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ว�สัยทัศน�
บรษิทัมุงมัน่สูการเปนผูประกอบการดานพลงังานสะอาด ปโตรเคม ีและสาธารณปูโภคทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม โดยรกัษาความเปนผูนาํใน

ระดับประเทศและไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ
1.  มุงเนนการประกอบการดานพลังงานสะอาด ปโตรเคมี และสาธารณูปโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่จะเปนประโยชนตอประเทศ สิ่ง

แวดลอม และสังคม

2.  ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล โดยปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรมโปรงใส และตอตานการคอรรัปชั่น 

3.  รับผิดชอบตอผูถือหุน โดยการสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจอยางตอเนื่อง และสงผลตอบแทนใหกับผูถือหุนที่มีเสถียรภาพในระยะยาว

4.  มุงเนนการเปนองคกรแหงความสุข โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมในการทํางาน คาตอบแทนที่เปนธรรม และสงเสริมความกาวหนาใน
หนาที่การงาน

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน และ พันธกิจ
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน / Financial Highlights

2556 2555 2554
สินทรัพย์รวม 
Total Assets

1,634.58  1,021.22 520328.39

หนี้สินรวม 
Total Liabilities

667.80  379.55  100.52 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
Total Shareholders’ Equity

966.78  641.67 419.81

รายได้จาการขายรวม 
Total Revenue

977.93  811.82 957.59

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
Selling and Administration Expenses

114.56  88.43  81.30 

รายได้อื่น 
Other Revenues

12.22  8.91 6.95

ส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน)ของบริษัทร่วม
Share if gain(loss) from Investment in Associated Company

77.75  30.31  22.21 

กำาไรสุทธิ 
Net Profit

130.86  115.70  80.22 

กำาไรต่อหุ้น (บาท)
Earning per Share (Baht)

0.24  0.24  0.47 

ทุนจดทะเบียน
Registered capital

331.75  276.47  172.50 

ทุนที่เรียกชำาระแล้ว 
Paid-up capital

277.10  218.22  172.50 

อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)

อัตรากำาไรสุทธิ (%)
Net Profit Margin

13.22  14.10  8.32 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) 
Return on Equity 

16.39  21.88  20.40 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 
Return on Assets

9.85  15.01  14.30 

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 
Debt to Equity (times)

0.70  0.60  0.24 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 
Book Value per Share (Baht)

1.75  1.30  2.42 

หมายเหตุ: ในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็น 0.50 บาท
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จากสถานการณพลังงานของประเทศไทยที่มีการพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศเปนหลักประกอบกับปริมาณพลังงานจากฟอสซิลที่
เหลือนอยลงและสวนทางกับความตองการใชงาน ภาครัฐจึงมีนโยบายสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวของกับพลังงานทดแทนอยางจริงจัง โดยกําหนดเปน
แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกใหมปีรมิาณ 25% ของพลงังานทีใ่ชในประเทศใน 10 ป (พ.ศ. 2555 – 2564) ซึง่รวมถงึพลงังานจาก
กาซชีวภาพ การผลิตจากชีวมวล ไฟฟา และจากขยะ พลังงานแสงอาทิตย ไบโอดีเซล เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนใหเปนหนึ่ง
ในพลังงานหลักของประเทศ ทดแทนเชื้อเพลิงและการนําเขานํ้ามันไดอยางยั่งยืนในอนาคต รวมถึง การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงาน
ทดแทนของไทยใหสามารถแขงขันไดในตลาดสากล 

ในป 2556 ทีผ่านมา จงึเปนกาวสาํคญัของบรษิทั ยนูเิวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมคิลัส จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ในการลงทนุโครงการ
ดานพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกในดานตางๆ โดยเฉพาะการเขารวมโครงการของภาครฐัทีเ่ปดโอกาสใหภาคเอกชนเขารวมโครงการ อาทเิชน 

• โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ของการไฟฟานครหลวง จํานวน 3 โครงการ กําลังการ
ผลิตรวม 1.3 MWe. 

• โครงการศึกษา วิจัย ตนแบบวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (กาซชีวภาพจากพืชพลังงาน) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน (พ.พ.) จํานวน 1 โครงการ กําลังการผลิต 1.0 MWe.

นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยไดมีการรวมลงทุนกับบริษัท
ตางประเทศ ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจดานพลังงานไฟฟาและการผลิตกาซชีวภาพ รวมทั้งเปนผูเชี่ยวชาญดานการรับเหมากอสรางโรงงานกาซชีวภาพ
มามากกวา 50 โครงการในทวีปยุโรป โดยไดจัดตั้งบริษัท เซบิกาซ ยูเอซี จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมากอสรางโรงงานกาซชีวภาพ ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากประสบการณดานพลังงานอันยาวนานของผูบริหาร กอปรกับโอกาสที่ไดรับการสง
เสรมิและสนบัสนนุจากภาครฐั เปนผลใหบรษิทัมโีอกาสทีจ่ะเตบิโตทางธรุกจิดานพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกควบคูไปกบัธรุกจิหลกัทีย่งัคง
เตบิโตอยางมัน่คงและตอเนือ่ง โดยในป 2556 บรษิทัมรีายไดจากการขาย 977.93 ลานบาท และมกีาํไรสทุธ ิ130.86 ลานบาท เพิม่ขึน้จากป 2555 คดิ
เปนรอยละ 20.46 และ 13.11 ตามลําดับ เปนผลจากการความมุงมั่นของบุคลากร วิสัยทัศนและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของผูบริหาร การทํางาน
โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ในนามของคณะกรรมการ ขอแสดงความขอบคณุทานผูถอืหุน ลกูคาผูมอีปุการคณุ พนัธมติรทางการคา ผูมสีวนไดเสยีทกุทาน รวมถงึผูบรหิารและ
พนกังานของบรษิทั ทีไ่ดรวมสนบัสนนุและผลกัดนัใหบรษิทักาวเดนิไดอยางมัน่คงตอเนือ่ง และพรอมทีจ่ะกาวตอไปเพือ่การเตบิโตอยางแขง็แกรงและ
ยัง่ยนื เพือ่ใหบรษิทัเปนผูนาํดานการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกสูสงัคม ดงัเชนนยิามของคาํวา “Energy Transformation for Future”

สารจากคณะกรรมการ

 นายไพบูลย  เสรีวิวัฒนา นายกิตติ ชีวะเกตุ
 ประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

2. นโยบายการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บรษิทัมนีโยบายด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) พร้อมทัง้ตระหนกัและให้ความส�าคญั ใน
การส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคม ชมุชน และใส่ใจดแูลสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง โดยค�านงึถงึผลกระทบทีอ่าจจะมต่ีอผูท้ีม่ี
ส่วนได้ส่วนเสยี เช่น ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ชมุชนทีบ่รษิทัประกอบกจิการอยู ่ลกูค้า คูค้่าและหน่วยงานภาครฐัตลอดจนสงัคมและประเทศชาต ิพร้อม
ทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน 

โดยมีหลักการก�าหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วยหลัก 7 ประการดังนี้

1.  การก�ากับดูแลองค์กร บริษัทมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากล  ทั้งนี้เพื่อให้
บรรลผุลเป้าหมายและด�ารงรกัษาความเป็นเลศิด้านการท�าธรุกจิภายใต้การบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพควบคูไ่ปกบัคณุธรรมและจรยิธรรม
อันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นน�า

2.  การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม บริษัท มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎ
ระเบียบของสังคมและเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง

3.  ด้านการเคารพสทิธมินษุยชน บรษิทั ให้ความส�าคญักบัสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานเพือ่ส่งเสรมิการเคารพต่อสทิธแิละเสรภีาพด้วยการไม่เลอืก
ปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกประเภท

4.  การปฏิบัติต่อแรงงาน บริษัท มีการก�ากับดูแลค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสม และการจัดระเบียบองค์กรนั้นด�าเนินการอย่างรับผิดชอบภาย
ใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

5.  ด้านความรับผิดชอบต่อสินค้าและผู้บริโภค บริษัท มุ่งเน้นการบริการที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความ
จริงใจและจริงจังต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากการส่งมอบสินค้า การบริการโดยมุ่ง
เน้นที่คงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าและคู่ค้า

1. แนวทางการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
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6.  การมส่ีวนร่วมและพฒันาชมุชน บรษิทั มนีโยบายในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ทัง้ในด้านความปลอดภยั 
คณุภาพชวีติและการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิส่งเสรมิการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ ตระหนกัถงึคณุภาพชวีติของชมุชนและสงัคม
ตลอดจนค�านึงถึงการด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้บริษัท ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกและมีความตระหนัก 
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษัท ด�าเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร

7.  ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและถือแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่นมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในกจิกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น รณรงค์ให้ปิดไฟฟ้าและปิดหน้าจอคอมพวิเตอร์ชว่งพกักลางวนัระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น. รวมไปถงึ
รณรงค์ให้ประหยัดการใช้กระดาษด้วยการลดการสั่งพิมพ์งานรวมไปถึงการใช้กระดาษรีไซเคิล 

 
 การกำากับดูแลกิจการ

บรษิทัจงึได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่ยกระดบัการด�าเนนิการทีม่อียูแ่ล้ว ให้มคีวามเป็นระบบมาตรฐานทีช่ดัเจน และกระจาย
การปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการก�ากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้รับเอา
แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย โดยมีสาระส�าคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวด 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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สมาชิกคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีจ�านวน 3 ท่านดังนี้ (ปัจจุบัน) 

รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าประชุมกรรมการ

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 1/1

นางสาวจีระพันธ์ จินดา กรรมการ 1/1

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการ 1/1

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

1.  พิจารณา ก�าหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและ
จรยิธรรมของพนกังาน ในลกัษณะทีส่อดคล้องกบัแนวทางปฏบิตัสิากล เพือ่แสดงเจตนารมณ์ในการทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส มคีณุธรรม 
มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี ค�านงึถงึสงัคม และสิง่แวดล้อม โดยผ่านการอบรมและการสือ่สารภายในองค์กรในรปูแบบต่างๆ โดยที่
จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงานที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยา
บรรณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและจริยธรรมของพนักงานดังกล่าว ที่ก�าหนดไว้

2.  พิจารณา ก�าหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน (Anti-Corruption) เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการติด
สินบนดังกล่าว (รายละเอียดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการสามารถดูได้จากหัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ”

 การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บรษิทัมจีรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิและเจตนารมณ์มุง่มัน่ในการทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส มคีณุธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ค�านงึถงึสงัคม และสิง่แวดล้อม โดยผ่านการอบรมและการสือ่สารภายในองค์กรในรปูแบบต่างๆ โดยทีจ่รรยาบรรณดงักล่าวจะสะท้อนให้เหน็ถงึ
ค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงานที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่ก�าหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพ
และปฏบิตัติามกฎหมาย การมส่ีวนได้เสยีและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมลูภายในและการรกัษา ข้อมลูอนัเป็นความลบั ระบบการ
ควบคมุและการตรวจสอบภายใน การรบัและการให้ของขวญั ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด ทรพัย์สนิทางปัญญา เทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
สื่อสาร สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติต่อ พนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและ
แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ส�าหรับการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้
ประกาศนโยบายป้องกันการทุจริตลงไปภายในองค์กร และทุกๆ หน่วยงานให้รับทราบและถือปฏิบัติทั่วกัน

 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวข้องกับพนักงาน โดยให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล 
เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค เคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น เชื้อชาติ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ สถานศึกษาหรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ปฏิบัติงาน ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกประเภท โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน

  การปฏิบัติด้านแรงงาน

บรษิทัมกีารก�ากบัดแูลค่าจ้างอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม และการจดัระเบยีบองค์กรนัน้ด�าเนนิการอย่างรบัผดิชอบภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวม
ทัง้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั บรษิทัได้มกีารจดัวางแผนในการพฒันาศกัยภาพการ
ท�างานของพนกังานอย่างต่อเนือ่งมาตลอด โดยบรษิทัได้มกีารตัง้งบประมาณแต่ละปี ของแต่ละแผนกในการจดัสรรเพือ่การฝึกอบรมและพฒันา
พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความสามารถในการน�ามาพัฒนาหรือปรับใช้ในการท�างาน

นอกจากนีบ้รษิทัได้จดัให้มกีารดแูลเรือ่งสวสัดกิารพนกังานเป็นอย่างด ีเพือ่ให้พนกังานมคีณุภาพชวีติทีด่ ีโดยมโีครงการและสวสัดกิารหลกัๆ ดงันี้

โครงการ วัตถุประสงค์

ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถพนักงานในระยะยาว

จัดเค้กวันเกิด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอวยพรแสดงความยินดีในวันเกิดของพนักงาน

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจและความสามัคคีในกลุ่มพนักงาน

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อแรงจูงใจและสร้างความเชื่อมั่นในการท�างานระยะยาว

EJIP เพื่อสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นในการท�างาน
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โครงการจัดเค้กวันเกิดพนักงาน
บรษิทัจดัเค้กวนัเกดิให้กบัพนกังานทกุท่านในบรษิทัและ
บริษัทย่อย ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าบริษัทเป็นส่วน
หนึง่และร่วมอวยพรในวนัคล้ายวนัเกดิของพนกังานด้วย 

โครงการส่งเสริมการออกก�าลังกายให้กับพนักงาน
บรษิทัได้จดัสวสัดกิารส่งเสรมิการออกก�าลงักาย เพือ่ให้
พนกังานมพีลานามยัทีด่แีขง็แรงทัง้สขุภาพกายและใจ 
รวมทั้งการใช้เวลาว่างหลังเลิกงานให้เกิดประโยชน์ ซึ่ง
ช่วยลดปัญหาด้านการเจบ็ป่วยและลดค่าใช้จ่ายในการ
รกัษาพยาบาลพนกังาน อกีทัง้ยงัช่วยสร้างความสมัพนัธ์
อันดีระหว่างพนักงานภายในองค์กร

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

บรษิทัได้จดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ตัง้แต่วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2547 กบับรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุไทยพาณชิย์ และเมือ่วนัที ่30 กรกฎาคม 
2552 ได้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและ
ก�าลังใจให้แก่พนักงานและเพื่อจูงใจให้พนักงานท�างานกับบริษัทในระยะยาว

โครงการ EJIP (Employee Joint Venture Investment Program) 

บรษิทัได้เริม่โครงการร่วมลงทนุระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง ของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างแรงจงูใจในการปฏบิตังิานและ
สร้างความรูส้กึมส่ีวนร่วมในการเป็นเจ้าของบรษิทั รวมทัง้ธ�ารงรกัษาพนกังานไว้กบับรษิทั อายโุครงการ 3 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2554 ถงึวนั
ที่ 30 กันยายน 2557 พนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นพนักงานประจ�าบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีอายุการท�างานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันเข้า
ร่วมโครงการ และเป็นพนักงานระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไปหรือที่บริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม แต่ไม่รวมต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย
เป็นไปตามความสมคัรใจของผูม้สีทิธเิข้าร่วมโครงการ โดยต้องจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ของเงนิเดอืนทกุเดอืน และบรษิทัและบรษิทัย่อยจ่าย
สมทบในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนพนักงานที่เข้าสมทบโครงการ ซึ่งอัตราที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบขึ้นอยู่กับอายุการท�างานของผู้
เข้าร่วมโครงการในวันที่พนักงานเข้าร่วมโครงการ ในแต่ละเดือนสมทบดังกล่าวจะถูกน�าไปซื้อหุ้นของบริษัท UAC ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดและเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับความเห็นของจากคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แล้ว เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2554 ทัง้นีพ้นกังานทีเ่ข้าร่วมโครงการสามารถทยอยขายหุน้ UAC ในโครงการได้เมือ่
ครบก�าหนดเวลา 1 ปี โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ�ากัด เป็นตัวแทนด�าเนินการในเรื่องนี้
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 ความรับผิดชอบต่อสินค้าและผู้บริโภค

บรษิทัมุง่เน้นการบรกิารทีด่ ีส่งมอบสนิค้าตรงเวลา เพือ่ความพอใจสงูสดุของลกูค้า มคีวามจรงิใจและจรงิจงัต่อการจดัการข้อร้องเรยีนของลกูค้า 
รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากการส่งมอบสินค้า การบริการโดยมุ่งเน้นที่คงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า และคู่ค้า 
โดยมีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่ท�าให้เกิดความมั่นใจในการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีพร้อมกันนี้บริษัท 
ยังได้มีการด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจลูกค้าทุกปีเพื่อน�ามาปรับปรุงด้านการส่งมอบและบริการ 

 ด้านการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน

บริษัทได้วางแผนในการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ตามพื้นที่ต่างๆ ใกล้เคียงพื้นที่ตั้งของโรงงาน อาทิ เช่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และ 
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงบริเวณสถานที่หรือพื้นที่ต่าง ๆ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการด�าเนินกิจกรรมของบริษัทด้วย

การด�าเนนิการโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ กบัชมุชน บรษิทัให้ความส�าคญัในการลงพืน้ทีส่านเสวนากบัผูน้�าชมุชนและชมุชน เพือ่รบัทราบข้อมลู 
ปัญหา ตลอดจนข้อกงัวลหรอืข้อร้องเรยีนต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการด�าเนนิกจิกรรมของบรษิทั และกระทบต่อชวีติความเป็นอยูข่องชมุชนโดย
รอบพื้นที่โรงงาน ซึ่งเมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2556 ทีมงาน CSR ก็ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและหารือกับผู้น�าชุมชน เพื่อน�าข้อมูลมาด�าเนินการเป็น
โครงการหรือกิจกรรมร่วมกับชุมชนต่อไปในอนาคต

 กิจกรรมการสานเสวนากับผู้นำาชุมชน 

ชุมชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการ/กิจกรรม/ข้อเสนอแนะ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต. กกแรต • มอบทุนการศึกษา โดยให้ผู้ใหญ่บ้านและชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม กับทางโรงเรียนและ
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

• จัดเวลารถวิ่งเข้า-ออกโครงการ โดยหลีกเลี่ยงเวลาเด็กไป-กลับโรงเรียน

อบต. ไกรนอก • ไม่มีประเด็นข้อห่วงกังวล

อบต. กกแรต • ปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต. กกแรต • ไม่มีประเด็นข้อห่วงกังวล

โรงพยาบาลชุมชนบ้านปรักรัก • เปิดบ้านให้ผูน้�าชมุชนเข้าเยีย่มชมศกึษาโครงการและจดัการฝึกอบรมคอร์สเรือ่ง safety 
หรอืการช่วยเหลอืเบือ้งต้นกรณเีกดิอบุตัเิหตใุห้กบัทางผูน้�าชมุชนรวมไปถงึการอบรมเรือ่ง
ก๊าซและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ 

โรงเรียนบ้านปรักรัก • จัดให้มีโครงการมอบทุนการศึกษาต่อไป
• จัดเวลารถวิ่งเข้า-ออกโครงการ โดยหลีกเลี่ยงเวลาเด็กไป-กลับโรงเรียน

หมายเหตุ ในปี 2556 ไม่พบประเด็นหรือปัญหาร้องเรียนที่เป็นสาระส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินการแต่อย่างใด มีเพียงข้อเสนอแนะที่ชุมชนได้ให้
ค�าแนะน�ามา ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาหรือการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังจากการด�าเนินกิจกรรมของบริษัท

 โครงการกิจกรรมสำาคัญที่ดำาเนินการร่วมกับชุมชนปี 2556 

กรอบด�าเนินงาน โครงการ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผลที่ได้รับ

การศึกษา

การพัฒนาชุมชน

• สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

• มอบทุนการศึกษา

• โครงการหนังสือเพื่อน้อง

• โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

• นักเรียน

• นักเรียน

• นักเรียนและเยาวชน

• ชุมชน

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสังคม

บรเิวณรอบ ๆ  และชมุชน และร่วมเป็น

ส่วนหนึง่ในการพฒันาด้านการศกึษา 
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เมือ่วนัที ่28 มถินุายน 2556 บรษิทัด�าเนนิโครงการ “หนงัสอื
เพือ่น้อง” เพือ่ส่งมอบหนงัสอืทีไ่ด้รบัการบรจิาคจากพนกังาน
และบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์
กีฬาให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดปรักรัก โรงเรียนวัดกกแรต 
และโรงเรียนบ้านคลองตะเข้ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตบริเวณรอบๆ 
โรงงานของบริษัท ที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ในโอกาสนี้ 
บรษิทัคูค้่า อาทเิช่น บรษิทั สยามโมเอโกะ จ�ากดั และ บรษิทั 
ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมท�ากิจกรรมกับ
ทางบริษัทด้วย

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

บริษัทร่วมสนับสนุนมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์เสริมทักษะส�าหรับเด็กเช่น จักรยาน ลูกฟุตบอล ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 
2556 ณ ลานอเนกประสงค์ อบต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

โครงการลดอุบัติเหตุและบรรเทาการจราจรในชุมชน

บริษัทได้ด�าเนินการติดตั้งเสาไฟกระพริบจ�านวน 3 ต้น บริเวณเส้นทาง
เข้า-ออกโรงงาน ทัง้นีเ้พือ่ลดปัญหาการเกดิอบุตัเิหตแุละปัญหาการจราจร
ในพื้นที่และชุมชนดังกล่าว

โครงการหนังสือเพื่อน้อง
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รางวัล MAI Special Encouragement ในงาน “ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2556” 

(Board of the Year Awards 2013) 

คณะกรรมการบรษิทัได้ขึน้รบัรางวลั MAI Special Encouragement ในงาน “ประกาศเกยีรตคิณุคณะกรรมการแห่งปี 2556” (Board of the Year 
Awards 2013) โดย ดร.สถติย์ ลิม่พงศ์พนัธ์ ประธานกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นผูม้อบรางวลั ซึง่งานจดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย ร่วมกบั 6 องค์กรภาคเอกชนชัน้น�า ได้แก่ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย และสภาธรุกจิตลาดทนุไทย ณ ห้องบอลรมู โรงแรมแชงกรล่ีา เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 
พ.ศ.2556

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำาปี 2556

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) 

รางวลับรษิทัจดทะเบยีนด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดเีด่น (Outstanding Investor Relations Awards) จากการประกาศผลรางวลั SET Awards 2013 
จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ณ โรงละครอกัษราคงิเพาเวอร์ เมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน 2556 ซึง่รางวลัดงักล่าว เป็นการแสดงให้เหน็ศกัยภาพ 
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯที่มีความแข็งแกร่ง และเติบโตอย่างก้าวกระโดด
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ผังการบริหารงาน* / Organization Structure

คณะกรรมกำรบริษัท
Board of Directors

เลขำนุกำรบริษัท
Corporate
Secretary

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

Audit Committee

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
Internal Audit

คณะกรรมกำร
บริหำร

Executive 
Committee

คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

Risk Management 
Committee

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำร

President & Chief Executive 
Officer

รองกรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยขำย 
กำรตลำด และปฎิบัติกำร

Executive Vice President - Sales, 
Marketing and operation

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
ขำยและกำรตลำด

Senior Vice President
Sales & Marketing

ผู้จัดกำร
ฝ่ำยบัญชี

Vice President - 
Accounting

ผู้จัดกำร
ฝ่ำยกำรเงิน

Vice President – 
Finance

ผู้จัดกำร
ฝ่ำยวำงแผนกำรเงิน
Vice President – 
Finance Planning

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร  
ปฏิบัติกำร

Senior Vice President
Operation

รองกรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
Executive Vice President - Finance

and Accounting

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

Nomination &
Remuneration Committee

คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำร

Corporate Governance 
Committee

* เริ่มใช้วันที่ 1 มีนาคม 2557
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คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors

1 รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
- ประธานกรรมการ

Assoc.Prof.Dr. Paiboon Sareewiwatthana
- Chairman of the Board of Director

2 นายกิตติ ชีวะเกตุ
- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
- ประธานกรรมการบริหาร

Mr. Kitti  Jivacate
- Director
- President & Chief Executive Officer
- Chairman of Executive Committee

3 นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส
- กรรมการ
- รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- กรรมการบริหาร
- กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

Miss Nilrat  Jarumanopas
- Director
- Executive Vice President – Finance & Accounting
- Member of Executive Committee
- Member of Corporate Governance Committee

4 รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

Assoc.Prof.Dr. Aekkachai  Nittayakasetwat
- Independent Director
- Chairman of Audit Committee
- Chairman of Corporate Governance Committee
- Member of Nomination & Remuneration Committee
- Member of Risk Management Committee

5 ร.ศ.ดร.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Assoc.Prof.Dr. Paritud Bhandhuyanyong
- Independent Director
- Chairman of Risk Management Committee
- Member of Audit Committee
- Member of Nomination & Remuneration Committee

6 นางสาวจีระพันธ์  จินดา
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

Miss Jeerapan  Jinda
- Independent Director
- Chairman of Nomination & Remuneration Committee 
- Member of Audit Committee
- Member of Corporate Governance Committee

7 นายชัชพล ประสพโชค
- กรรมการ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขาย การตลาด และปฏบิตักิาร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Chatchaphol Prasopchoke 
- Director 
- Executive Vice President - Sales, Marketing&Operation
- Member of Executive Committee
- Member of Risk Management Committee
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12 รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา
ประธานกรรมการ

อายุ 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12 ปี 2544

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 • UAC : 17,831,576 หุ้น (ร้อยละ 3.22 นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)
• UAC-W1 : 2,825,490 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กิจการอื่น

พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน

2544 - ปัจจุบัน
2527 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท สหการประมูล จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ�ากัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายกิตติ  ชีวะเกตุ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

อายุ 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142 ปี 2554
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16 ปี 2556

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 • 300,341,646 หุ้น (ร้อยละ 54.19)
• UAC-W1 : 50,010,940 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครบครัวระหว่างผู้บริหาร พี่เขยนางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

21 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน
2538 - 21 ก.พ. 2554
2551 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2553 – มี.ค. 2555

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

13รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



กิจการอื่น
ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน
พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน
เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2548 – 17 ก.ย. 2553
2540 – ปัจจุบัน
2536 – 18 ก.ค. 2555
2538- 28 ม.ค.2553
2536 - 1 เม.ย. 2553

กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด
กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด
กรรมการ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินโนเวชั่น จ�ากัด
กรรมการ บริษัท สุทศมิตร จ�ากัด
กรรมการ บริษัท เอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทคโนโลยี่  จ�ากัด
กรรมการ บริษัท แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี่ ซัพพลายส์ จ�ากัด

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส
กรรมการ / กรรมการก�ากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 • 24,838,924  หุ้น (ร้อยละ 4.48)
• UAC-W1 : 4,123,902 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร น้องสาวภรรยานายกิตติ ชีวะเกตุ
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

2555 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2553 – มี.ค. 2555
2545 – ปัจจุบัน

กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

กิจการอื่น
ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน
ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน
พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน
2550 - 28 มิ.ย. 2553
2546 - 28 เม.ย. 2553
2546 - 28 ม.ค. 2553

กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด
กรรมการ บริษัท คนรักษ์น�้า จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ไทยไซเบอร์ อินโฟ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทคโนโลยี่ จ�ากัด

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi
• ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35 ปี 2548
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011
• หลักสูตร Compensation Survey รุ่นที่ 1/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

14 รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

กิจการอื่น
2554-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2550-2553

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตาร์ไมโครอิเลคโทรนิคส์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแบค จ�ากัด
กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ Nagaoka University of Technology 
• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลัยโตเกียว
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71 ปี 2551
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105 ปี 2551
• หลักสูตร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36 ปี 2554
• หลักสูตร Role of  the  Compensation Committee (RCC)  รุ่น 15 ปี 2555
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 17 ปี 2556
• หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 2 ปี 2556

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

2553 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2553 – มี.ค. 2555
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจการอื่น
2556 – ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
2552 – 2555
2552 – 2555
2550 - 2553
2553 – มี.ค. 2555

ผูบ้รหิารประจ�าส�านกัอธกิารบด ีงานศกึษาและพฒันาโครงการพเิศษ สถาบนัการจดัการปัญญา
ภิวัฒน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด
กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการที่ปรึกษา บริษัท สเตท-ออฟ-ดิ-อาร์ท โซชิโร อะโกร ลาบอราทอรีส์ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท เอทีเซรามิกส์ จ�ากัด
ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กรรมการและผู้อ�านวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

15รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



นางสาวจีระพันธ์  จินดา
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2554
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 168 ปี 2556

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

2553 - ปัจจุบัน

2553 – มี.ค. 2555
2555 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

กิจการอื่น
2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. จัดหางาน ไวเซ็น คอนซัลแตนท์

นายชัชพล ประสพโชค
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบัติการ

อายุ 45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147 ปี 2554
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8 ปี 2554
• หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (FEF) รุ่น 1 ปี 2556  สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI)

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 3,637,689 หุ้น (ร้อยละ 0.66)
UAC-W1 : 601,150 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

2553 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบัติการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจการอื่น
ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน
ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน
พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน
ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน
2550 - 28 มิ.ย. 2553

กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด
กรรมการ บริษัท คนรักษ์น�้า จ�ากัด

16 รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



นางสาวปรียาพร  ธนรัฐเศรษฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด

อายุ 47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93 ปี 2554
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 ปี 2555

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 64,486 หุ้น (ร้อยละ 0.01)
UAC-W1 : 7,386 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน
2552 – ต.ค. 2554

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ทีม 1

กิจการอื่น
เม.ย. 2554 – มี.ค. 2555
2547 - 2551

กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด
ผู้จัดการธุรกิจ บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จ�ากัด

นางจารุณี  บุญมั่งมี
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

อายุ 45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 40,583 หุ้น (ร้อยละ 0.01)
UAC-W1 : 4,749 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

2550 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
กิจการอื่น

เม.ย. 2554 – มี.ค. 2555
2531 - 2550

กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด
ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท เท็กซ์แมค จ�ากัด

นางอารีย์  พลีขันธ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อายุ 41 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 • 35,584 หุ้น (ร้อยละ 0.01)
• UAC-W1 : 4,074 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

2538 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
กิจการอื่น

เม.ย. 2554 – มี.ค. 2555 กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด

17รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



นางสาวสัจจาภรณ์  รัมยประยูร
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงินและเลขานุการบริษัท

อายุ 43  ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 46 ปี 2555 (IOD)
• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 28 ปี 2556 (TLCA)
• หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 10 ปี 2556 (TLCA) 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 • 79,460 หุ้น (ร้อยละ 0.01)
• UAC-W1 : 10,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงินและเลขานุการบริษัท
กิจการอื่น

2545 – 2554
2540 – 2545 
2536 – 2540 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกรรมสินทรัพย์ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
ผู้อ�านวยการแผนก องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
เจ้าหน้าที่ก�ากับและตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

18 รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตหน้าที ่และความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยใช้หลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทาง และ เป็นไปตามหน้าที่ ขอบเขต ข้อบังคับ ระเบียบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรรมการอิสระ จ�านวน 3 
ท่าน ได้แก่

1. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์   ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์   กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวจีระพันธ์  จินดา    กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางจารุณี  บุญมั่งมี  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะ

กรรรมการตรวจสอบ
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุ 4 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทกุท่านได้เข้าร่วมประชมุอย่างพร้อมเพรยีงกนั และคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้มกีารประชมุ หารอืแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็กบัผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชใีนเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง โดยมสีาระส�าคญัสรปุได้ดงันี้ 
1. การสอบทานงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยรายไตรมาสและประจ�าปี 2556 โดยได้มีการเข้าร่วมประชุม

กบัผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ีและฝ่ายจดัการอืน่ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่พจิารณาสอบทานข้อมลู หลกัฐาน และระบบบญัชี 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของส�านักคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างถกูต้องตามที่ควร รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. การสอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบรษิทัทีเ่พยีงพอและเหมาะสม โดยพจิารณา
จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบ ประจ�าปี 2556 ที่จัดท�าโดย ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท อัลทิมา 
แอดไวเซอรี่ จ�ากัด ประกอบกับการพิจารณาจากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชี และผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบจุดอ่อน หรือข้อ
บกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎระเบยีบของ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายที่
เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั รวมทัง้ ภาระข้อผกูพนัทีอ่าจจะเกดิขึน้จากสญัญาทีก่ระท�ากบับคุคลภายนอก โดยได้ให้ความเหน็
ว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญในเรื่องการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ หรือ ข้อผูกพันกับบุคคลภายนอก

5. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีประจ�าปี 2557 โดยได้พจิารณา
ถงึความเป็นอสิระ คณุสมบตัทิีเ่หมาะสม  ทกัษะความรูค้วามสามารถ คณุภาพของการตรวจสอบในปีทีผ่่านมา และความสมเหตสุมผลของ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรพิจารณาเสนอแต่งตั้ง นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3104 หรือ
นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599  หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เลขทะเบียน 8125 จาก บริษัท 
สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทัย่อย อกีวาระหนึง่ ซึง่เมือ่คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว จะน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจ
สอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการหนึ่งครั้ง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้การกับดูแลงาน
ตรวจสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทมีรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  โดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีสาระส�าคัญ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�าเนินงานที่อยู่ภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม  การบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎระเบียบของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่งข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

   
 (ร.ศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์)
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่กบัการส่งเสรมิและมุง่เน้นให้บรษิทัด�าเนนิงานตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่สร้างความ
มั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ท�าหน้าที่
เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่ได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท  โดยในปี 2556 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม 
1 ครั้ง เพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อให้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  รวมถึง กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   อีกทั้งมีการติดตามการด�าเนิน
งานโดยครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็นส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

• จดัให้มกีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2556 โดยให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดทีเ่กีย่วข้อง
กับเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา 

• เผยแพร่ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2556 ผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัเป็นการล่วงหน้า เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อื
หุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ  รวมทั้ง อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อย่างเต็มที่ ส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนจากการประเมิน AGM Checklist โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 99.25 ซึ่งสูงกว่าในปีก่อน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

• บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้และเสนอชือ่กรรมการล่วงหน้า ระหว่างวนัที ่14 ตลุาคม 2556 จนถงึ
วันที่ 31 มกราคม 2557  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

• บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท ได้มีแจ้งเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และได้รายงานการถือหลักทรัพย์ให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบครบถ้วนตามก�าหนด

3. การให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

• บรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัของสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ โดยการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทันัน้ถกูต้องและสอดคล้องกบักฎหมาย
กฎระเบียบหรือมาตรฐานและข้อก�าหนดต่างๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่าย  อกีทัง้มกีารก�าหนดนโยบายป้องกนัการทจุรติ เพือ่ก�าหนดแนวทางในการป้องกนัและจดัการกบัการทจุรติทีอ่าจจะเกดิขึน้หรอืได้
เกดิขึน้ภายในบรษิทั มกีารก�าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมุง่เน้นการด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่
แวดล้อม และให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
โครงการหนังสือเพื่อน้อง โครงการลดอุบัติเหตุและบรรเทาการจราจรในชุมชน เป็นต้น

• บรษิทัได้เปิดช่องทางให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีและนกัลงทนุสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรยีน หรอืเบาะแสใดๆ เกีย่วกบัการท�าผดิกฎหมาย 
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบทาง Email Address: chairman_auditcom@uac.co.th หรือเข้า Website ของบริษัท และ Click ที่ Icon: 
ส่งอเีมล์ถงึประธานกรรมการตรวจสอบ  โดยรายละเอยีดผูแ้จ้งข้อร้องเรยีนหรอืเบาะแสจะถกูเกบ็รกัษาเป็นความลบั เพือ่คุม้ครองสทิธิ
ของผู้แจ้งเบาะแส

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

• บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแถลงข่าวผล
ประกอบการของบริษัททุกไตรมาส และได้เผยแพร่วีดีทัศน์ พร้อมเอกสารประกอบไว้บน Website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา

• บรษิทัได้จดัท�าแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี ตลอดจนเปิดเผยผลการด�าเนนิการของบรษิทัเป็น
รายไตรมาส และข้อมลูส�าคญัส�าหรบัผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และประชาชนทัว่ไป ซึง่มสีาระส�าคญัครบถ้วน เพยีงพอ เชือ่ถอืได้ และทนัเวลา 
ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง เช่น ระบบ Elcid ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบรษิทั (www.uac.co.th) 
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5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งผลการประเมินของปี 2556 อยู่ใน
ระดับ “ดีเยี่ยม”

  จากการติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดกลุ่ม 
“ดีมาก” ของการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ปี 2556 ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  อีกทั้งบริษัทยังได้รับรางวัล 
MAI Special Encouragement ในโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจ�าปี 2556 ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทในกลุ่ม MAI ได้
เข้าร่วมโครงการนี ้และเป็นเพยีง 1 ใน 2 บรษิทัในกลุม่ MAI ทีท่ีผ่่านการคดัเลอืกจากโครงการดงักล่าว  ซึง่คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
จะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มในภาพรวม

 (นายเอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์)

 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 2 ท่าน และกรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน โดยม ีรศ. ดร.ปรทิรรศน์ 
พนัธบุรรยงก์ กรรมการอสิระ เป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง รศ. ดร. เอกชยั  นติยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอสิระ และ นายชชัพล ประสพโชค 
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง  ด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

1.   พิจารณาปัจจัยเสี่ยง กระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยง ที่คณะท�างานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร  
ผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายและแผนกต่าง ๆ ได้ทบทวนและจดัท�าขึน้เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพการด�าเนนิงานของบรษิทั และเหมาะสมกบั
สภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ว่ามแีผนการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมเพยีงพอกบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ และเป็นไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบ

2.  พิจารณาโครงสร้างความเสี่ยง (Corporate Risk Profile)   ที่เชื่อมโยงและสนับสนุนทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท  สนับสนุน และอนุมัติ
การด�าเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัท

3.  ตดิตามและให้ค�าแนะน�าการจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและรดักมุ เพือ่ให้การด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธผิล
ยิ่งขึ้น

4.  พิจารณาจัดการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการบริหารความเสี่ยงโครงการ ให้แก่หน่วยงานและพนักงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ และสามารถน�าไปปฏิบัติ และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในรอบปีที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
มกีารประชมุเพือ่จดัท�าและทบทวนแผนการบรหิารความเสีย่ง  ด�าเนนิการและตดิตามการบรหิารความเสีย่งให้เป็นไปตามแผน บรษิทัฯ ได้มกีารบรหิาร
ความเสีย่งอนัเป็นสาระส�าคญัอย่างเพยีงพอ ควบคมุให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ และมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งให้ดยีิง่ขึน้ เป็นไปตาม
นโยบายภายใต้หลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 (รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์)

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นางสาวจีระพันธ์ จินดา เป็นประธานคณะ
กรรมการ  รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ เป็นกรรมการ  ในปี 2556 มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท 
รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปสาระส�าคัญของการประชุมได้ดังนี้

1.  พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลง

  คณะกรรมการได้พจิารณาและมมีตเิหน็ชอบให้เสนอชือ่ นายกติต ิชวีะเกต ุนายชชัพล ประสพโชค และนางสาวจรีะพนัธ์ จนิดา ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการทดแทนต�าแหน่งกรรมการทีว่่างลง เนือ่งจากเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนตามทีก่�าหนดไว้ทัง้ด้านคณุวฒุ ิความเชีย่วชาญ
เฉพาะด้าน ประสบการณ์ท�างานและความเหมาะสมอื่น และไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.  ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

  คณะกรรมการได้ประเมินผลงานประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับขึ้น
เงินเดือนและจ่ายเงินโบนัสประจ�าปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.  พิจารณาร่างงบประมาณค่าจ้างประจ�าปี 2557

  ในการพิจารณาร่างงบประมาณนั้น คณะกรรมการได้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ ร่างงบประมาณเงินเดือน และร่างงบ
ประมาณเงินโบนัส ตามที่ฝ่ายบริหารได้น�าเสนอ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารค่าจ้างส�าหรับปี 2557 โดยร่างงบประมาณทั้งสองนั้นจะไม่
รวมส่วนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ในการพจิารณาการจดัสรรและจ่ายเงนิโบนสันัน้ คณะกรรมการได้พจิารณาจากแนวทางทีฝ่่ายบรหิารได้น�าเสนอว่ามหีลกัเกณฑ์ วธิกีาร กระบวนการ
ที่ชัดเจน โปร่งใส และมีความเหมาะสม

ส�าหรบัการพจิารณาก�าหนดเงนิเดอืนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการนัน้ คณะกรรมการได้พจิารณาโดยใช้ผลการประเมนิผล
งานประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ เปรยีบเทยีบผลการด�าเนนิงานของกจิการในปี 2556 กบัผลการด�าเนนิงานของกจิการ
ในปี 2555 และพิจารณาข้อมูลการก�าหนดเงินเดือนประจ�าปี 2556 เทียบกับปี 2555 รวมถึงอัตราเงินเดือนเทียบกับตลาด

โดยสรปุแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล และมีความเห็นว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ในการบริหารค่าจ้าง เป็นไปตามหลัก
การที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

     

 (นางสาวจีระพันธ์ จินดา)

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited
ประกอบธุรกิจหลัก : น�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคม ีและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาต ิโรงกลัน่น�า้มนั 

โรงปิโตรเคม ีโรงผลติน�า้มนัหล่อลืน่ โรงงานอตุสาหกรรมโพลเิมอร์และพลาสตกิ โรงงานอตุสาหรรมเคมภีณัฑ์ 
โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค และลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน และระบบสาธารณูปโภค

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107553000085
ทุนจดทะเบียน : 331,748,331 บาท
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 277,102,419.50 บาท
จ�านวนหุ้น : 554,204,839 หุ้น
ราคาพาร์ : 0.50 บาท 

(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555)
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : ชั้น 19 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท์ : 0-2936-1701
โทรสาร : 0-2936-1700
Web Site : www.uac.co.th 
เลขานุการบริษัท : โทรศัพท์  0-2936-1701 ต่อ 118

e-mail : sajjaporn@uac.co.th
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : โทรศัพท์  0-2936-1701 

e-mail : ir@uac.co.th

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท :  บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ : UAC Hydrotek Company Limited

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 50.003
ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�าหน่ายน�้าบริสุทธิ์เพื่อใช้ในการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรม
เลขทะเบียนบริษัท : 0105554049345
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 10,000,000 บาท
จ�านวนหุ้น : 100,000  หุ้น
ราคาพาร์ : 100 บาท 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : ชั้น 19 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท์ : 0-2936-1701
โทรสาร : 0-2936-1700
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ชื่อบริษัท : บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ : UAC & TPT Energy Company Limited

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 50.01
ประกอบธุรกิจหลัก : ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และ

อุตสาหกรรมทั่วไป
เลขทะเบียนบริษัท : 0105555167953
ทุนจดทะเบียน : 30,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 30,000,000 บาท
จ�านวนหุ้น : 300,000  หุ้น
ราคาพาร์ : 100 บาท 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : ชั้น 19 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท์ : 0-2936-1701
โทรสาร : 0-2936-1700

ชื่อบริษัท :  บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ : UAC Energy Company Limited

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100
ประกอบธุรกิจหลัก : ลงทุนโครงการด้านพลังงาน
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556136130
ทุนจดทะเบียน : 30,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 30,000,000 บาท
จ�านวนหุ้น : 300,000  หุ้น
ราคาพาร์ : 100 บาท 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : ชั้น 19 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท์ : 0-2936-1701
โทรสาร : 0-2936-1700

ชื่อบริษัท :  บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ�ากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Sebigas UAC Company Limited

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 49 (ถือผ่านบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด)
ประกอบธุรกิจหลัก : ออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง โครงการด้านพลังงาน
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556161801
ทุนจดทะเบียน : 4,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 4,000,000 บาท
จ�านวนหุ้น : 40,000  หุ้น
ราคาพาร์ : 100 บาท 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : ชั้น 18 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท์ : 0-2936-1701
โทรสาร : 0-2936-1700

ชื่อบริษัท :  บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bangchak Biofuel Company Limited

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 30
ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลิต
เลขทะเบียนบริษัท : 0105551029246
ทุนจดทะเบียน : 281,500,000 บาท
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 281,500,000 บาท
จ�านวนหุ้น : 2,815,000  หุ้น
ราคาพาร์ : 100 บาท 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 28 หมู่ 9 ต�าบลบางกระสั้น อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 035-276500
โทรสาร : 035-276549

25รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



ชื่อ สถานที่ตั้ง ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

 1) นายทะเบียนหุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

    62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

    กรุงเทพมหานคร 10110

    โทรศัพท์  0-2229-2800  

 

 2) ผู้สอบบัญชี นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

    บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

    316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท

    แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

    กรุงเทพมหานคร 10110

    โทรศัพท์  0-2259-5300

26 รายงานประจ�าปี 2556 
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บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ด�าเนินธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่าย สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ  โรงกลั่นน�้ามัน ปิโตรเคมี โรงงานผลิตน�้ามันหล่อลื่น โรงงาน
โพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น 

บรษิทัได้ขยายธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง และเข้าเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าได้เพิม่ขึน้ โดยบรษิทัเป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ทีม่ชีือ่เสยีงให้กบัผูผ้ลติ
ชั้นน�ารายใหญ่ของโลกหลายราย อาทิ UOP LLC และ PALL Corporation ตั้งแต่ปี 2538 - 2539 ต่อเนื่องมาจนถงึปัจจุบัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่ายให้
แก่ผูผ้ลติดงักล่าว ได้แก่ ผลติภณัฑ์สารดดูความชืน้ ดดูซบักลิน่ และสิง่เจอืปน (Adsorbent and Molecular Sieve) ผลติภณัฑ์เกีย่วกบัระบบการกรอง 
(Filtration) เป็นต้น และเป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กับผู้ผลิตในประเทศ ได้แก่ บริษัท ทีโอซีไกลคอล จ�ากัด โดยจ�าหน่ายสาร Monoethylene Glycol 
(MEG) และ Diethylene Glycol (DEG) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสี และตัวท�าละลาย อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตเม็ดพลาสติก ผลิตขวดน�้า และผลิตเรซิ่น 
ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้ขยายธุรกิจเข้าไปในอุตสาหกรรมน�้ามัน โดยได้รับเป็นตัวแทนให้กับผู้ผลิตหลายรายในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เช่น น�า้มนัเครือ่งขัน้พืน้ฐาน สารเตมิแต่งน�า้มนัเครือ่งหล่อลืน่เครือ่งยนต์ น�า้มนัเบรค และสารเคมทีีใ่ช้ในการผลติน�า้มนัชนดิต่างๆ ทีใ่ช้กบัรถยนต์ 
เรือ เครื่องยนต์ทั่วไป

นอกจากนี้ บริษัทยงัได้ขยายธรุกจิโดยลงทนุในโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพอัดความ
ดนัสงู (Compressed Bio-methane Gas:CBG) และโรงงานไบโอดเีซลของบรษิทัร่วม (บางจากไบโอฟเูอล) ซึง่ลงทนุร่วมกบั บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม 
จ�ากดั (มหาชน) (“BCP”)  รวมถงึโครงการโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ในจงัหวดัสโุขทยัทีค่าดว่าจะรบัรูร้ายได้ตัง้แต่ไตรมาส 1 ของปี 2557  และ
การศึกษาและพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคเกี่ยวกับระบบน�้าประปาของบริษัทย่อย   โดยมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ ดังนี้

 วิสัยทัศน์

บรษิทัมุง่มัน่สูก่ารเป็นผูป้ระกอบการด้านพลงังานสะอาด ปิโตรเคม ีและสาธารณปูโภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยรกัษาความเป็นผูน้�าในระดบั
ประเทศและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 พันธกิจ
1. มุง่เน้นการประกอบการด้านพลงังานสะอาด ปิโตรเคม ีและสาธารณปูโภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ สิง่แวดล้อม 

และสังคม
2. ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมโปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
3. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และส่งผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นที่มีเสถียรภาพในระยะยาว
4. มุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยค�านึงถึงสภาพแวดล้อมในการท�างาน ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่

การงาน 

 บริษัทย่อย

บริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ

1.  บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (เดิมชื่อบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ากัด) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
เท่ากับ 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปาเพือ่ใช้ในอตุสาหกรรมและใช้ในการบรโิภค รวมทัง้จ�าหน่ายและตดิตัง้
วสัดอุปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง โดยเมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2555 บรษิทัย่อยดงักล่าวได้เพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 5,000,000 บาท เป็น 10,000,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 50,000 หุ้น เพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนและจ�าหน่ายให้กับบริษัท ไฮโดรเท็ค 
จ�ากัด (มหาชน) (“HYDRO”) ท�าให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 49.997 ผู้บริหารของบริษัทมีสัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 0.006 และ HYDRO มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.997 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระจ�านวน 10 ล้านบาท 

2.  บรษิทั ยเูอซ ีแอนด์ ทพีที ีเอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2555 ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่ต้นเท่ากบั 1,000,000 
บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน 10,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 100 บาท บรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.997 โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ประกอบกจิการเกีย่วกบัการผลติก๊าซชวีภาพเพือ่ใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอตุสาหกรรมทัว่ไป  โดยเมือ่
วันที่ 25 กันยายน 2556 บริษัทย่อยดังกล่าวได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 29 ล้านบาทจาก 1 ล้านบาทเป็น 30 ล้านบาท โดยการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ออกหุ้นเพิ่มทุน เพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนและจ�าหน่ายให้กับบริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ�ากัด (“TPT”) ท�าให้บริษัท
มสีดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัลดลงเหลอืร้อยละ 50.0093 ผูบ้รหิารของบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 0.0007 และ TPT มสีดัส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 49.990 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระจ�านวน 30 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทยูเอซี แอนด์ ทีพีที 
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด และเตรียมการลงทุนในโครงการ CBG กับผู้เข้าร่วมลงทุน  ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�าเนินการ
โครงการ CBG จ�านวน 10 โครงการในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย

3.  บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 1,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจ�านวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ผู้บริหารของบริษัทมีสัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 0.03  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน โดยเมื่อวันที่  20 ธันวาคม 2556 บริษัทได้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 29 ล้านบาทจาก 1 ล้านบาทเป็น 30 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ99.999  ปัจจุบันบริษัทย่อย
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�าเนินโครงการด้านพลังงาน จ�านวน 4 โครงการ ได้แก่  โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลงัคาของการไฟฟ้านครหลวง จ�านวน 3 โครงการ และ โครงการผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ (หญ้าเนเปียร์) จ�านวน 1 โครงการ ซึง่
เป็นโครงการศกึษา วจิยั ต้นแบบวสิาหกจิชมุชนพลงังานสเีขยีวจากพชืพลงังาน ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน 
(พ.พ.) กระทรวงพลังงาน

 บริษัทร่วม

 บริษัทมีบริษัทร่วม 2 บริษัท คือ 

1. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด (“บางจากไบโอฟูเอล”) ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไบโอดีเซล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่น�าไป
ใช้เป็นส่วนผสมทดแทนบางส่วนในน�้ามันดีเซลที่ได้จากกระบวนการปิโตรเลียม เพื่อให้ได้น�้ามันดีเซลประเภทต่างๆ โดยบริษัทถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 30 ร่วมกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (“BCP”) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระ
จ�านวน 281.50 ล้านบาท โดยบริษัทมีตัวแทนด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบางจากไบโอฟูเอล 2 ท่าน คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ และ นาย
ชัชพล ประสพโชค จากจ�านวนกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน 6 ท่าน1

 ทัง้นี ้บรษิทัรบัรูส่้วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุดงักล่าว ในปี 2554-2556 จ�านวน 22.21 ล้านบาท  30.31 ล้านบาท และ 78.03 ล้านบาท 
ตามล�าดับ

2. บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ�ากัด โดยการร่วมทุนระหว่าง SEBIGAS S.p.A. (“SEBIGAS”) ประเทศอิตาลี และ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ 
จดัตัง้บรษิทัในประเทศไทยเมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2556 ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่แรก 4 ล้านบาท ในการด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัการรบัเหมา
ก่อสร้างโรงงานก๊าซชีวภาพ การให้บริการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา (O&M Services) ทั้งในประเทศและต่างประเทศภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดย SEBIGAS  ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 บริษัทยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมายถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2 

พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ปี 2552 • บริษัทประสบความส�าเร็จในการน�าเข้าสาร Methanol และ Sodium Methylate เพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้ผลิตไบโอดีเซลรายใหญ่ รวม
ถึงบางจากไบโอฟูเอลซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท

• เดือนมีนาคม 2552 บริษัทเริ่มน�าระบบการวัดและประเมินผล Key Performance Index (KPI) เพื่อวัดผล ประเมินผล และพัฒนา
กระบวนการ ผลลัพธ์ของการด�าเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัท 

• เดอืนมถินุายน 2552 บรษิทัผ่านการตรวจประเมนิ และได้รบัการรบัรองระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001 : 2008 จากบรษิทั เอส จ ีเอส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

• เปิดส�านักงานสาขาที่จังหวัดระยอง เพื่อให้สะดวกกับการให้บริการในพื้นที่ใกล้กับแหล่งที่ตั้งโรงงานของลูกค้า

• เดือนกันยายน 2552 บริษัทได้ย้ายคลังสินค้ามาอยู่ที่คลังสินค้าเช่าที่ต�าบลบางปู อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
เพื่อให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นรองรับการขยายงาน

• เดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากก�าไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ สิ้นปี 
2551 ในอตัราหุน้ละ 130 บาท จากจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายแล้ว 700,000 หุน้ รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายให้แก่ผูถ้อืหุน้ทัง้สิน้ 91 ล้านบาท

• เดือนธันวาคม 2552 บางจากไบโอฟูเอลเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก และบริษัทได้เริ่มจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กลีเซอรีนดิบ 
(Crude Glycerin) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซลของบางจากไบโอ     ฟูเอล โดยการส่งออกไปจ�าหน่ายในประเทศจีน

1  คณะกรรมการของบางจากไบโอฟูเอล มีจ�านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 2) นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ 3) นายวัฒนา 
โอภานนท์อมตะ 4) นายกิตติ ชีวะเกตุ 5) นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ และ 6) นายชัชพล ประสพโชค
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• วันที่ 15 ธันวาคม 2552 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้วเป็น 120 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน 
500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ100 บาท เพื่อใช้ช�าระค่าหุ้นบางจากไบโอฟูเอลส่วนที่เหลือ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด�าเนินธุรกิจ ซึ่งการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลให้บริษัทมี  ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 19.58 และคุณกิตติ ชีวะเกตุ
และผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นๆลดสัดส่วนการถือหุ้นลงจากร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ 80.42 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทในขณะนั้น 

ปี 2553 • เป็นตัวแทนของ SVT Engineering Consultants ที่ท�าธุรกิจให้ค�าแนะน�า ปรึกษาและฝึกอบรมงานด้าน Corrosion Protection, 
Vibration,  Acoustics และ Reliability Engineerings ส�าหรับอุตสาหกรรมส�ารวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ามัน และ
โรงปิโตรเคมี

• วนัที ่16 มนีาคม 2553 บรษิทัได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (Board of Investment : BOI) ส�าหรบั
โครงการลงทุนผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio Gas: CBG) จากมูลสุกร เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกส�าหรับ
รถยนต์ โดยได้รบัสทิธปิระโยชน์จากการส่งเสรมิการลงทนุ ได้แก่ การได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการ
ประกอบกิจการดังกล่าวเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และหลังจากนั้นจะได้รับลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นเวลาอีก 5 ปีโดยโครงการลงทุนดังกล่าว
ตั้งอยู่ที่ต�าบลแม่แตง อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

• วนัที ่1 เมษายน 2553 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2553 ได้มมีตใิห้บรษิทัจ�าหน่ายเงนิลงทนุทีถ่อือยูท่ัง้หมดในบรษิทั ไทย 
ไซเบอร์อินโฟ จ�ากัด จ�านวน 0.12 ล้านบาท ให้แก่บุคคลภายนอก

• วนัที ่22 เมษายน 2553 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2553 ได้มมีตใิห้บรษิทัแปรสภาพจากบรษิทัจ�ากดัเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากดั 
โดยใช้ชือ่ว่า “บรษิทั ยนูเิวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคิลัส์ จ�ากดั (มหาชน)”  และมมีตใิห้เพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 120 ล้านบาท 
เป็น 150 ล้านบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน 30 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท เพือ่เสนอขายประชาชนเป็นครัง้แรก

ทัง้นี ้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ได้มมีตอินมุตัใิห้งดการจ่ายเงนิปันผลส�าหรบังวดปี 2552 โดยบรษิทัอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลระหว่าง 
 กาลได้ตามความเหมาะสมที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรต่อไป

• วนัที ่14 พฤษภาคม 2553 บรษิทัได้ลงนามร่วมกบับรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) (“ปตท.”) ในบนัทกึข้อตกลง “โครงการทดลองพฒันา
ก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสัตว์เพื่อการคมนาคม จังหวัดเชียงใหม่” โดย ปตท.จะรับซื้อ CBG จากบริษัทเพื่อน�าไปจ�าหน่ายเป็นเชื้อ
เพลิงส�าหรับรถยนต์ ในสถานีบริการก๊าซของ ปตท. ทดแทนการใช้ก๊าซเอ็นจีวี (Nature Gas for Vehicles : NGV) ในพื้นที่ห่างไกล 
แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีบริการหลักเอ็นจีวี

• วันที่ 11 ตุลาคม 2553 หุ้นของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรก  

ปี 2554 • วันที่ 8 เมษายน 2554 จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ากัด (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด” 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555) ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 
บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค 

• ในเดือนเมษายน 2554 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas: CBG) 
กับ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

• ในเดือนตุลาคม 2554 บริษัทได้เพิ่มทุนช�าระแล้วจากจ�านวน 150,000,000 บาท เป็น 172,499,998 บาท  โดยการจ่ายหุ้นปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 22,499,998 หุ้น หรือคิดเป็น
อัตราการจ่ายปันผลเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น 

• ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษัทได้รับ Letter of Intent จาก SIAM MOECO Ltd. (SML) แสดงเจตจ�านงที่จะให้บริษัทพัฒนา
โครงการ Gas Utilization Project ร่วมกัน

ปี 2555 • ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2555 เมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 2555 ได้มมีตอินมุตักิารเพิม่ทนุในบรษิทัย่อยจาก 5 ล้านบาท 
เป็น 10 ล้านบาท เพือ่น�ามาใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนและเตรยีมการลงทนุโครงการผลติน�้าประปาให้กบัเทศบาลแห่งหนึง่ และอนมุตัิ
ให้บรษิทั ไฮโดรเทค็ จ�ากดั (มหาชน) เข้าร่วมทนุในบรษิทัย่อยโดยถอืหุน้ไม่มากกว่าสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทั ซึง่ HYDRO ได้ซือ้
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจ�านวน 49,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.997   

• ในเดอืนพฤษภาคม 2555 บรษิทัได้เพิม่ทนุช�าระแล้วจากจ�านวน 172,499,998 บาท เป็น 198,374,739 บาท โดยการจ่ายหุน้ปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 25,874,751 หุ้น หรือคิดเป็น
อัตราการจ่ายปันผลเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น
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ปี 2555 • ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2555 เมือ่วนัที ่27 มถินุายน 2555 มมีตอินมุตักิารลงทนุในโครงการโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 
(Petroleum Production Project : PPP) ซึ่งประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas : CNG) ก๊าซปิโตรเลียม
เหลวหรือก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline : NGL) โดยโครงการตั้งอยู่ที่
จังหวัดสุโขทัย มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 620 ล้านบาท

• โครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas : CBG) ได้ก่อสร้างระบบแล้วเสร็จ และจะเริ่มเปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2556 

• ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 บาท 
เป็นหุน้ละ 0.50 บาท และอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนจากจ�านวน 198,374,739 บาท เป็น 276,474,739 บาท โดยออกหุน้สามญั
ใหม่จ�านวน 156,200,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท เพือ่เสนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิและประชาชนทัว่ไป และเพือ่รองรบัการ
ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

1. อนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (UAC-W1) จ�านวนไม่เกิน 79,400,000 
หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่ออยู่ ณ วัน Record Date ในอัตราส่วน 5 ต่อ 1 (5 หุ้นเดิม ได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า

2. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาไม่ต�่า
กว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (ไม่ต�่ากว่า 0.50 บาทต่อหุ้น) เพื่อเสนอขายดังต่อไปนี้

2.1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ที่มีรายชื่ออยู่ ณ วัน Record date ใน
อัตราส่วน 10 ต่อ 1 (10 หุ้นเดิมได้รับการจัดสรร 1 หุ้นใหม่) เป็นจ�านวนทั้งหมดไม่เกิน 39,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท

        ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้เกินกว่าสิทธิของตน โดยจะต้องท�าการจองซื้อและช�าระเงินค่า
หุ้นในส่วนที่เกินนี้พร้อมกับการจองซื้อและช�าระเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ตนเองมีสิทธิจองซื้อตามสัดส่วน และในกรณีที่มีหุ้น
ที่เหลือจากการจองซื้อในส่วนนี้ บริษัทจะน�าหุ้นที่เหลือที่ไม่มีผู้จองซื้อไปรวมกับหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทจะจัดสรรเพื่อเสนอ
ขายแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering : PO) ดังรายละเอียดปรากฏในข้อ 2.2 

2.2  ให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นจ�านวนทั้งหมดไม่เกิน 24,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และในส่วนของหุ้นที่
เหลือที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อตามข้อ 2.1

3. อนมุตักิารออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธ ิจ�านวนไม่เกนิ 12,800,000 หน่วย ให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีไ่ด้ใช้สทิธจิอง
ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุทีเ่สนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ในข้อ 2.1 และประชาชนทัว่ไปทีจ่องซือ้หุน้เพิม่ทนุตามข้อ 
2.2 ในอตัราส่วน 5 ต่อ 1 (5 หุน้เพิม่ทนุใหม่ ได้รบัการจดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย) (กรณมีเีศษให้ปัดทิง้) โดยไม่คดิมลูค่า

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ได้มีมติด�าเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลัก
ทรพัย์ตามทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2555 ดงักล่าวข้างต้น โดยได้ก�าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุ
ให้แก่ผูถ้อืเดมิ ในราคาหุน้ละ 3 บาท และได้ก�าหนดให้ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ / ได้รบัจดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธทิี่
จะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (UAC-W1) โดยไม่คดิมลูค่า  จะต้องเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่รีายชือ่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ใน
วนั Record Date คอื วนัที ่7 พฤศจกิายน 2555 โดยบรษิทัจะรวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 และได้ก�าหนด
ระยะเวลาจองซื้อและช�าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2555

อนึ่ง บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จดทะเบียนทุนช�าระแล้วใหม่กับกระทรวง 
 พาณชิย์เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2555 โดยมทีนุช�าระแล้วจ�านวน 218,224,739 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน 436,449,478 หุน้ มลูค่า 
 หุ้นละ 0.50 บาท

• บริษัทได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (“กองทุนฯ”) ใน “โครงการส่งเสริม
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2555 (ปีที่ 5)” (“โครงการฯ”) ของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลงังาน จ�านวนทัง้สิน้ 20 โครงการ ซึง่โครงการฯ ดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์เพือ่ช่วยเหลอืให้เกดิการใช้เทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพ
ในประเทศไทย อนัจะเป็นการสนบัสนนุการใช้พลงังานสะอาด ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิง่
แวดล้อมอย่างยั่งยืน   ส�าหรับโครงการที่บริษัทได้ยื่นข้อเสนอทั้ง 20 โครงการ แบ่งออกเป็น
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- โครงการของบริษัท จ�านวน 10 โครงการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯ ทั้ง 10 โครงการแล้ว โดยมีการลงนามใน
สัญญาขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ จ�านวน 2 โครงการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555  จ�านวน 4 โครงการ เมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2555 และ จ�านวน 1 โครงการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555  ส�าหรับ 3 โครงการที่เหลือนั้น จะมีการลงนามใน
สัญญาในเดือนมกราคม 2556

- โครงการของบรษิทัร่วมทนุ จ�านวน 10 โครงการ ซึง่อยูร่ะหว่างการพจิารณาของส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวง
พลังงาน โดยคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2556

ปี 2556 • วันที่ 10-11 มกราคม 2556 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปเป็นจ�านวนทั้งหมดไม่เกิน 
24,300,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุน้ละ 7.90 บาท  และได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุช�าระแล้วกบักระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 โดยมีทุนช�าระแล้วจ�านวน 230,374,739 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 460,749,478 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

• บรษิทัได้ยืน่ขอให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรบัใบส�าคญัแสดงสทิธ ิUAC-W1 จ�านวน 92,149,503 หน่วยเป็นหลกัทรพัย์จด
ทะเบียน โดยเริ่มท�าการซื้อขายครั้งแรกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  โดยผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 สามารถใช้สิทธิได้ใน
ทุกวันท�าการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนาคม กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทิน โดยวันใช้สิทธิวันสุดท้ายในวันที่ 31 
มกราคม 2559 ราคาใช้สิทธิ 7.50 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น

• วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะรัฐมนตรี รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัด CBG เพื่อการคมนาคมของบริษัท ซึ่งเป็นโครงการแห่ง
แรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

• วันที่ 26 มีนาคม 2556 บริษัทจัดกิจกรรมส�าหรับผู้ถือหุ้นโดยน�าผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท บางจากไบโอฟูเอล 
จ�ากัด เพื่อให้เข้าใจในธุรกิจที่บริษัทเข้าร่วมลงทุน

• ในวนัที ่3 พฤษภาคม 2556 บรษิทัจ่ายเงนิปันผลให้กบัผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.11112 บาท เป็นเงนิจ�านวน 51,198,482 บาท หรอื
คิดเป็นร้อยละ 60.88 ของก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมาย โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิด
เป็น 0.10 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01112 บาทต่อหุ้น  ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลัง
การจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท  ซึ่งการจ่ายหุ้นปันผลใน
ครั้งนี้ส่งผลให้มีการปรับสิทธิส�าหรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
UAC-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ราคาใช้สิทธิใหม่คือ 6.25 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.20 หุ้น (เศษของหุ้นปัดทิ้ง) 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ยูเอซี แอนด์ 
ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด จ�านวน 29 ล้านบาทจาก 1 ล้านบาทเป็น 30 ล้านบาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้ถือหุ้น
เดิมบางส่วนและจ�าหน่ายให้กับบริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ�ากัด (“TPT”) ท�าให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือ
ร้อยละ 50.0093 ผูบ้รหิารของบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 0.0007 และ TPT มสีดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 49.990 ของทนุทีอ่อก
และเรียกช�าระจ�านวน 30 ล้านบาท 

• คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (CBG) จ�านวน 3 โครงการดังนี้

• บริษัทจ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ CBG2  ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และ โครงการ CBG3 ที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 

• บริษัทย่อย คือ บริษัทยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด จ�านวน 1 โครงการ คือ โครงการ CBG ที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

• วันที่ 29 สิงหาคม 2556  บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ SEBIGAS S.p.A.(“SEBIGAS”) ที่ประเทศอิตาลี ซึ่ง SEBIGAS 
ประกอบธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าและการผลิตก๊าซชีวภาพ  รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชีวภาพมา
มากกว่า 50 โครงการในทวปียโุรป เพือ่จดัตัง้บรษิทัร่วมทนุในนามบรษิทั เซบก๊ิาซ ยเูอซ ีจ�ากดั (SEBIGAS UAC) เมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 
2556 ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่แรก 4 ล้านบาท ในการด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัการรบัเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชวีภาพ การให้บรกิารเดนิ
เครื่องและบ�ารุงรักษา (O&M Services) ทั้งในประเทศและต่างประเทศภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ปี 2556  • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ซึง่กระทรวงพลงังานมนีโยบายส่งเสรมิโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) และได้มีการเปิดให้ผู้ที่สนใจลงทุนน�าเสนอโครงการดังกล่าวผ่านการไฟฟ้า
นครหลวง  บริษัทจึงเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากดั เป็นผู้ยื่นเสนอโครงการ ซึ่งมีโครงการที่ผ่านการ
คัดเลือกจ�านวน 3 โครงการ ก�าลังการผลิตรวม 1.3 MW  โดยเป็นการเช่าพื้นที่บนหลังคาจ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท บางกอกเดค
คอน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) 

• ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 มผีูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธ ิUAC-W1 แจ้งความประสงค์ทีจ่ะใช้สทิธริวมทัง้สิน้จ�านวน 1,139,033 หน่วย 
คิดเป็นหุ้นบริษัทจ�านวนทั้งสิ้น 1,307,680 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 8,542,737.50 บาทคงเหลือใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน 91,010,470 
หน่วย ส่งผลให้บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนช�าระแล้วจ�านวน 277,102,419.50 บาทโดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญับรษิทัจ�านวน 554,204,839 
หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจน�าเข้า จ�าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม  
และลงทนุในอตุสาหกรรมด้านพลงังานทดแทน เช่น การผลติก๊าซชวีภาพอดัความดนัสงู (Compressed Bio-methane Gas : CBG) โรงงานไบโอดเีซล 
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และการศึกษาและพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคเกี่ยวกับระบบน�า้ประปาของบริษัทย่อย  โดยมีราย
ละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย
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1. การนำาเข้า จำาหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

บรษิทัประกอบธรุกจิน�าเข้าและจ�าหน่าย สารเคมแีละอปุกรณ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาต ิโรง
กลัน่น�า้มนั ปิโตรเคม ีโรงงานผลติน�้ามนัหล่อลืน่ โรงงานโพลเิมอร์และพลาสตกิ โรงงานอตุสาหกรรมเคมภีณัฑ์  โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณปูโภค 
เป็นต้น

ผลติภณัฑ์ของบรษิทัเกอืบทัง้หมดจ�าหน่ายภายในประเทศผ่านช่องทางการขายโดยทมีงานขายของบรษิทัทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในแต่ละ
กลุม่ผลติภณัฑ์ ทีส่ามารถให้ค�าแนะน�า วางแผนการน�าผลติภณัฑ์ไปใช้ในงานได้ตรงตามความต้องการต่างๆของลกูค้า รวมทัง้ให้บรกิารหลงัการ
ขาย โดยลกูค้าของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นลกูค้าขนาดใหญ่ซึง่เป็นผูผ้ลติในอตุสาหกรรมพืน้ฐานของประเทศ ได้แก่ โรงกลัน่น�้ามนั โรงแยกก๊าซ และ
โรงงานปิโตรเคม ี เป็นต้น บรษิทัได้รบัการแต่งตัง้จากผูผ้ลติชัน้น�ารายใหญ่ของโลกกว่า 30 ราย อาทเิช่น UOP LLC และ PALL Corporation โดย
เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าและอปุกรณ์ของผูผ้ลติดงักล่าว เช่น ผลติภณัฑ์สารดดูความชืน้ ดดูซบักลิน่ และสิง่เจอืปน (Adsorbent and Molecular 
Sieve) ผลติภณัฑ์เกีย่วกบัระบบการกรอง (Filtration) ตัง้แต่ปี 2538 ต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจบุนั ประกอบกบัเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าให้กบัผูผ้ลติ
ในประเทศหลายราย ได้แก่ บริษัท ทีโอซีไกลคอล จ�ากัด โดยเป็นผู้แทนจ�าหน่ายสาร Monoethylene Glycol (MEG) และ Diethylene Glycol 
(DEG) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสี และตัวท�าละลาย อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตเม็ดพลาสติก ผลิตขวดน�า้ และผลิตเรซิ่น ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน 
รวมทั้งเป็นตัวแทนให้กับผู้ผลิตหลายรายในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ามันต่างๆ เช่น น�้ามันเครื่องขั้นพื้นฐาน สารเติมแต่งน�้ามันเครื่องหล่อลื่น
เครื่องยนต์ น�้ามันเบรค และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน�้ามันหล่อลื่นส�าหรับงานโลหะชนิดต่างๆ 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บรษิทัประกอบธรุกจิน�าเข้า จ�าหน่ายสารเคมแีละอปุกรณ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาต ิโรงกลัน่
น�้ามันปิโตรเคมี โรงผลิตน�า้มันหล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรมโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 
เป็นต้น โดยได้จัดแบ่งสินค้าและบริการที่บริษัทจ�าหน่าย ออกเป็น 4 กลุ่มตามลักษณะธุรกิจของลูกค้าและบริการ ได้แก่ 

โครงสร้างธุรกิจ
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1)  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) ได้แก่
• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ามันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน�้า (Offshore Refinery and Up-

stream Petrochemicals)
• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจสารเคมีเหลว โรงไฟฟ้า และสาธารณูปโภค (Liquid Chemicals, Power & Utilities)
• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการของเสียต่างๆ ของโรงงาน (Emission & Waste management) 

2) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) 
• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และตัวท�าละลาย (Chemicals & Solvent Products)
• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามันหล่อลื่นและสารเติมแต่ง (Base oil and Additives) 

3)  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ สินค้าประเภท Crude Glycerin และการขายสินค้าอื่นๆ เพื่อการส่งออก

4)  การให้บริการ ได้แก่ การให้ค�าปรึกษา ประสานงาน ของบริษัทต่างๆ ส�าหรับงานออกแบบกระบวนการผลิต  โรงกลั่นน�้ามันอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ  

 คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

บริษัทมีคลังสินค้ารวม 2 แห่ง ดังนี้
1. คลงัสนิค้าเช่า ตัง้อยูเ่ลขที ่999 หมู ่4 ซอยเสรมิมติร 99 ถนนสขุมุวทิ ต�าบลบางป ูอ�าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ บนเนือ้ที ่2 

ไร่ เป็นอาคารคลงัสนิค้า 1 หลงั พืน้ที ่2,200 ตารางเมตร ซึง่บรษิทัเช่าคลงัสนิค้าดงักล่าวกบับคุคลทีเ่กีย่วข้อง อายสุญัญาเช่า 3 ปี เริม่ตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2553 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เพือ่ใช้เป็นพืน้ทีเ่กบ็สตอ็กอปุกรณ์และสารเคม ีโดยสารเคมทีีเ่กบ็ในคลงัสนิค้าของบรษิทั
ได้รับการบรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆและมีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of  Acceptance : COA) จากผู้ผลิตเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว เพื่อรอการจัดส่งให้แก่ลูกค้าต่อไป

2. คลังสินค้าเช่า ตั้งอยู่เลขที่ 613/13 ถนน สงขลา-จะนะ หมู่ที่ 2 ต�าบลพะวง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นอาคารคลังสินค้า 1 หลังพื้นที่
ประมาณ 300 ตารางเมตร ซึ่งบริษัทเช่าคลังสินค้าดังกล่าวกับบุคคลภายนอก อายุสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้าสารเคมี ส�าหรับกลุ่มลูกค้าส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย

บรษิทัจะจดัส่งสนิค้าจากคลงัสนิค้าให้แก่ลกูค้าโดยใช้รถบรรทกุขนาดต่างๆ ทีบ่รษิทัได้ว่าจ้างผูป้ระกอบการขนส่งจากภายนอกซึง่ผ่านการ
ขึน้ทะเบยีนกบับรษิทัเพือ่รบัรองความปลอดภยัตามมาตรฐานของกรมโรงงาน บรษิทัมกีารควบคมุเรือ่งความปลอดภยัของคลงัสนิค้า โดยการจดั
ให้มีพนกังานรักษาความปลอดภยัดแูลคลังสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง  ส�าหรับสารเคมีทีจ่ัดเป็นวตัถอุันตรายจะมีการจัดเกบ็ตามกฎหมาย โดยแยก
ตามประเภทของสารเคม ีและจดัให้มผีูค้วบคมุสนิค้าอนัตรายในคลงัสนิค้า โดยบรษิทัไม่อนญุาตให้บคุคลภายนอก หรอืบคุคลรวมทัง้พนกังานที่
ไม่มหีน้าทีใ่นคลงัสนิค้า เข้าไปในพืน้ทีค่ลงัสนิค้าโดยไม่ได้รบัอนญุาต  นอกจากนีบ้รษิทัได้ท�าประกนัภยัตวัสนิค้าทีเ่กบ็ในคลงัสนิค้าเพือ่คุม้ครอง
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเก็บสินค้าหรือการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ท�าประกันภัยสินค้าในระหว่างการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วย

 คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่าย 

บริษัทให้ความส�าคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่จัดจ�าหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อก�าหนดที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับบริษัท 
โดยสารเคมีที่บริษัทสั่งซื้อจากผู้ผลิตจะถูกบรรจุในถังปิด (Closed Drum) และมีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ หรือ COA จากผู้ผลิตก่อนถูกขนส่ง
มายังบริษัท ซึ่งบริษัทจะจ�าหน่ายสารเคมีที่บรรจุในถังปิดที่มีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าโดยไม่มีการเปิดถังก่อน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตทุกประการ และในกรณีของสารเคมีที่ถูกขนส่งมาเป็น Bulk โดยไม่ได้บรรจุ
ในถังปิด เช่น เมธานอล เป็นต้น เมื่อสินค้าเข้าเทียบท่าเรือแล้วจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพจากบริษัทตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Surveyor) 
ที่บริษัทได้ว่าจ้างอีกครั้ง เพื่อด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่อยู่ในเรือ (ก่อนขนถ่ายสินค้าออกจากเรือ) รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพหลัง
จากสินค้าได้ขนถ่ายเข้าแท็งค์เก็บสินค้าแล้ว   

นอกจากนี ้บรษิทัได้รบัการรบัรองระบบการบรหิารงานคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ�ากดั ส�าหรบั
การน�าเข้าและการจดัจ�าหน่ายสารเคม ีสารดดูซบั สารเร่งปฏกิริยิา เครือ่งกรองและอปุกรณ์ในธรุกจิน�้ามนั พลงังาน ปิโตรเคม ีและสาธารณปูโภค

 ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการสารเคมีและอุปกรณ์ไปใช้ในกระบวนการผลิต กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท
ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลติในอตุสาหกรรมพืน้ฐานของประเทศ ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาต ิโรงกลัน่น�้ามนั และปิโตรเคม ีเป็นต้น โดยสนิค้าและบรกิาร
ที่บริษัทจ�าหน่ายสามารถน�าไปใช้งานได้หลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการน�าไปใช้ของลูกค้า โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตาม
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 4 กลุ่ม ดังนี้
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กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้าเป้าหมาย

1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม
 (Energy and Petroleum)

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่น
น�า้มนัและอตุสาหกรรมปิโตรเคมต้ีนน�า้ (Offshore Refinery and 
Upstream Petrochemicals)

หน่วยงานหรือขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้ง
ในทะเลและบนบก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ามัน ปิโตรเคมี โรงงาน
ผลิตเอทิลีน โรงงานผลิตสารอะโรเมติกส์ และผู้รับเหมางานก่อสร้างโรงกลั่น
น�้ามัน และโรงงานปิโตรเคมีต่างๆ

• ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธรุกจิสารเคมเีหลว โรงไฟฟ้า และสาธารณปูโภค 
(Liquid Chemicals, Power & Utilities)

โรงกลัน่น�า้มนั ปิโตรเคม ีโรงงานผลติเมด็พลาสตกิ โรงงานผลติสารอะโรเมตกิ
ส์ โรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ โรงไฟฟ้า และโรงผลิตน�้าประปา

2 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) 

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และตัวท�าละลาย  
(Chemicals & Solvent Products)

โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นกลางที่ผลิตสารเคมีส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่อ
เนื่องต่างๆ เช่น โรงงานผลิตแชมพูสระผม น�้ายาปรับผ้านุ่ม น�้ายาท�าความ
สะอาด อุตสาหกรรมสี ซีเมนต์ หมึกพิมพ์ เป็นต้น 

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามันหล่อลื่นและสารเติมแต่ง 
(Base oil and Additives)

โรงผสมน�้ามันหล่อลื่น และโรงงานผลิตไบโอดีเซล

• ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมการจดัการของเสยีต่างๆ ของโรงงาน 
(Emission & Waste management)

โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

3 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ สินค้าประเภท Crude Glycerin และ 
 การขายสินค้าอื่นๆ

โรงงานผลิต Glycerin บริสุทธิ์ ในต่างประเทศ

4 การให้บริการ ให้ค�าปรึกษา ประสานงาน ของบริษัทต่างๆ  
 ส�าหรับงานออกแบบกระบวนการผลิต

กลุ่มโรงกลั่นน�้ามัน ปิโตรเคมี พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก

5.  บริการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด โดยมีการแสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการแก่ลูกค้า ซึ่ง
นอกเหนือจากการขายสินค้าและอุปกรณ์ประเภทต่างๆแล้ว บริษัทยังให้ค�าปรึกษาที่เกี่ยวข้องและให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า และให้ความ
ส�าคัญกับการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตรงตามก�าหนด ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีการประเมิน
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัทอย่างสม�่าเสมอเพื่อน�ามาปรับปรุงการด�าเนินงาน อีกทั้งยังให้ค�าแนะน�าและวางแผนร่วมกับ
ลกูค้าเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการให้บรกิาร ตลอดจนมกีารปฏบิตัติามเงือ่นไข กฎเกณฑ์ ข้อก�าหนดของลกูค้าอย่างครบถ้วน ท�าให้บรษิทัได้รบั
ความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีมาโดยตลอด

 นโยบายการกำาหนดราคา

บริษัทมีนโยบายก�าหนดราคาขายสินค้าจากราคาต้นทุนสินค้าบวกอัตราก�าไร (Cost plus pricing) โดยราคาขายจะมีความยืดหยุ่นตาม
ราคาตลาดของสินค้าแต่ละประเภท สินค้าเคมีภัณฑ์ที่บริษัทจัดจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลผลิตมาจากกระบวนการกลั่นน�า้มันดิบ และการผลิต
ปิโตรเคมีต่างๆ ซึ่งกลไกราคาของผลิตภัณฑ์หรือต้นทุนสินค้าของบริษัทจะถูกก�าหนดและผันแปรไปตามภาวะราคาน�้ามันและปิโตรเคมี ดังนั้น
การก�าหนดราคาขายสนิค้าของบรษิทัจะต้องมคีวามยดืหยุน่และเหมาะสมตามลกัษณะของแต่ละสนิค้า กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ปรมิาณและมลูค่า
การสั่งซื้อ รวมทั้งต้องสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้ และในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาอัตราก�าไรขั้นต้นที่เพียงพอรองรับต่อค่าใช้จ่ายใน
การขาย บริหารและการด�าเนินงานต่างๆได้  

 การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย

บริษัทจ�าหน่ายสินค้าในประเทศเกือบทั้งหมด โดยทีมงานขายของบริษัทประจ�าทั้งที่ส�านักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และที่ส�านักงานสาขาใน
จังหวัดระยอง ทีมงานขายจะแบ่งความรับผิดชอบดูแลการขายแยกเป็นแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยจะท�าหน้าที่ติดต่อ ดูแลความต้องการ และน�า
เสนอสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตหรือคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความต้องการล่วงหน้าของ
ลูกค้า และทราบถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ แนวโน้มของปริมาณและราคาสินค้าในตลาดของผู้ผลิต เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการขาย
และการก�าหนดราคาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าที่บริษัทจัดจ�าหน่ายส่วนใหญ่ได้รับค�าสั่งซื้อล่วงหน้ามาจากลูกค้า โดยมีระยะเวลาเพื่อเตรียมการในการจัดซื้อและจัดส่งให้แก่ลูกค้า
ตามก�าหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะก�าหนดความต้องการ มาตรฐานของสินค้า แหล่งที่มาหรือผู้ผลิตสินค้าให้แก่บริษัททราบ 
เพื่อให้บริษัทเสนอสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเสนอราคา และเงื่อนไขการขายต่างๆในลักษณะของการประมูล โดยสินค้าที่
จัดจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากผู้ผลิตที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้า จึงมีความ
จ�าเป็นที่ลูกค้าต้องใช้อย่างต่อเนื่อง
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 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สนิค้าทีบ่รษิทัจ�าหน่ายส่วนใหญ่สัง่ซือ้จากผูผ้ลติหลายรายในต่างประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลติสนิค้าเคมภีณัฑ์และอปุกรณ์ชัน้น�าทีเ่กีย่วข้อง
ในอุตสาหกรรมกลั่นน�้ามัน และปิโตรเคมีระดับโลก โดยบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงกบัความต้องการของลกูค้า  และมขีัน้ตอนการแสวงหาและคดัเลอืกสนิค้าทีม่คีณุภาพ มาตรฐาน มใีบรบัรองผลติภณัฑ์ แหล่งทีม่า
และรายละเอยีดของผลิตภณัฑ์อย่างชดัเจน เช่น ประเภทสารเคมี สว่นผสมของสารเคมี การแก้ไข และป้องกันอนัตรายจากสารเคมี เปน็ต้น โดย
บริษัทคู่ค้าที่เป็นผู้จ�าหน่ายสินค้าให้กับบริษัทจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับบริษัท ซึ่งบริษัทมีการประเมินผล และทบทวนรายชื่อคู่ค้าดังกล่าว
เป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้การด�าเนินการมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์ที่จัดจ�าหน่าย

ในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อมาจ�าหน่ายต่อให้แก่ลูกค้านั้น บริษัทมีการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าในปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากแนว
โน้มของตลาด ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อจะได้จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการจ�าหน่าย ลด
ความสูญเสียจากการเสียโอกาสเนื่องจากขาดแคลนสินค้าคงคลัง หรือไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ทันและเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ให้มีสินค้าค้างในคลังนานเกินไปจนเป็นภาระแก่บริษัท

บริษัทเป็นผู้จ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตสินค้า ดังนี้ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ผลิต/จ�าหน่ายสินค้า
1 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม 
 (Energy and Petroleum)
• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่น

น�้ามันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน�้า (Offshore Refinery 
and Upstream Petrochemicals)

UOP LLC
PALL Corporation  Filtration and Separations (Thailand) Ltd.
INEOS Oxide
Nikki Universal Co., Ltd. 
CECA S.A.

• ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธรุกจิสารเคมเีหลว โรงไฟฟ้า และสาธารณปูโภค 
(Liquid Chemicals, Power & Utilities)

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

2 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) 
• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และตัวท�าละลาย 

(Chemicals & Solvent Products)
บริษัท ทีโอซีไกลคอล จ�ากัด
INEOS Oxide
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด 

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามันหล่อลื่นและสารเติมแต่ง 
(Base oil and Additives)

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

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการของเสียต่างๆ ของ
โรงงาน (Emission & Waste management)

Donau Carbon
Nikkei Universal

3 ผลติภณัฑ์อืน่ๆ ได้แก่ สนิค้าประเภท Crude Glycerin และ 
 การขายสินค้าอื่นๆ

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด 

4 การให้บรกิาร ให้ค�าปรกึษา ประสานงาน ของบรษิทัต่างๆ  
 ส�าหรับงานออกแบบกระบวนการผลิต

UOP LLC
Vogelbusch GmbH

5.  บริการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง PALL Corporation Filtration and Separations

2. การผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas : CBG) 

การผลติก๊าซชวีภาพอดัความดนัสงู (CBG) เป็นหนึง่ในโครงการด้านธรุกจิพลงังานทดแทน ทีช่่วยสนบัสนนุการใช้พลงังานทดแทนตามแนว
นโยบายหลักของกระทรวงพลังงาน โดยโครงการตั้งอยู่ที่อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ บนที่ดินเช่าภายในบริเวณฟาร์มสุกรของบริษัท มงคล 
แอนด์ ซันส์ฟาร์ม จ�ากัด (ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท) เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน ผลิตก๊าซ CBG จากของเสียที่ได้จากฟาร์มสุกรดังกล่าว เพื่อ
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น�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ทดแทนการใช้ก๊าซ NGV 

โครงการได้ก่อสร้างแล้วเสรจ็และสามารถผลติก๊าซ CBG ทีม่คีณุสมบตัเิทยีบเท่า NGV ส�าหรบัยานยนต์ตามประกาศของกรมธรุกจิพลงังาน 
โดยออกแบบให้มีก�าลังการผลิตประมาณ 6 ตันต่อวัน หรือประมาณ 2,160 ตันต่อปี 

บริษัทจ�าหน่ายก๊าซ CBG ที่บริษัทผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เพื่อน�าไปจ�าหน่ายในปั๊มน�้ามันของ ปตท. ที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัท โดยบริษัทมีสัญญาในการผลิต CBG เพื่อส่งมอบและจ�าหน่ายให้กับ ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี  

นอกจากนี ้โครงการยงัได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ โดยได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธิ
ทีไ่ด้จากการประกอบกจิการเป็นเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการ และหลงัจากนัน้จะได้รบัลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคล
ส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการลงทนุในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกตเิป็นเวลาอกี 5 ปี นบัจากวนัทีพ้่นก�าหนดระยะเวลายกเว้นภาษเีงนิได้ดงักล่าว 

ทั้งนี้ รายได้จากการจ�าหน่ายก๊าซ CBG  (โรงงาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่) เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

CBG เป็นก๊าซทีเ่กดิจากการน�าก๊าซชวีภาพมาปรบัปรงุคณุภาพโดยการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) และ
ความชืน้ออกจนมปีรมิาณก๊าซมเีทน (CH4) เพิม่ขึน้ โดยมคีณุสมบตัเิทยีบเท่าก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบัยานยนต์ ทีเ่รยีกว่า ก๊าซเอน็จวี ี(Natural Gas 
for Vehicles : NGV) หรือก๊าซซีเอ็นจี (Compressed Natural Gas : CNG) ที่มีระบบผลิตไบโอแก๊สแล้วอัดลงถังที่แรงดันสูง เพื่อเป็นเชื้อเพลิง
ส�าหรับรถยนต์ ทดแทนการใช้ก๊าซเอ็นจีวีส�าหรับยานยนต์ โดย CBG ที่บริษัทผลิตได้มีคุณสมบัติเทียบเท่า NGV ส�าหรับยานยนต์ตามประกาศ
ของกรมธุรกิจพลังงาน 

การผลิต CBG ของบริษัท เป็นหนึ่งในโครงการด้านธุรกิจพลังงานทดแทน ที่ช่วยสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนตามแนวนโยบายหลัก
ของกระทรวงพลงังาน สบืเนือ่งมาจากปัญหาต้นทนุราคาก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบัยานยนต์ ในพืน้ทีห่่างไกลแนวท่อก๊าซธรรมชาตทิีม่รีาคาสงู รวมถงึ
ปัญหาการขาดแคลน NGV ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน เนื่องจากปัญหาความต้องการใช้ NGV ในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น ท�าให้กระทรวง
พลังงานต้องเร่งด�าเนินนโยบายสร้างเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และ
พลงังานสะอาดทีใ่ช้เทคโนโลยรีปูแบบใหม่ รวมทัง้การศกึษาวจิยัการน�าก๊าซชวีภาพมาต่อยอดเพือ่น�าไปผลติเป็นก๊าซไบโอมแีทนอดัส�าหรบัยาน
ยนต์ ทดแทน NGV ในภาคคมนาคมขนส่ง โดยบริษัทภายใต้การสนับสนุนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดท�าโครงการ “พัฒนาก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรเพื่อการคมนาคม” ขึ้นเมื่อปี 2554 เพื่อติดตั้งระบบ
ผลิตก๊าซ CBG ที่ อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

สถานที่ตั้งโครงการ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
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 ที่ตั้งโครงการ
โครงการผลิตก๊าซ CBG ของบริษัทโครงการแรก ตั้งอยู่ที่อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากชุมชนประมาณ 2 กิโลเมตร บนที่ดินเช่า

เนื้อที่ 10 ไร่ 5 งาน ในบริเวณฟาร์มสุกรของบริษัท มงคล แอนด์ ซันฟาร์ม จ�ากัด (ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท) ซึ่งได้เริ่มท�าสัญญาเช่า
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 อายุสัญญาเช่า 18 ปี (1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2572) โครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มด�าเนินการเชิง
พาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2556 โดยออกแบบให้มีก�าลังการผลิตประมาณ 6 ตันต่อวัน หรือประมาณ 2,160 ตันต่อปี  ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้
และก�าไรสุทธิให้แก่บริษัทแล้ว ยังเป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้รถยนต์ อีกทั้งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยเป็นการ
ผลิตพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เช่น น�้ามันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ  และเป็นการน�าของเสียหรือมูลสุกร
กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการช่วยลดมลภาวะและของเสีย อันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เกิดจากฟาร์มสุกรอย่างครบวงจร

โครงการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ได้รับ
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการเป็นเวลา 8 ปี 
นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการ และหลงัจากนัน้จะได้รบัลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการลงทนุในอตัรา
ร้อยละ 50 ของอตัราปกตเิป็นเวลาอกี 5 ปี นบัจากวนัทีพ้่นก�าหนดระยะเวลายกเว้นภาษเีงนิได้ดงักล่าว (รายละเอยีดของสทิธปิระโยชน์ สรปุไว้ใน
ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อย่อย 5.2.3 สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน)

 ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้าโดยตรงของบริษัท คือ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.) เพียงรายเดียว ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากโครงการผลิต CBG ของบริษัท เป็น
โครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ ปตท. อันเป็นผลมาจากข้อจ�ากัดของ ปตท. ในการขยายสถานีบริการ NGV ที่ต้องตั้งอยู่บริเวณแนวท่อก๊าซ
ธรรมชาติ และการขนส่ง NGV ไปยังพื้นที่ห่างไกลมีต้นทุนค่อนข้างสูง โดยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 บริษัท และ ปตท. ได้ลงนามร่วมกันใน
บนัทกึข้อตกลง “โครงการทดลองพฒันาก๊าซชวีภาพทีไ่ด้จากมลูสตัว์เพือ่การคมนาคม จงัหวดัเชยีงใหม่” เพือ่ผลติก๊าซชวีภาพอดัความดนัสงู หรอื 
CBG ส�าหรบัใช้เป็นเชือ้เพลงิในรถยนต์ทดแทนการใช้ก๊าซ NGV  และได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายก๊าซชวีภาพอดั เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2554  โดย 
ปตท.จะรบัซือ้ก๊าซชวีภาพอดัความดนัสงูจากบรษิทัในราคาทีเ่หมาะสม เพือ่น�าไปจ�าหน่ายเป็นเชือ้เพลงิในรถยนต์ ในพืน้ทีห่่างไกลแนวท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติและสถานีบริการหลัก NGV เป็นระยะเวลา 15 ปี 

 นโยบายกำาหนดราคา

การก�าหนดราคาขาย CBG เป็นไปตามสูตรราคาที่ก�าหนดร่วมกัน ในสัญญาซื้อขาย CBG ระหว่างบริษัทและ ปตท. โดยอ้างอิงจากปัจจัย
หลัก ได้แก่ ราคาน�้ามันประเภทต่างๆ อัตราเงินเฟ้อ และค่าไฟฟ้า เป็นต้น 

 การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย

บรษิทัจ�าหน่าย CBG ทัง้หมดทีผ่ลติได้จากโรงงาน CBG ทีอ่�าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ให้แก่บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) เพยีงรายเดยีว 
โดยบริษัทมีสัญญาในการผลิต CBG เพื่อส่งมอบและจ�าหน่ายให้กับ ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี โดย ปตท. ได้รับซื้อก๊าซ CBG ที่บริษัทผลิตได้
ทัง้หมดในราคาตามทีก่�าหนดในสญัญา เพือ่น�าไปจ�าหน่ายในสถานบีรกิารน�า้มนัเชือ้เพลงิของ ปตท.ทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีงกบัโรงงานของบรษิทั

 กระบวนการผลิต
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3. โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

บริษัทลงทุนก่อสร้างโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) ที่จังหวัดสุโขทัย โดยกระบวนการ
ผลิตใช้ก๊าซเหลือทิ้งซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการขุดเจาะน�า้มันของฐานผลิตบูรพา-เอ ของบริษัท สยามโมเอโกะ จ�ากัด (ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัท) ซึ่งรับสัมปทานปิโตรเลียมจากกระทรวงพลังงาน ในแหล่งบูรพา อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  เพื่อมาแปรสภาพให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ ที่สามารถน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ซึ่งประกอบด้วย 1) ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas : CNG)  2) 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG)  และ 3) ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline : NGL) ใช้เงินลงทุน
ประมาณ 620 ล้านบาท คาดว่าเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2557

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ใช้กระบวนการผลติโดยใช้ก๊าซเหลอืทิง้ซึง่เป็นผลพลอยได้จากการขดุเจาะน�า้มนัของฐานผลติบรูพา-เอ ของบรษิทั สยามโมเอโกะ จ�ากดั ซึง่
ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมจากกระทรวงพลังงาน ในแหล่งบูรพา อ�าเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย เพื่อมาเป็นสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ 
ที่สามารถน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ซึ่งประกอบด้วย 1) ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas : CNG) 2) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซ
หุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas: LPG) และ 3)ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline : NGL) โดยจะมีก�าลังผลิตรวมประมาณ 19,681 ตัน
ต่อปี ประกอบด้วย CNG 12,036 ตันต่อปี LPG 6,300 ตันต่อปี และ NGL 1,345 ตันต่อปี ใช้เงินลงทุน 620 ล้านบาท สามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่
ไตรมาสแรก ปี 2557   การผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมจากโรงงานทีอ่�าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทยั เป็นการผลติโดยใช้ก๊าซเหลอืทิง้ทีไ่ด้จากการ
ขุดเจาะน�้ามันของฐานผลิตบูรพา-เอ ของบริษัท สยามโมเอโกะ จ�ากัด กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการช่วยลดมลภาวะและลดการท�าลาย
สภาพแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียง

 ที่ตั้งโครงการ  

สถานที่ตั้งโครงการ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

 นโยบายกำาหนดราคา

การก�าหนดราคาขายเป็นไปตามสูตรราคาที่ก�าหนดร่วมกันในสัญญาซื้อขาย ระหว่างบริษัทและผู้ซื้อ ได้แก่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
ผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เป็นต้น โดยอ้างอิงจากปัจจัยหลัก ได้แก่ ราคาน�้ามันประเภท
ต่างๆ อัตราเงินเฟ้อ และค่าไฟฟ้า เป็นต้น 

 การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย

บริษัทจ�าหน่ายก๊าซ CNG ทั้งหมดที่ผลิตได้จากโรงงาน PPP ที่อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ให้แก่บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เพียง
รายเดียว โดยบริษัทมีสัญญาในการผลิตก๊าซ CNG เพื่อส่งมอบและจ�าหน่ายให้กับ ปตท. ในราคาตามที่ก�าหนดในสัญญา   ส�าหรับ LPG ที่ผลิต
ได้นั้น จ�าหน่ายให้กับผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7  ขณะที่ NGL จะจ�าหน่ายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจสารท�าละลายภายในประเทศ
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4. การดำาเนินธุรกิจของบริษัทร่วม

 4.1 บริษท บางจากไบโอฟูเอล จำากัด (BBF)

บางจากไบโอฟเูอล ด�าเนนิธรุกจิเป็นผูผ้ลติ จดัจ�าหน่าย และจ�าหน่ายไบโอดเีซล (B100) ซึง่เป็นเชือ้เพลงิเหลวทีน่�าไปใช้เป็นส่วนผสมทดแทน
บางส่วนในน�า้มนัดเีซลทีไ่ด้จากกระบวนการผลติปิโตรเลยีม เพือ่ให้ได้น�้ามนัไบโอดเีซลประเภทต่างๆ เช่น น�า้มนัไบโอดเีซล  B52 หรอื B10 เป็นต้น

บางจากไบโอฟูเอลได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในกิจการผลิตไบโอดีเซลประเภท 1.26 กิจการผลิต
แอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1485(9)/2551 ตั้งแต่วันที่ 17 
ตลุาคม 2550 โดยได้รบัสทิธปิระโยชน์ทีส่�าคญั ได้แก่ ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการประกอบกจิการดงักล่าวเป็น
เวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

โรงงานบางจากไบโอฟเูอลเริม่เปิดด�าเนนิการผลติเชงิพาณชิย์เมือ่เดอืนธนัวาคม 2552 ท�าการผลติไบโอดเีซล มโีรงงานตัง้อยูใ่นบรเิวณพืน้ที่
ติดกับคลังน�้ามันบางปะอิน ของ BCP ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วัตถุดิบหลัก คือ น�้ามันปาล์มดิบ ซึ่งน�ามาผ่านกระบวนการทางเคมีที่
เรียกว่าทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (Transesterification Process) โดยให้น�้ามันปาล์มท�าปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ ได้แก่  เมธานอล และมีด่างเป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยา จนเกิดเป็นสารเอสเทอร์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน�้ามันดีเซล เรียกว่า “ไบโอดีเซล” หรือ “B100”   ปัจจุบันโรงงานได้ขยายก�าลัง
การผลิตเต็มที่เท่ากับ 360,000 ลิตรต่อวันผลิต  เพื่อให้สอดคล้องกับอุปสงค์ของไบโอดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้น  และมีผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวน
การผลิตไบโอดีเซล คือ กลีเซอรีนดิบ (Grude Glycerin : Minimum 80% purify) ประมาณ 36,000 ลิตรต่อวันผลิต เพื่อน�าไปผลิตเป็นสินค้าใน
อุตสาหกรรมต้นน�้าของเคมีภัณฑ์อื่นต่อไป นอกเหนือจากการใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องส�าอาง เป็นต้น  

 กระบวนการผลิต

2 น�้ามันไบโอดีเซล B5 คือ น�้ามันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 5% ผลิตจากไบโอดีเซล บี100 ในสัดส่วนร้อยละ 5 กับน�า้มัน
ดีเซลร้อยละ 95

ก๊าซธรรมชาติ
จากแหล่งบูรพาเอ

FEED Gas
Compressor Sale Gas

Compressor

DEHYDRATION
Unit

Law
Temporature
Separator

DEETHANIZER
Unit

DEBUTHANIZER
Unit

LPG
Storage Tank

NGL
Storage Tank

CNG
Loading System
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ผลติภณัฑ์ไบโอดเีซลทีบ่างจากไบโอฟเูอลผลติได้จ�าหน่ายในประเทศทัง้หมด โดยส่วนใหญ่จ�าหน่ายให้แก่ BCP ซึง่เป็นบรษิทัแม่ เพือ่น�าไป
ผสมกบัน�า้มนัดเีซลในอตัราส่วนต่างๆ และจ�าหน่ายให้แก่ผูใ้ช้น�้ามนัต่อไป ส่วนทีเ่หลอืจะท�าการตลาดโดยจ�าหน่ายให้แก่ผูค้้าน�้ามนัรายอืน่   ทัง้นี้ 
ตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 ระหว่างบางจากไบโอฟูเอล และ BCP ก�าหนดให้ BCP จะต้องรับซื้อผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 
จากบางจากไบโอฟเูอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผลติภณัฑ์ทัง้หมดทีบ่างจากไบโอฟเูอลผลติได้ ส�าหรบักลเีซอรนีดบิซึง่เป็นผลติภณัฑ์พลอยได้
จากการผลิตไบโอดีเซล จ�าหน่ายให้กับผู้ค้ารายใหญ่ (TRADER) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทด้วย 

 ทัง้นี ้คาดว่าแนวโน้มความต้องการไบโอดเีซลจะเพิม่สงูขึน้ในอนาคต  ซึง่สอดคล้องกบัทศิทางการใช้น�้ามนัไบโอดเีซลทีเ่พิม่สงูขึน้ และเป็น
ไปตามนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลและพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง จึงมีแผนที่จะลงทุนก่อสร้างโรงงานที่ 2 ตั้งอยู่บนพื้นที่
เดียวกับโรงงานแรก โดยเพิ่มก�าลังการผลิตเป็น 450,000 ลิตรต่อวันผลิต เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว  โดยคาดว่าโรงงานที่ 2 จะแล้วเสร็จ
และเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2558

 4.2 บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จำากัด (Sebigas UAC) ถือหุ้นโดย บริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี่ จำากัด 

บรษิทั เซบก๊ิาซ ยเูอซ ีจ�ากดั จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2556 โดยเป็นการร่วมทนุระหว่าง บรษิทั ยเูอซ ีเอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั (บรษิทัย่อย) และ 
Sebigas S.p.A. จากประเทศอติาล ี ซึง่เป็นผูป้ระกอบธรุกจิด้านพลงังานไฟฟ้าและการผลติก๊าซชวีภาพ  รวมทัง้เป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านการรบัเหมา
ก่อสร้างโรงงานก๊าซชีวภาพมามากกว่า 50 โครงการในทวีปยุโรป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซ
ชีวภาพ และโรงงานด้านพลังงานต่างๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

ปัจจบุนัมโีครงการทีจ่ะต้องด�าเนนิการ ได้แก่ โครงการโรงงานผลติก๊าซชวีภาพ (Biogas Project) ในภาคเหนอืของบรษิทั ยนูเิวอร์แซล แอด
ซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 10 โครงการ  โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของการไฟฟ้า
นครหลวง จ�านวน 3 โครงการ และ โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (หญ้าเนเปียร์) จ�านวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการศึกษา วิจัย ต้นแบบ
วสิาหกจิชมุชนพลงังานสเีขยีวจากพชืพลงังาน ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (พ.พ.) กระทรวงพลงังาน  โดยทัง้ 2 โครงการ
ดงักล่าวเป็นโครงการทีล่งทนุโดย บรษิทั ยเูอซ ีเอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั (บรษิทัย่อย)  นอกจากนี ้Sebigas UAC ยงัได้เป็นทีป่รกึษาโครงการให้กบับรษิทั
อื่นๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (หญ้าเนเปียร์) จ�านวนหลายรายอีกด้วย
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(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทของรายได้

งบการเงินรวม

2554 2555 2556

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

รายได้จากการขาย       

1.   ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและปิโตรเลียม 
      (Energy and Petroleum)

687.31 69.65 460.54 54.11 517.41 48.48

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

3.  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ1/ 44.04 4.46 31.58 3.71 64.54 6.04

4.  การให้บริการ 8.53 0.86 64.60 7.59 47.82 4.48

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

6. รายได้โรงงานผลิตก๊าชชีวภาพ - - - - 0.30 0.03

รายได้จากการขายและบริการรวม 957.59 97.04 811.82 95.39 977.93 91.58

รายได้อื่น2/ 6.95 0.70 8.91 1.05 12.22 1.14

          รายได้รวม 964.54 97.75 820.73 96.44 990.15 92.72

ส่วนแบ่งผลก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 22.21 2.25 30.31 3.56 77.75 7.28

            รวม 986.75 100.00 851.04 100.00 1,067.90 100.00

หมายเหตุ :  1/ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการส่งออกสินค้าประเภท Crude Glycerin และอื่นๆ

     2/ รายได้อื่น ได้แก่ ค่านายหน้าขายสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยรับ ก�าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 
และอื่นๆ โดยในปี 2555 ได้มีการจัดกลุ่มประเภทรายได้ใหม่ ส่งผลให้ รายได้ค่าบริการ แยกออกจากรายได้อื่น ไปจัดประเภทรวม
อยู่ในรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งข้อมูลส�าหรับปี 2554 ที่แสดงในตารางข้างต้น ได้มีการจัดประเภทของรายได้ตามการจัด
ประเภทใหม่ในปี 2555

     3/ รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง และติดตั้ง ปี 2555 ได้จัดกลุ่มประเภทรายได้ใหม่  โดยแยกรายได้ดังกล่าวออกจากรายได้ใน 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและปิโตรเลียม

โครงสร้างรายได้
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม

บริษัทประกอบธุรกิจน�าเข้า จ�าหน่าย สารเคมี และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นการจ�าหน่าย
ให้แก่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน�า้มัน อุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น นอกจากนี้ ในปัจจุบัน
บริษัทมีการลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง CBG เพื่อใช้ในเป็นเชื้อเพลิง
ส�าหรับรถยนต์ทดแทนการใช้ NGV และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เพื่อผลิตก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซ
โซลีนธรรมชาติ (NGL) รวมถึงการลงทุนในโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา และโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (หญ้าเนเปียร์) ดังนั้น การด�าเนินธุรกิจของบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมถึง 
ผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานของประเทศอีกด้วย 

ส�าหรับสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยในปี 2556 (เบื้องต้น) สรุปได้ ดังนี้ 

(ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน)

 การผลิตพลังงาน

ในปี 2556 มกีารผลติพลงังานปรมิาณ 70,538 พนัตนัเทยีบเท่าน�า้มนัดบิ ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 5.3 โดยมกีารผลติพลงังานเชงิพาณชิย์ใน
สดัส่วนร้อยละ 76.8 ของการผลติพลงังานทัง้หมด พลงังานหมนุเวยีนและพลงังานอืน่ๆ พลงังานหมนุเวยีนดัง้เดมิ ร้อยละ 11.2 และ 12.0 ตามล�าดบั 

การผลิตพลังงาน
ปริมาณ

(พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ)
อัตราการเปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)
2554 2555 2556P 2555 2556P

การผลิตพลังงาน (รวม) 70,890 74,477 70,538 5.1 (5.3)
• พลังงานเชิงพาณิชย์ 49,085 53,445 54,179 8.9 1.4

-   น�้ามันดิบ 6,859 7,44 7,363 8.5 (1.1)
-   ลิกไนต์ 5,992 4,754 4,635 (20.7) (2.5)
-   ก๊าซธรรมชาติ 31,310 36,006 36,398 15.0 1.1
-   คอนเดนเสท 4,183 4,500 4,509 7.6 0.2
-   ไฟฟ้าพลังน�้า และอื่นๆ * 741 741 1,274 - 71.9

• พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ ** 7,760 9,281 7,907 19.6 (14.8)
• พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม 14,045 11,751 8,452 (16.3) (28.1)

*  อื่นๆ ประกอบด้วย พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม

**  พลงังานหมนุเวยีนและพลงังานอืน่ๆ ประกอบด้วย ฟืน แกลบ กากอ้อย วสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชวีภาพ เชือ้เพลงิชวีภาพ แบลค็
ลิเคอ และก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต

 การผลิตน้ำามันสำาเร็จรูป

ปี 2556 ประเทศไทยมีโรงกลั่นน�้ามันรวม 8 โรง มีก�าลังการกลั่น 
รวมทั้งสิ้น 1,094,500 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ 6 โรง มีขนาดรวม 2,660 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และโรง
แยกก๊าซพลงัเพชร ซึง่ท�าการผลติก๊าซปิโตรเลยีมเหลวเป็นหลกัอกี 1 โรง 
มีขนาด 120 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยพบว่าในปี 2556 มีการผลิต
น�า้มนัส�าเรจ็รปูซึง่ประกอบด้วย น�า้มนัดเีซล ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว น�า้มนั
เบนซิน น�้ามันเครื่องบิน น�้ามันเตา และน�้ามันก๊าด เป็นสัดส่วนร้อยละ 
45.2 15.9 15.1 11.4 11.2 และ 1.2 ตามล�าดับ
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 การใช้พลังงาน

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยในปี 2556 มีปริมาณ 75,214 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากปี 2555ร้อยละ 2.6 และคิด
เป็นมลูค่าการใช้พลงังานรวม 1,793 พนัล้านบาท โดยมกีารใช้พลงังานเชงิพาณชิย์ในสดัส่วนร้อยละ 81.4 ของการใช้พลงังานขัน้สดุท้ายทัง้หมด 
ส่วนที่เหลือเป็นการใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 7.9 และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมร้อยละ 10.7

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
จ�าแนกตามชนิดพลังงาน

ปริมาณ
(พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2554 2555 2556P 2555 2556 P
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (รวม) 70,562 73,316 75,214 3.9 2.6
• พลังงานเชิงพาณิชย์ 57,424 60,340 61,224 5.1 1.5

-   น�้ามันส�าเร็จรูป 33,078 34,881 35,948 5.5 3.1
-   ไฟฟ้า 12,671 13,783 14,153 8.8 2.7
-   ถ่านหิน/ลิกไนต์ 7,190 6,582 5,784 (8.5) (12.1)
-   ก๊าซธรรมชาติ 4,485 5,094 5,339 13.6 4.8

• พลังงานหมุนเวียน* 4,556 5,635 5,914 23.7 5.0
• พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม 8,582 7,341 8,076 (14.5) 10.0

* พลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ฟืน ถ่าน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ

ส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ พบว่า โดยรวมมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
การใช้ในสาขาอุตสาหกรรมมากที่สุดหรือคิดเป็นร้อยละ 36.4 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8) รองลงมาเป็นการใช้ในสาขาขนส่ง สาขาบ้านอยู่อาศัย สาขา
ธุรกิจการค้า และสาขาเกษตรกรรม ร้อยละ 35.7 15.2 7.5 และ 5.2 ตามล�าดับ

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
จ�าแนกตามสาขาเศรษฐกิจ

ปริมาณ
(พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2554 2555 2556P 2555 2556 P
1. สาขาเกษตรกรรม 3,686 3,790 3,890 2.8 2.6
2. สาขาอุตสาหกรรม * 24,845 26,910 27,386 8.3 1.8
3. สาขาบ้านอยู่อาศัย 11,040 10,305 11,450 (6.7) 11.1
4. สาขาธุรกิจการค้า 5,511 6,081 5,612 10.3 (7.7)
5. สาขาขนส่ง 25,480 26,230 26,876 2.9 2.5

รวม 70,562 73,316 75,214 3.9 2.6

*  สาขาอุตสาหกรรมประกอบด้วย อุตสาหกรรมการผลิต 27,149 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เหมืองแร่ 117 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ และ 
 ก่อสร้าง 120 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในปี 2556 พบว่า มีการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 71.5 ของการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ทั้งหมด รองลงมาเป็นถ่านหิน/ลิกไนต์ ร้อยละ 21.7 น�้ามันเตาและน�้ามันดีเซล ร้อยละ 2.3 ส่วนที่เหลือเป็นพลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.5

 

 การนำาเข้าพลังงาน

ในปี 2556 มกีารน�าเข้าพลงังานปรมิาณ 67,740 พนัตนัเทยีบเท่าน�า้มนั
ดบิ ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 2.8 โดยมกีารน�าเข้าพลงังานเชงิพาณชิย์
ในสดัส่วนร้อยละ 99.9 ของการผลติพลงังานทัง้หมด พลงังานหมนุเวยีน
ดัง้เดมิ ร้อยละ 0.1 ส�าหรบัพลงังานหมนุเวยีน (ฟืน) ไม่มกีารน�าเข้า  
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การน�าเข้าพลังงาน
ปริมาณ

(พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ)
อัตราการเปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)
2554 2555 2556P 2555 2556P

การน�าเข้าพลังงาน (รวม) 64,473 69,705 67,740 8.1 (2.8)
• พลังงานเชิงพาณิชย์ 64,394 69,610 67,657 8.1 (2.8)

-   น�้ามันดิบ 39,637 43,048 43,321 8.6 0.6
-   คอนเดนเสท 1,630 1,466 1,206 (10.1) (17.7)
-   ถ่านหิน 10,402 11,642 10,852 11.9 (6.8)
-   น�้ามันส�าเร็จรูป 2,071 2,623 666 26.7 (74.6)
-   ก๊าซธรรมชาติ 9,744 9,951 10,466 2.1 5.2
-   ไฟฟ้า 910 880 1,146 (3.3) 30.2

• พลังงานหมุนเวียน * 0 0 0 - -
• พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม 79 95 83 20.3 (12.6)

* ประกอบด้วย ฟืน

 การส่งออกพลังงาน

ในปี 2556 มีการส่งออกพลังงานปริมาณ 12,066 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 6.1 โดยมีการส่งออกพลังงาน
เชิงพาณิชย์ในสัดส่วนร้อยละ 99.4 ของการส่งออกพลังงานทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม 
ร้อยละ 0.4 และ 0.2 ตามล�าดับ

การส่งออกพลังงาน
ปริมาณ

(พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ)
อัตราการเปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)
2554 2555 2556P 2555 2556 P

การส่งออกพลังงาน (รวม) 11,195 12,853 12,066 14.8 (6.1)
• พลังงานเชิงพาณิชย์ 11,078 12,609 11,998 13.8 (4.8)

-   น�้ามันส�าเร็จรูป 9,142 10,077 10,270 10.2 1.9
-   น�้ามันดิบ 1,637 2,132 1,359 30.2 (36.3)
-   ไฟฟ้า 140 163 112 16.4 (31.3)
-   ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 155 229 250 47.7 9.2
-   ถ่านหิน 4 8 7 100.0 (12.5)

• พลังงานทดแทน * 104 226 48 117.3 (78.8)
• พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม 13 18 20 38.5 11.1

* ประกอบด้วย เอทานอล 

 สถานการณ์การใช้พลังงานทดแทน

จากสถานการณ์ราคาน�้ามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�าให้ประเทศไทยต้องจัดหาพลังงานทดแทนเพื่อใช้ทดแทนน�า้มัน ซึ่งภาครัฐมี
มาตรการและนโยบายทีส่นบัสนนุให้มกีารใช้พลงังานทดแทนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะการใช้พลงังานทดแทนทีส่ามารถผลติได้จากภายใน
ประเทศ ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน�้า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล) โดย
ในปี 2556 พบว่ามีการใช้พลังงานทดแทนทั้งสิ้น 8,226 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 7.9 ทั้งนี้ มีการใช้ในรูปของไฟฟ้า 
ความร้อน และ เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล) ในสัดส่วนร้อยละ 10.9 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด

การใช้พลังงานทดแทน
ปริมาณ

(พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ)
อัตราการเปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)
2554 2555 2556P 2556P

1. ไฟฟ้า 1,273 1,301 1,324 1.8
2. ความร้อน 5,150 5,201 5,290 1.7
3. เชื้อเพลิงชีวภาพ 

• เอทานอล 331 364 707 94.2
• ไบโอดีเซล 547 755 905 19.9

รวม 7,301 7,621 8,226 7.9
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 การแข่งขัน

ธรุกจิการน�าเข้า จ�าหน่าย สารเคมแีละอปุกรณ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ มผีูป้ระกอบการเป็นจ�านวนมาก เนือ่งจากสารเคมทีีใ่ช้อตุสาหกรรม
ต่างๆมีมากมายหลายประเภท โดยผู้ประกอบการแต่ละรายอาจมีความเชี่ยวชาญ ช�านาญในการจ�าหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรมแตกต่างกัน ส�าหรับบริษัทมีความเชี่ยวชาญ ช�านาญในการจ�าหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่น
น�้ามัน โรงแยกก๊าซ และปิโตรเคมี โดยการแข่งขันในกลุ่มผู้ประกอบการที่จ�าหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่น
น�า้มนั โรงแยกก๊าซ และปิโตรเคม ีนัน้ ถอืว่ามกีารแข่งขนัไม่รนุแรงมากนกั เมือ่เทยีบกบักลุม่อตุสาหกรรมอืน่ๆ เนือ่งจากผูป้ระกอบการต้องมคีวาม
รู้ความช�านาญเฉพาะทาง รวมทั้งประสบการณ์ของทีมงานขาย ที่ต้องสามารถแนะน�า เสนอแนะ รวมทั้งให้ค�าปรึกษา และการบริการหลังการ
ขายที่ดีแก่ลูกค้าได้ ประกอบกับการเข้าสู่ธุรกิจของคู่แข่งรายใหม่อาจท�าได้ยาก เนื่องจากผู้ประกอบการต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามา
เป็นระยะเวลานาน และใช้เงินลงทุนสูงเมื่อเทียบกับการจ�าหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ให้แก่อุตสาหกรรมทั่วไป 

การทีจ่ะระบสุ่วนแบ่งการตลาดของบรษิทัเมือ่เทยีบกบักลุม่อตุสาหกรรมท�าได้ยาก เนือ่งจากมผีูป้ระกอบการจ�าหน่ายสารเคม ีและอปุกรณ์
เพือ่ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ มจี�านวนมาก โดยมกีารจ�าหน่ายสนิค้าเคมภีณัฑ์และอปุกรณ์ทีห่ลากหลายกนัไป ท�าให้ไม่สามารถเปรยีบเทยีบ
ผูอ้ืน่ประกอบการทีด่�าเนนิธรุกจิเหมอืนกบับรษิทัได้ แต่อย่างไรกด็บีรษิทัมคีวามพร้อมในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอืน่ โดยบรษิทัมทีมีงาน
ที่มีประสบการณ์ ความช�านาญเฉพาะด้าน ในการจ�าหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ ส�าหรับอุตสาหกรรมพื้นฐานขนาดใหญ่ต่างๆ บริษัทจัด
หน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานระดับชั้นน�าของโลก พร้อมกับมีบริการหลังการขายแก่ลูกค้า ประกอบกับบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้าเรื่อยมา ท�าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดที่ผ่านมา

ส�าหรบัธรุกจิด้านการลงทนุในโครงการพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกนัน้ แม้ว่าภาครฐัจะมนีโยบายให้การสนบัสนนุโครงการด้าน
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในระยะยาว 10 ปี (2012 – 2021) ประกอบกับขนาดการลงทุนของแต่ละโครงการมีมูลค่าไม่สูงมากนัก 
ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ เชี่ยวชาญ และความช�านาญด้านพลังงาน รวมถึงเทคโนโลยีที่จะใช้ในการผลิตและจ�าหน่าย ซึ่งบริษัทได้ด�าเนิน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ทั้งด้านการจ�าหน่ายอุปกรณ์ สารเคมี และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
จึงเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับบริษัทในการมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการดังกล่าว แม้หากมีผู้ประกอบการรายอื่นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ 
อาจถือเป็นประโยชน์และโอกาสที่ดีส�าหรับบริษัท เนื่องจากบริษัทเป็นผู้น�าเข้าอุปกรณ์ สารเคมี รวมถึงเทคโนโลยีที่จะต้องใช้ในโครงการเหล่านี้

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

บริษัทมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการจัดจ�าหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ ตลอดระยะเวลาของการด�าเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 20 ปี บริษัทได้มีการพัฒนาและเพิ่มประเภทของ
สินค้าที่จัดจ�าหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้ามาโดยตลอด ดังนั้นบริษัทจึงได้วางกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว โดยกลยุทธ์การ
แข่งขันทางการตลาดของบริษัท เป็นดังนี้

1. จ�าหน่ายสนิค้าทีม่คีณุภาพ โดยการจดัหาสนิค้าให้ตรงตามทีล่กูค้าก�าหนดทัง้ด้านปรมิาณและคณุภาพโดยเน้นการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์
ทีม่คีณุภาพและมาตรฐานจากผูผ้ลติชัน้น�าทีม่ชีือ่เสยีงของโลก และมเีอกสารรบัรองผลติภณัฑ์ (COA) จากแหล่งผูผ้ลติสนิค้า รวมทัง้
มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก�าหนดของลูกค้าด้วยทีมงานของบริษัทและผู้ตรวจสอบ
คุณภาพจากภายนอก (Surveyor) เพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงตามมาตรฐานที่ได้ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ท�าให้บริษัทสามารถรับประกัน
ในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่จัดจ�าหน่ายได้

2. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ โดยบริษัทมีการศึกษาแนวโน้มตลาดของผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม อีกทั้งมีการติดต่อ 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการและก�าหนดเวลาของลูกค้า 
รวมทัง้มกีระบวนการดแูลลกูค้าหลงัการขาย เพือ่จะได้ทราบถงึปัญหาและด�าเนนิการแก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกดิซ�า้ อนัจะสร้างความ 
พึงพอใจอย่างยั่งยืนให้แก่ลูกค้าในระยะยาวได้

3. ให้ความส�าคญักบัการส่งมอบสนิค้าได้ครบถ้วนและทนัตามก�าหนดเวลาของลกูค้า รวมทัง้เน้นในเรือ่งความปลอดภยัในการจดัส่งสนิค้า 
โดยบรษิทัได้ว่าจ้างบรษิทัผูช้�านาญการด้านการขนส่งทีไ่ด้มาตรฐานเป็นผูด้�าเนนิการจดัส่งสนิค้าให้แก่ลกูค้า เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพใน
การด�าเนนิงานและยงัเป็นการลดความเสีย่งจากปัญหาต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้จากการขนส่งสนิค้า เช่น ความเสยีหายจากอบุตัเิหต ุรวมทัง้ 
ลดต้นทุนในการจัดหารถบรรทุกให้เพียงพอรองรับกับปริมาณการขนส่ง และลดภาระในการดูแลและบริหารบุคลากรด้านการขนส่ง

4. ก�าหนดราคาขายให้มคีวามเหมาะสม และยดืหยุน่ตามภาวะราคาตลาดของสนิค้าในแต่ละประเภท เนือ่งจากสนิค้าเคมภีณัฑ์ของบรษิทั
ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตมาจากกระบวนการกลั่นน�้ามันดิบ และการผลิต ปิโตรเคมีต่างๆ ซึ่งกลไกราคาของผลิตภัณฑ์จะถูกก�าหนดและ
ผนัแปรไปตามภาวะราคาน�า้มนัและปิโตรเคม ีดงันัน้การก�าหนดราคาขายสนิค้าจะต้องมคีวามยดืหยุน่ เหมาะสม และสามารถแข่งขนั
ในตลาดได้ ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาอัตราก�าไรขั้นต้นที่เพียงพอรองรับต่อค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและการด�าเนินงานต่างๆ ได้ 
บริษัทได้มีการติดตามราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องในตลาดโลกอย่างสม�่าเสมอ เพื่อที่จะก�าหนดราคาขายได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับภาวะตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การก�าหนดราคาขายหรืออัตราก�าไรขั้นต้นจะพิจารณาจากคุณสมบัติและความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้าในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

5. เน้นการขายตรงไปยังลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักในปริมาณการขายจ�านวนมากและต่อเนื่อง โดยทีมงานการขายของบริษัทที่มี
ความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัผลติภณัฑ์ ซึง่จะท�าหน้าทีต่ดิต่อและให้ข้อมลูรายละเอยีดเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ได้ตรงกบัความต้องการ
ของลูกค้า รวมทั้งให้ค�าปรึกษาและดูแลหลังการขายได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยสร้างความพึงพอใจ และเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท 
รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทถึงความเป็นผู้มีประสบการณ์ความช�านาญในธุรกิจเป็นอย่างดี

 แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

แนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจการน�าเข้า จ�าหน่าย สารเคมี และอุปกรณ์ ในอุตสาหกรรมพื้นฐานขนาดใหญ่ อาทิ อุตสาหกรรมโรงกลั่นน�้ามัน 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เป็นต้น ยังไม่รุนแรงมากนัก ซึ่งสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆต้องเป็นสินค้าที่มี
มาตรฐานและคณุภาพด ีผูป้ระกอบการต้องมคีวามรู ้ความช�านาญเฉพาะทาง ประกอบกบัต้องมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัลกูค้า และยงัต้องใช้เงนิลงทนุสงู
มากกว่าเมือ่เทยีบกบัการจ�าหน่ายสนิค้าเคมใีนอตุสาหกรรมทัว่ไป โดยผูป้ระกอบการมแีนวโน้มในการแข่งขนัเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่สนิค้าทีจ่�าหน่าย
เพิม่ขึน้ โดยเพิม่บรกิารให้ค�าปรกึษา และแนะน�า ประกอบกบัสรรหาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ทีส่ามารถช่วยเพิม่มลูค่า และลดต้นทนุให้กบัลกูค้า เพือ่ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้ประกอบการจะยังเผชิญอุปสรรคจากปัญหาเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานใหม่ ที่ต้องมีการศึกษา
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและอาชวีอนามยั ซึง่ใช้ระยะเวลาในการพจิารณานาน ซึง่จะเป็นปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อบรษิทั และคูแ่ข่งทีเ่ป็นผูป้ระกอบการ 
น�าเข้า จ�าหน่าย สารเคมี และอุปกรณ์ ในกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นน�้ามัน และอุตสาหกรรมพื้นฐานต่างๆ 
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ปัจจบุนับรษิทัมกีารประกอบธรุกจิ อนัได้แก่ การน�าเข้า และจ�าหน่ายสนิค้า และการลงทนุในอตุสาหกรรมด้านพลงังานทดแทน และมบีรษิทัร่วม
ประกอบธรุกจิเป็นผูผ้ลติ จดัจ�าหน่าย และจ�าหน่ายไบโอดเีซล บรษิทัมคีวามเสีย่งในการด�าเนนิธรุกจิแต่ละประเภท เช่นเดยีวกบัความเสีย่งทัว่ไปทีอ่าจ
เกิดขึ้นกับธุรกิจทุกประเภท และความเสี่ยงที่ส�าคัญต่างๆ ดังมีรายละเอียดดังนี้

1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

 1.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ นำาเข้า และจำาหน่ายสินค้า

 • ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

  บริษัทน�าเข้า จ�าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ส�าคัญ ได้แก่ โรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน�้ามัน และโรงงาน
ปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ โดยบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
รายใหญ่ 3 รายแรก ในสัดส่วนร้อยละ 44.78 ร้อยละ 36.40 และร้อยละ 34.81 ของรายได้จากการขายและบริการรวม ในปี 2554-2556 
ตามล�าดับ 

  ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทดังกล่าวส่วนใหญ่มีลักษณะการประกอบธุรกิจแยกเป็นหลายกลุ่มธุรกิจ โดยในแต่ละกลุ่มธุรกิจมีความ
ต้องการสนิค้าของบรษิทัแตกต่างกนัไปในหลายกลุม่สนิค้า และมกีารสัง่ซือ้สนิค้าจากบรษิทั รวมทัง้การตดิต่อ เจรจา ต่อรองกบับรษิทั แยก
กันในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเมื่อรวมรายได้จากการขายสินค้าให้แต่ละกลุ่มธุรกิจของลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งๆ จะมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับ
รายได้จากการขายรวมของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ในแต่ละปีของช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา 
จะเห็นว่าในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง ที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขาย
และบริการรวม แต่ส�าหรับปี 2554 - 2556 บริษัทไม่มีรายได้จากการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้
จากการขายและบริการรวม

  บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ในระดับหนึ่ง แต่หากพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้ารายใหญ่ สินค้าของ
บริษัทก็มีความจ�าเป็นที่ลูกค้าต้องใช้อย่างต่อเนื่อง และสินค้าบางประเภทจ�าเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้า เนื่องจากสินค้าดัง
กล่าวบริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายของผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าของบริษัทให้การยอมรับในการใช้ผลิตภัณฑ์จาก
ผู้ผลิตดังกล่าวในกระบวนการผลิตของลูกค้า ดังนั้นลูกค้าจึงมีความต้องการซื้อสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

  บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งนอกเหนือจากการขายสินค้าและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ แล้ว บริษัทยังให้
ค�าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บริการหลังการขาย โดยทีมงานขายที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจเป็นอย่างดี บริษัทมีการประเมิน
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัทอย่างสม�่าเสมอเพื่อน�ามาปรับปรุง อีกทั้งยังให้ค�าแนะน�าและวางแผนร่วมกับลูกค้า
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการให้บรกิาร ตลอดจนมกีารปฏบิตัติามเงือ่นไข กฎเกณฑ์ ข้อก�าหนดของลกูค้าอย่างครบถ้วน ท�าให้บรษิัทได้รบั
ความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการหาลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดราย
หนึ่งมากเกินไป

 • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาต้นทุนสินค้า 

  สินค้าเคมีภัณฑ์ที่บริษัทจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีราคาผันแปรตามราคาน�า้มันดิบในตลาดโลก
และภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักร ท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องของต้นทุนสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ก�าไรขั้นต้นของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

  ต้นทุนขายส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นต้นทุนสินค้า บริษัทมีการติดตามสภาวะการเคลื่อนไหวของราคาเคมีภัณฑ์ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ ตลอดจนแนวโน้มของราคาน�้ามนัดบิในตลาดโลกอย่างสม�่าเสมอ เพือ่เตรยีมพร้อมกบัการเปลีย่นแปลงราคาต้นทนุสนิค้าของ
บริษัท และเพื่อวางแผนการขายและวางแผนการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  อย่างไรก็ตามความเสี่ยงของบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าในตลาดโลกจากปัจจัยดังกล่าวอาจถูกจ�ากัดลงได้ในระดับหนึ่ง 
เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าที่อยู่ในธุรกิจน�า้มัน และปิโตรเคมี ซึ่งมีความเข้าใจในสภาวะ แนวโน้ม และวัฏจักรของราคา
วตัถดุบิดงักล่าวอยูแ่ล้ว ท�าให้บรษิทัมคีวามยดืหยุน่ในการก�าหนดราคาขายสนิค้าได้ หากมกีารเปลีย่นแปลงในปัจจยัอนัมผีลต่อราคาสนิค้า

ปัจจัยความเสี่ยง 

48 รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



ดังกล่าว ประกอบกับสินค้าที่บริษัทสั่งซื้อหรือน�าเข้ามาเพื่อจ�าหน่ายส่วนใหญ่จะมีค�าสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว หรือเป็นสินค้าที่มีการท�าสัญญา
ซื้อขายกับลูกค้าเป็นรายปีและมีการก�าหนดราคาซื้อขายที่แน่นอนอยู่แล้ว ส�าหรับสินค้าที่เก็บสต็อกเพื่อรอค�าสั่งซื้อจากลูกค้าจะมีปริมาณ
ไม่มากนัก โดยการเก็บสต็อกสินค้าในลักษณะนี้จะเป็นสินค้าบางประเภทหรือสินค้าที่จ�าหน่ายให้กับลูกค้ารายย่อยเป็นส่วนใหญ่ 

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตสินค้า (Principle) รายใหญ่ 

  การประกอบธรุกจิของบรษิทัเป็นการน�าเข้าและจดัจ�าหน่ายสนิค้าประเภทสารเคม ีและอปุกรณ์ส�าหรบัใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ 
ซึ่งสินค้าหลักๆ ที่บริษัทจัดจ�าหน่าย บริษัทได้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ 3 ราย ได้แก่ 

1)  UOP LLC. ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยส�าหรับอุตสาหกรรมกลั่นน�้ามัน 
แยกก๊าซธรรมชาต ิปิโตรเคม ีและอตุสาหกรรมการผลติทีส่�าคญัมานานกว่า 90 ปี โดยบรษิทัได้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าให้
กับ UOP LLC. ตั้งแต่ปี 2538 

2)  PALL Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกและมีชื่อเสียงในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
ระบบการกรอง (Filtration) การแยก (Separation) และการท�าให้บริสุทธิ์ (Purification) โดยบริษัทได้เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
สินค้าของ PALL Corporation ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2539 และ 

3)  บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท.เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) โดยบริษัทได้เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
สาร Monoethylene Glycol (MEG) และ Diethylene Glycol (DEG) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสี และตัวท�าละลาย อุตสาหกรรม
สิ่งทอ ผลิตเม็ดพลาสติค ผลิตขวดน�้า และผลิตเรซิ่น ให้กับบริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ�ากัด ตั้งแต่ปี 2549

  ในปี 2554-2556 บริษัทได้สั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายใหญ่สามรายดังกล่าว รวมกันประมาณ ร้อยละ 69.53 ร้อยละ 64.72 และร้อย
ละ 54.28 ของยอดสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด ตามล�าดับ ที่เหลือจะเป็นการสั่งซื้อจากผู้ผลิตที่มีขนาดรองลงมาและผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้ารายย่อยๆ 
หลายราย ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่ดังกล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดใหญ่
อันดับหนึ่งในสามของโลก ซึ่งบริษัทมีอ�านาจต่อรองกับผู้ผลิตดังกล่าวค่อนข้างน้อย 

  บรษิทัได้รบัแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าและอปุกรณ์กบัผูผ้ลติสนิค้ารายใหญ่ดงักล่าว โดยสญัญาเป็นตวัแทนจ�าหน่ายส่วนใหญ่
มีอายุประมาณ 1 - 3 ปี และมีเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญาไว้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่
ต่ออายุสัญญาหรือขอยกเลิกสัญญาเมื่อครบก�าหนด ซึ่งจะท�าให้บริษัทสูญเสียรายได้จากการเป็นตัวแทนในการจ�าหน่ายสินค้านั้นๆ

  อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ ได้แก่ UOP LLC และ PALL Corporation อย่างต่อเนื่องมา
เป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี และเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้กับบริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ�ากัด เป็นระยะเวลาประมาณ 7 ปี ตลอดระยะ
เวลาทีผ่่านมาบรษิทัมคีวามสมัพนัธ์อนัดแีละได้รบัความไว้วางใจจากผูผ้ลติดงักล่าวอย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด บรษิทัมแีนวโน้มการสัง่ซือ้
สินค้าจากผู้ผลิตเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของยอดขายของบริษัท ท�าให้มีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะได้รับการต่ออายุสัญญาการเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายสนิค้าให้กบัผูผ้ลติดงักล่าวอย่างต่อเนือ่งต่อไปในอนาคต นอกจากนีบ้รษิทัไม่เคยมปีระวตัไิม่ได้รบัการต่อสญัญากบัผูผ้ลติรายใหญ่
ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

 1.2 ความเสี่ยงจากการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio- methane Gas: CBG)

ปัจจบุนับรษิทัเป็นผูด้�าเนนิโครงการผลติก๊าซชวีภาพอดัความดนัสงู หรอื CBG โดยมโีครงการแรกทีอ่�าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นการ
ผลติก๊าซ CBG จากมลูสกุรทีไ่ด้จากฟาร์มสกุรซึง่ตัง้อยูใ่นบรเิวณเดยีวกบัโรงงานผลติก๊าซ CBG ของบรษิทัได้เปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ในไตรมาส 
3 ปี 2556 โดยผลติภณัฑ์ CBG ทีผ่ลติได้จากโรงงาน ทัง้หมดจ�าหน่ายให้แก่บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) เพยีงรายเดยีว เพือ่น�าไปจ�าหน่ายทีส่ถานี
บริการของ ปตท.ที่อยู่บริเวณใกล้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจดังกล่าว ดังนี้

 • ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ 

  เนื่องจากในกระบวนการผลิต CBG ของบริษัท ใช้มูลสุกรเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งในการจัดหาวัตถุดิบดังกล่าว บริษัทมีข้อ
ตกลงกับมงคล แอนด์ ซันส์ฟาร์มที่เป็นผู้ให้เช่าที่ดิน ในการส่งมูลสุกรทั้งหมดจากฟาร์มของมงคล แอนด์ ซันส์ฟาร์ม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลติ CBG ให้แก่บรษิทั ทัง้นี ้มงคล แอนด์ ซนัส์ฟาร์ม นอกจากจะมฟีาร์มสกุรซึง่เป็นทีต่ัง้ของโครงการแล้ว ยงัมฟีาร์มสกุรอกี 1 แห่ง อยู่
ไกลจากฟาร์มทีต่ัง้ของโครงการออกไปอกีประมาณ 60 กโิลเมตร ซึง่จะเป็นแหล่งส�ารองของวตัถดุบิในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์ทีท่�าให้ปรมิาณ
มูลสุกรที่ได้จากฟาร์มที่ตั้งโครงการไม่เพียงพอกับการผลิต 

  อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ หากเกิดกรณีโรคระบาดในฟาร์มสุกรหรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ที่
ท�าให้ไม่มีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิต CBG บริษัทจึงได้มีการศึกษาการน�าวัตถุดิบทางเลือกอื่นส�าหรับใช้ในโครงการ เช่น มูลไก่ และพืช
พลังงานต่างๆ อาทิ ต้นข้าวโพด หญ้าเลี้ยงช้าง เป็นต้น เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต การใช้วัตถุดิบ
ทดแทนดังกล่าวอาจส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และส่งผลให้ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการลดลงได้
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• ความเสี่ยงจากการไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง

  จากการด�าเนินโครงการผลิต CBG ของบริษัท บริษัทไม่มีที่ดินเป็นของโครงการเอง แต่ได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวเป็นเวลา 18 ปี 
(1 สิงหาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2572) กับมงคล แอนด์ ซันส์ฟาร์ม เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการ ซึ่งรวมถึงอาคารโรงงานและเครื่องจักร
ที่ใช้ในการผลิต บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาบอกเลิกสัญญาก่อนก�าหนดเวลา ท�าให้บริษัทได้รับความเสียหายและอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

  ทั้งนี้ บริษัทอาจถูกบอกเลิกสัญญาก่อนก�าหนดได้ในกรณี ได้แก่ การผิดนัดช�าระหนี้ ผิดนัดช�าระค่าเช่า การไม่ด�าเนินการแก้ไขเหตุ
แห่งการผิดสัญญา หรือการถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นต้น อย่างไรก็ดี เนื่องจากค่าเช่าตามสัญญาในแต่ละปี ซึ่งรวมถึงค่าเช่า
ตามสัญญาที่จะปรับเพิ่มในแต่ละช่วงเวลามีมูลค่าไม่มาก รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญา เช่น การตกลงใช้ทรัพย์สินเพื่อ
ประกอบธุรกิจในโครงการผลิต การบ�ารุงรักษา การปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาการเช่า การใช้ทรัพย์สินที่เช่า
อย่างถกูต้องตามกฎหมาย เป็นสิง่ทีบ่รษิทัต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดัอยูแ่ล้ว จงึคาดว่าโอกาสทีบ่รษิทัจะไม่สามารถปฏบิตัไิด้ตามสญัญา
และถูกบอกเลิกสัญญาก่อนก�าหนดเวลาจะมีน้อยมาก

• ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุภายในโครงการ

  ผลติภณัฑ์ของโครงการเป็นวตัถไุวไฟ และมคีวามเสีย่งสงูจากการเกดิอนัตราย ทีอ่าจส่งผลกระทบร้ายแรงกบัโครงการและชมุชนใกล้
เคยีงได้ เช่น กรณเีกดิการรัว่ไหลของก๊าซ หรอืกรณเีกดิอคัคภียั เป็นต้น ซึง่ เกดิจากความบกพร่องในการออกแบบหรอืตดิตัง้ระบบผลติและ
เก็บก๊าซ คุณภาพก๊าซ ความล้มเหลวของอุปกรณ์ความปลอดภัย และการขาดความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการ CBG เป็นโครงการที่ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งรวมถึงการวางท่อ จุดเชื่อมต่อ และระบบ
ความปลอดภัยต่างๆ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และเลือกใช้อุปกรณ์ Safety ในระบบก๊าซ
ชวีภาพ เพือ่ป้องกนัและลดการเกดิอบุตัเิหต ุและรกัษาประสทิธภิาพของระบบ รวมถงึการจดัอบรมบคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการผลติ
เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องตามหลกัวศิวกรรมและมาตรฐานความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิ
ขึ้นกับโครงการและมีผลกระทบลุกลามไปยังชุมชนใกล้เคียงซึ่งตั้งอยู่ติดกับที่ดินของโครงการ

  นอกจากนี ้เพือ่เป็นการป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัได้ท�าประกนัภยัความเสีย่งประเภท All Risk โดย
ก�าหนดเงือ่นไขความคุม้ครองทีค่รอบคลมุความเสยีหายในทรพัย์สนิ ความเสยีหายต่อบคุลากรของบรษิทั และความเสยีหายต่อบคุคลที ่3 

1.3 ความเสี่ยงจากโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม : PPP

ปัจจบุนับรษิทัได้ด�าเนนิโครงการโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ซึง่เป็นโครงการลงทนุใหม่ มลูค่าเงนิลงทนุรวมทัง้สิน้ประมาณ 620 ล้านบาท 
ตัง้อยูท่ี ่ต�าบลกกแรต อ�าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทยั การก่อสร้างและการทดสอบระบบแล้วเสรจ็เมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2556 และได้เริม่ด�าเนนิ
การผลิตเชิงพาณิชย์และส่งมอบผลิตภัณฑ์บางส่วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีความเสี่ยงจากการลงทุนและด�าเนินงานในโครงการดังกล่าว ได้แก่ 

• ความเสี่ยงด้านความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการ

  เนือ่งจากโครงการโรงงานผลิตผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเปน็โครงการใหม่ทีบ่รษิทัไมม่ีประสบการณ์ และต้องใช้เทคโนโลยกีารผลติชั้นสงู 
เทียบเท่ากับผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศ เพื่อการแปรรูป Associated Gas ให้ได้เป็นพลังงานทางเลือกต่างๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติอัด  
(Compressed Natural Gas : CNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ 
(Natural Gasoline Liquid : NGL) ซึ่งความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการส่วนหนึ่งมาจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความ
ช�านาญเฉพาะด้าน เพียงพอที่จะมาด�าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ว่าจ้างบุคลากรที่มีความช�านาญการเฉพาะทางด้านโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้
เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ และมีบุคลากรด้านการปฏิบัติงานร่วมประมาณ 20 คน ซึ่งเพียงพอต่อการดูแลและควบคุมระบบ อย่างไร
ก็ตาม ด้วยการออกแบบทางวิศวกรรมที่ก�าหนดคุณสมบัติเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเป็นแบบเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งไม่เน้นการพึ่งพาตัว
บุคลากร จึงท�าให้ระบบที่มีจะสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานและผู้บริหารที่ได้รับการฝึก
อบรมที่เหมาะสมและต่อเนื่อง โดยเน้นความปลอดภัยสูงสุด

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวัตถุดิบจากผู้ผลิตรายเดียว

  วัตถุดิบหลักที่ส�าคัญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของโครงการ ได้แก่ ก๊าซจากการผลิตปิโตรเลียม (Associated Gas) 
ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน�้ามันดิบ โดยบริษัทมีสัญญาที่จะซื้อก๊าซดังกล่าวจากบริษัท สยามโมเอโกะ จ�ากัด (SML) และ 
บริษัท จีเอส คาล์เท็กซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จ�ากัด (GS Caltex) บนพื้นที่ในสัมปทานปิโตรเลียมจากฐานผลิตบูรพา-เอ เพียงฐานเดียว ซึ่ง SML 
และ GS Caltex มสีดัส่วนการลงทนุในสมัปทานดงักล่าว ร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามล�าดบั โดยเป็นสมัปทานปิโตรเลยีมทีไ่ด้รบัจากกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ตามสัมปทานเลขที่ 1/2547/67 บนพื้นที่สัมปทาน L10/43 และ L11/43 โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะ
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เวลาสัญญารวม 36 เดือน ต่ออายุให้ครั้งละ 12 เดือนนับจากสิ้นสุดสัญญา โดยไม่ระบุปริมาณก๊าซขั้นต�่าที่ SML ต้องจัดส่ง ไม่รับประกัน
คณุภาพก๊าซทีจ่ะจดัส่งให้กบับรษิทั และไม่ระบเุงือ่นไขทีช่ดัเจนว่าจะไม่จ�าหน่าย Associated Gas ให้กบัผูร้บัซือ้รายอืน่ หรอื SML จะไม่น�า 
Associated Gas ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเอง 

  บรษิทัอาจได้รบัความเสีย่งหาก SML ไม่สามารถจดัส่งวตัถดุบิให้กบับรษิทัได้เพยีงพอต่อการผลติในปรมิาณทีไ่ด้คาดการณ์ไว้ ซึง่อาจ
ท�าให้บรษิทัประสบกบัภาวะขาดแคลนวตัถดุบิ หรอืวตัถดุบิไม่ได้คณุภาพตามทีค่าดการณ์ไว้ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของ
โครงการได้ 

  นอกจากนี ้บรษิทัยงัอาจได้รบัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคา Associated Gas เนือ่งจากการใช้ Associated Gas เป็นการน�า
ผลพลอยได้จากการผลติปิโตรเคมซีึง่เป็นทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศมาใช้ประโยชน์ การก�าหนดราคาซือ้ขาย Associated Gas จงึต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก่อน เพราะมีผลต่อรายได้ค่าธรรมเนียมของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น หากมีการ
ก�าหนดราคาซื้อขาย Associated Gas ในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น จะมีผลต่อราคาต้นทุนวัตถุดิบหลัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทได้

  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาประเด็นความเสี่ยงจากการที่ SML จะน�า Associated Gas ไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางอื่นเอง เช่น น�าไป
แยกหรอืแปรรปู เป็นต้น มโีอกาสเป็นไปได้น้อยมาก เนือ่งจากธรุกจิหลกัของ SML เป็นธรุกจิส�ารวจและขดุเจาะน�า้มนัดบิทีม่คีวามเชีย่วชาญ
และให้ผลตอบแทนทีส่งูอยูแ่ล้ว การทีจ่ะต้องลงทนุเพิม่เพือ่น�า Associated Gas ไปแยกหรอืแปรรปูเองนัน้ จะต้องใช้เงนิลงทนุสงู และอาจ
ไม่คุม้กบัการเสยีโอกาสจากการใช้เงนิดงักล่าวเพือ่ลงทนุในธรุกจิหลกัทีใ่ห้ผลตอบแทนทีส่งู อนึง่ บรษิทัก�าลงัเจรจาและศกึษาความเป็นไป
ได้ที่จะน�าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงลง

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย

  บรษิทัจะจ�าหน่าย CNG ซึง่เป็นผลติภณัฑ์หลกัทีไ่ด้จากกระบวนการผลติของโครงการและมปีรมิาณมากทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัผลติภณัฑ์
อืน่ๆ ในปรมิาณทีผ่ลติได้ทัง้หมดของ CNG ให้กบับรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) (ปตท.) โดยตามบนัทกึข้อตกลงโครงการผลติก๊าซธรรมชาติ
อดั (CNG) ทีไ่ด้จากแหล่งผลติน�้ามนัดบิเพือ่การคมนาคม (จงัหวดัสโุขทยั) ทีบ่รษิทัได้ลงนามร่วมกนักบั ปตท. เมือ่วนัที ่30 กรกฎาคม 2555 
นัน้ ปตท. ได้แสดงเจตนารมณ์ทีจ่ะพจิารณาซือ้ CNG ทัง้หมดทีบ่รษิทัผลติได้จากโครงการ ในราคาทีเ่หน็ว่ามคีวามคุม้ค่าและเหมาะสมต่อ
การซือ้ไปเพือ่จ�าหน่ายต่อ ตามปรมิาณทีต่กลงกนัทัง้หมด และได้มกีารลงนามในสญัญาซือ้ขาย CNG ทีไ่ด้จากโครงการร่วมกนัเมือ่วนัที ่12 
มีนาคม 2556

  ส�าหรบั LPG และ NGL ซึง่มปีรมิาณการผลติรองลงมาจาก CNG และมปีรมิาณไม่มากนกั เมือ่เทยีบกบัความต้องการของตลาด บรษิทั
อยูร่ะหว่างการเจรจากบัผูซ้ือ้ทีม่ศีกัยภาพ ซึง่เป็นกลุม่ผูป้ระกอบการตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารค้าน�า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 

  บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าเพียงรายเดียวในกรณีการจ�าหน่าย CNG หรือมีจ�านวนลูกค้าที่น้อยรายจากการ
ขายผลิตภัณฑ์ทั้งสามประเภท ท�าให้บริษัทอาจไม่มีอ�านาจในการต่อรองมากนัก ประกอบกับก๊าซธรรมชาติเป็นสินค้าที่อยู่ในการควบคุม
ของภาครัฐ ท�าให้บริษัทอาจไม่สามารถก�าหนดราคาขายสินค้าได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ส�าหรับกรณี CNG ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก
ที่ได้รับความนิยมและมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และสูงกว่าปริมาณ CNG ที่ผลิตได้ในประเทศ จนท�าให้ต้องน�าเข้าจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ท�าให้บริษัทเชื่อมั่นว่า ปตท.จะรับซื้อ CNG ที่บริษัทผลิตได้จากโครงการ ภายใต้การเจรจาราคาซื้อขายที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม และเป็นไปตามสูตรราคาซื้อขาย CNG ที่บริษัทร่วมกับ ปตท. ศึกษาและก�าหนดรายละเอียดร่วมกัน

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ

  ผลติภณัฑ์ทีผ่ลติได้จากโครงการโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม เป็นผลติภณัฑ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงของราคาขึน้ลงตามราคาตลาด
โลก แต่ที่ผ่านมาเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากราคาน�้ามันดิบและน�้ามันส�าเร็จรูปในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และ
สนบัสนนุยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศ ทีส่นบัสนนุให้ใช้เชือ้เพลงิทีส่ามารถจดัหาได้จากแหล่งภายในประเทศ ดงันัน้ ราคาก๊าซธรรมชาติ
ทีจ่�าหน่ายในประเทศจงึเป็นราคาทีถ่กูควบคมุโดยภาครฐัมาอย่างต่อเนือ่ง และยงัคงเป็นราคาทีอ่ยูใ่นระดบัต�่ากว่าตลาดโลก และไม่ค่อยมี
การเปลีย่นแปลงมากนกั ท�าให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถก�าหนดราคาเสนอขายได้อย่างเหมาะสม เป็นธรรมและสอดคล้องกบัต้นทนุการผลติ
ที่เกิดขึ้นจริง ในขณะเดียวกันหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงานหรือการก�าหนดราคาขายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่สอดคล้อง
กับต้นทุนของผู้ประกอบการ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้หรือต้นทุนของโครงการได้

  อย่างไรกต็าม เนือ่งจากโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาตภิายในประเทศทีไ่ม่สอดคล้องกบัต้นทนุทีแ่ท้จรงิ ท�าให้รฐับาลต้องแบกรบัภาระ
ต้นทนุพลงังานผ่านกองทนุน�า้มนัซึง่ขาดทนุมาโดยต่อเนือ่ง ดงันัน้ รฐับาลจงึได้ก�าหนดนโยบายทีจ่ะปรบัลอยตวัราคาก๊าซธรรมชาตเิพือ่ปรบั
โครงสร้างราคาให้สอดคล้องกบัความเป็นจรงิ ซึง่คณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2555 เหน็ชอบแนวทางการปรบัราคาขายปลกีก๊าซ 
NGV และก๊าซ LPG ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 

51รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



ประกอบกบัในปี 2558 เมือ่มกีารรวมประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ซึง่จะมผีลท�าให้การซือ้ขายสนิค้าต่างๆ รวมถงึก๊าซธรรมชาตเิป็นไปอย่าง
เสรแีละเป็นไปตามกลไกตลาด ราคาก๊าซธรรมชาตใินประเทศกจ็ะปรบัตวัสงูขึน้ตามราคาตลาด ซึง่จะเป็นปัจจยัทีช่่วยสร้างโอกาสทางธรุกจิ
ให้กับบริษัทในอนาคตได้

• ความเสี่ยงจากการไม่มีกรรมสิทธิ์บนที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ 

  บรษิทัได้ท�าสญัญาเช่าทีด่นิจากบคุคลทีไ่ม่เกีย่วโยงกนักบับรษิทั 3 ราย เพือ่ใช้เป็นทีต่ัง้ของโครงการ เนือ้ทีร่วม 22-0-3 ไร่ อายสุญัญา
เช่า 4 ปี เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่ายินยอมให้สิทธิบริษัทต่ออายุการเช่าได้อีกคราวละ 4 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 16 ปี นับแต่
ครบก�าหนดระยะเวลา 4 ปี ของสัญญาเช่าฉบับแรก ซึ่งการต่ออายุการเช่าจะมีผลเมื่อบริษัทได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยังผู้ให้เช่า
ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบก�าหนดระยะเวลาเช่า ซึ่งตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าดังกล่าว บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงหากผู้ให้เช่าบอกเลิก
การให้เช่ากับบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ตาม ตามเงื่อนไขการสิ้นสุดสัญญาและบอกเลิกสัญญาเช่าที่ไม่ใช่การบอกเลิกโดยบริษัท มีเพียง
กรณีที่บริษัทถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย และจากการที่บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินและจดทะเบียนการเช่าที่ดินกับเจ้าพนักงาน
ทีด่นิเพือ่ให้มผีลผกูพนัตามกฎหมาย บรษิทัจะสามารถใช้ประโยชน์บนทีด่นิได้ในระยะยาวเพือ่ประกอบธรุกจิได้ตามทีร่ะบใุนสญัญา (หาก
ไม่จดทะเบียนตามกฎหมาย สัญญาเช่าดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ได้เพียง 3 ปี หลังจากนั้นผู้เช่าอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้) อีกทั้งตาม
เงื่อนไขของสัญญาเช่า หากบริษัทถูกรอนสิทธิหรือถูกโต้แย้งสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆจนเป็นเหตุให้บริษัทไม่อาจเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ให้เช่าหรือเจ้าของที่ดินจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ค่าขาดประโยชน์ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายใดๆที่
เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัท ซึ่งอาจเป็นจ�านวนเงินที่สูง ดังนั้น เจ้าของที่ดินจึงไม่น่าจะปฏิบัติผิดสัญญาดังกล่าว

• ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ

  ผลติภณัฑ์ของโครงการเป็นวสัดไุวไฟ และมคีวามเสีย่งสงูจากการเกดิอนัตราย ทีอ่าจส่งผลกระทบร้ายแรงกบัโครงการและชมุชนใกล้
เคยีงได้ เช่น กรณเีกดิการรัว่ไหลของก๊าซ หรอืกรณเีกดิอคัคภียั เป็นต้น ทัง้ทีอ่าจจะเกดิจากความบกพร่องในการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังาน 
หรือเกิดจากอายุการใช้งานของอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการควบคุม ดูแล และบริหารจัดการโครงการ 

  อย่างไรกต็าม เนือ่งจากโครงการ PPP เป็นโครงการทีใ่ช้เทคโนโลยใีนการผลติเทยีบเท่ากบับรษิทัผูผ้ลติก๊าซธรรมชาตชิัน้น�าของประเทศ 
รวมถงึการออกแบบระบบการผลติต่างๆ ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องต่างๆ และต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดใน
สัญญาซื้อขาย Associated Gas กับ SML โดยการออกแบบโครงการต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศไทย ซึ่ง
หมายรวมถึงการวางท่อ จุดเชื่อมต่อระบบการลุกไหม้ และระบบความปลอดภัยต่างๆ ภายในโครงการ ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ก�าหนด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการและมีผลกระทบลุกลามไปยัง SML ซึ่งตั้งอยู่ติดกับที่ดินของโครงการ 

  นอกจากนี ้เพือ่เป็นการป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัได้ท�าประกนัภยัความเสีย่งประเภท All Risk โดย
ก�าหนดเงือ่นไขความคุม้ครองทีค่รอบคลมุความเสยีหายในทรพัย์สนิ ความเสยีหายต่อบคุลากรของบรษิทั และความเสยีหายต่อบคุคลที ่3 

 1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการต่างๆ

1.4.1 โครงการโรงงานก๊าซชีวภาพ 10 โครงการที่บริษัทลงทุน 100% ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน และ 10 โครงการ
ของบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 51)

  บรษิทัและบรษิทั ยเูอซ ีแอนด์ ทพีที ีเอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการออกแบบก่อสร้างโรงงานผลติก๊าซชวีภาพจาก
หญ้าเนเปียร์ โดยได้รบัเงนิสนบัสนนุจากส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) โครงการละ 10 ล้านบาท ระยะเวลาด�าเนนิการ
ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 และประมาณเงินลงทุนโครงการละ 130 ล้านบาท

 • ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ

   โรงงานก๊าซชวีภาพจะใช้หญ้าเนเปียร์เป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติ บรษิทัได้มกีารทดลองและสนบัสนนุให้เกษตรกรในพืน้
ทีร่อบๆ โครงการปลกูหญ้าเนเปียร์ และรบัซือ้ในสญัญาระยะยาว โดยแต่ละโครงการต้องการพืน้ทีป่ลกูหญ้าเนเปียร์ประมาณ 
600 – 800 ไร่ บริษัทยังได้น�าเข้าเครื่องจักรกลในการตัดหญ้าเพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพและต้นทุนที่ต�่าที่สุด

 • ความเสี่ยงเรื่องความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการ

   โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์เป็นโรงงานขนาดเล็ก กระจายตามพื้นที่ต่างๆ ที่เหมาะสม สามารถก่อสร้าง
โรงงานได้ตามประกาศผังเมืองของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ บริษัทได้ด�าเนินการขออนุญาตก่อสร้างและประกอบกิจการโรงงาน 
ตามข้อก�าหนดและกฎหมายทุกประการ และมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดี ถูกต้อง กับ
ชมุชนในพืน้ทีร่อบโครงการ บรษิทัได้ว่าจ้างบคุลากรทีม่คีวามช�านาญในการควบคมุและบรหิารงานโครงการ และมกีารเตรยีม 
พนักงานปฏิบัติการเพื่อรองรับไว้อย่างพอเพียง
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 • ความเสี่ยงด้านเงินลงทุน

  บรษิทัได้รบัเงนิสนบัสนนุการลงทนุโครงการละ 10 ล้านบาทจาก สนพ. และอยูร่ะหว่างเจรจาขอสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิเพือ่
ด�าเนินการโครงการต่างๆ ทั้งหมด โดยจะบริหารสภาพคล่องและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทโดยรวมไม่ให้เกิน 1 เท่า

 • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ

   โรงงานก๊าซชีวภาพเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงานระยะ 10 ปี  
(2012 – 2021) ที่ตั้งเป้าเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของพลังงานที่ต้องการทั้งหมด

1.4.2  โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) จ�านวน  3 โครงการ รวม 1.3 MW 
ของบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

  บรษิทั ยเูอซ ีเอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั ได้ลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) 
3 โครงการ รวม 1.3 MW โดยท�าสัญญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวงเป็นระยะเวลา 25 ปี มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 7.3 
ล้านบาท ระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 – พฤษภาคม 2557

 • ความเสี่ยงด้านความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการ

  บริษัทได้ว่าจ้างบุคลากรที่มีความช�านาญมาดูแลงาน และได้คัดเลือกบริษัท Enerray จากประเทศอิตาลี ที่มีประสบการณ์
และความพร้อมมาเป็นผู้รับเหมาออกแบบ ก่อสร้าง โรงงานทั้ง 3 แห่ง ทั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญาขายไฟฟ้าระยะเวลา 
25 ปี กับการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด�าเนินการขออนุญาตก่อสร้างตามขั้นตอนของทางราชการ คาด
ว่าน่าจะก่อสร้างและด�าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้

 • ความเสี่ยงเรื่องเงินลงทุน

  บริษัทได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ และมีสภาพคล่องภายในเพียงพอในการท�าโครงการทั้ง 
3 แห่งดังกล่าว

 • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ

 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทนของ
กระทรวงพลงังานระยะ 10 ปี (2012 – 2021) ทีต่ัง้เป้าเพิม่การใช้พลงังานทดแทนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของพลงังานทีต้่องการ
ทั้งหมด

 1.5 ความเสี่ยงจากผลประกอบการของบริษัทร่วม

บรษิทัมเีงนิลงทนุในบรษิทั บางจากไบโอฟเูอล จ�ากดั (“บางจากไบโอฟเูอล”) สดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 30 ซึง่เป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั โดย
บางจากไบโอฟเูอลได้ด�าเนนิการผลติเชงิพาณชิย์ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2552 เป็นต้นมา ซึง่ในปี 2553-2556 บางจากไบโอฟเูอลมกี�าไรสทุธ ิ252.29 
ล้านบาท 74.22 ล้านบาท 101.03 ล้านบาท และ 260.11 ล้านบาทตามล�าดับ และบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งผลก�าไรจากเงินลงทุนในบางจากไบโอฟู
เอลในงวดดังกล่าวจ�านวน 75.72 ล้านบาท 22.21 ล้านบาท 30.31 ล้านบาท และ 78.03 ล้านบาท ตามล�าดับ

อย่างไรกต็าม บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากผลประกอบการของบางจากไบโอฟเูอล โดยผลประกอบการของบางจาก ไบโอฟเูอล จะมผีลกระทบ 
โดยตรงต่อก�าไรสุทธิและงบการเงินของบริษัท รายได้จากส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนดังกล่าว จะไม่มีการหักต้นทุนใดๆ ในงบก�าไร
ขาดทุนของบริษัท และเป็นรายได้ที่บริษัทไม่ต้องน�ามาค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ดังนั้นหากบางจากไบโอฟูเอลมีผลประกอบการที่ดี จะท�าให้บริษัทรับรู้ก�าไรจากเงินลงทุน และส่งผลให้ก�าไรสุทธิของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น ใน
ทางตรงกันข้ามหากผลประกอบการของบางจากไบโอฟูเอลไม่ดี หรือมีผลขาดทุนก็จะส่งผลต่อก�าไรสุทธิของบริษัทให้ลดลงได้ 

ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบางจากไบโอฟูเอล สรุปได้ดังนี้

 • ความเสี่ยงจากความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบ

  เนือ่งจากการผลติไบโอดเีซลยงัคงต้องพึง่พาน�า้มนัปาล์มดบิเป็นหลกั ซึง่น�า้มนัปาล์มดบิเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ของราคาตามปริมาณอุปสงค์และอุปทานในตลาด ในภาวะความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน จะมีผลต่อเสถียรภาพของราคา
น�้ามันปาล์มดิบ ท�าให้ราคามีความผันผวนและอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลได้ ซึ่งหากต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลอยู่
ในระดับสูงจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ทั้งนี้ ตามนโยบายของภาครัฐ ในปี 2557 กระทรวง
พลังงานมีนโยบายก�าหนดบังคับใช้น�้ามันไบโอดีเซลจาก B5 เป็น B7 (น�้ามันดีเซลที่มีสวนผสมของน�้ามันปาล์ม 7%) ภายในปี 2557 
จะท�าให้เกิดความต้องการไบโอดีเซล B100 วันละประมาณ 3.5 – 4.5 ล้านลิตร คิดเป็นปริมาณน�้ามันปาล์มดิบประมาณปีละ 1.6 
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากความต้องการน�้ามันปาล์มดิบเดิมประมาณวันละ 1 ล้านตัน และตั้งเป้าปรับให้เป็น B10 ภายในปี 2562 ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ปาล์มในตลาดมีราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมวางนโยบายจัดสรร
ปริมาณปาล์มให้เพียงพอต่อการบริโภคและการน�ามาผลิตพลังงาน
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  บางจากไบโอฟเูอลได้ตระหนกัถงึความเสีย่งจากปัญหาความผนัผวนของวตัถดุบิปาล์มน�้ามนัดบิ ซึง่เป็นต้นทนุหลกัในการผลติ
ไบโอดเีซล โดยได้ด�าเนนิการเพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากความผนัผวนของปรมิาณวตัถดุบิ ด้วยการคดัเลอืกผูผ้ลติทีม่คีณุภาพ
และความน่าเชือ่ถอืเป็นคูค้่ากว่า 30 โรงงาน เพือ่กระจายความเสีย่งในการจดัหาวตัถดุบิ อกีทัง้ได้มกีารท�าสญัญาซือ้ขายน�า้มนัปาล์ม
ดบิในระยะยาว (3 ปี) กบั Supplier รายใหญ่บางราย โดยมปีรมิาณตามทีต่กลงกนัในแต่ละสญัญา ส�าหรบัราคาซือ้ขายจะอ้างองิจาก
ราคาตลาดของน�้ามันปาล์มดิบเป็นเกณฑ์ 

 • ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

  ปัจจบุนัผลติภณัฑ์ไบโอดเีซลของบางจากไบโอฟเูอลส่วนใหญ่จ�าหน่ายให้แก่บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) (“BCP”) 
ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบางจากไบโอฟูเอล (BCP ถือหุ้นบางจากไบโอฟูเอลร้อยละ 70) ซึ่งสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 
ระหว่างบางจากไบโอฟูเอล และ BCP ก�าหนดให้ BCP จะต้องรับซื้อผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 จากบางจากไบโอฟูเอล ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บางจากไบโอฟูเอลผลิตได้ เป็นระยะเวลา 8 ปี (จนถึงปี 2560) โดยมีราคาซื้อขายและเงื่อนไขการ
ค้าปกติทั่วไป ส�าหรับผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลส่วนที่เหลือจ�าหน่ายให้แก่ผู้ค้าน�้ามันรายอื่นๆ 

  บางจากไบโอฟูเอลอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ (BCP) อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ดัง
กล่าวมีน้อยมาก เนื่องจาก BCP เป็นบริษัทแม่และเป็นผู้ก่อตั้งบางจากไบโอฟูเอล ตามโครงการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยให้บาง
จากไบโอฟูเอลเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 เป็นวัตถุดิบป้อนให้แก่ BCP ในการผลิตน�้ามันไบโอดีเซล นอกจากนี้ บางจากไบโอฟูเอล
ยังมีความสามารถขายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลให้กับลูกค้ารายอื่น ซึ่งประกอบด้วยผู้ค้าน�้ามันรายใหญ่อื่นๆ อีกหลายราย

 • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ

  ในปัจจบุนัภาครฐัได้ส่งเสรมิการผลติและใช้ไบโอดเีซลทดแทนการใช้น�้ามนัดเีซล เพือ่ลดการน�าเข้าน�า้มนัจากต่างประเทศ เพิม่
ความมัน่คงด้านพลงังาน และเป็นการส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทนจากพชือนัเป็นผลผลติภายในประเทศ โดยได้ให้ความช่วยเหลอื
และสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซลหลายรูปแบบ อาทิ การส่งเสริมด้านวัตถุดิบหรือการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน�้ามันที่
จะน�ามาใช้ผลติไบโอดเีซล สนบัสนนุผูป้ระกอบการผลติไบโอดเีซลตามสทิธปิระโยชน์ของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 
(BOI) การบังคับใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็วที่ต้องผสมไบโอดีเซล (B100) การก�าหนดราคาอ้างอิงการจ�าหน่ายไบโอดีเซล การสร้างตลาด
ส�าหรบัไบโอดเีซลโดยใช้มาตรการทางภาษเีพือ่ให้ราคาขายปลกีน�า้มนัไบโอดเีซลต�า่กว่าน�า้มนัดเีซล การก�าหนดลกัษณะและคณุภาพ
ของไบโอดีเซลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผู้บริโภค รวมทั้งการก�าหนดอัตราเงนิชดเชยทีไ่ดร้ับจากกองทุนน�้ามัน เนื่องจากราคาไบโอ
ดีเซลที่ผลิตได้จะสูงกว่าราคาหน้าโรงกลั่นของน�้ามันดีเซลปกติ 

  อย่างไรกต็าม หากในอนาคตภาครฐัมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการสนบัสนนุการผลติและใช้ไบโอดเีซลทดแทนการใชน้�้ามนั
ดีเซล อาจท�าให้ผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซลได้รับผลกระทบ การลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ได้คาดการณ์ไว้ หรือท�าให้
ได้รับผลตอบแทนลดลงและไม่คุ้มค่ากับการลงทุน แต่ทั้งนี้โอกาสที่ภาครัฐจะยกเลิกนโยบายสนับสนุนการผลิตไบโอดีเซลซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนมีน้อยมาก เนื่องจากการพัฒนาพลังงานทดแทนถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาพลังงานของ
ประเทศไทย ในการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ด้วยการกระจายความเสี่ยงไม่ให้ต้นทุนพลังงานของประเทศผูกกับ
ราคาน�้ามันปิโตรเลียมเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ และสร้างความเติบโต มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 

 • ความเสี่ยงจากการลดลงของความต้องการใช้น�้ามันดีเซล

  เนือ่งจากผลติภณัฑ์ไบโอดเีซลของบางจากไบโอฟเูอล ใช้เป็นส่วนประกอบเพือ่น�าไปผสมในน�า้มนัดเีซลในสดัส่วนต่างๆ ความ
ต้องการไบโอดเีซลจงึขึน้กบัแนวโน้มความต้องการใช้น�า้มนัดเีซลในตลาด ซึง่ขึน้อยูก่บัภาวะการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ ความ
ต้องการใช้รถยนต์ แนวโน้มของราคาน�้ามันดีเซลหรือเชื้อเพลิงอื่นๆ ตลอดจนการเติบโตและการทดแทนกันของการใช้พลังงานในรูป
แบบต่างๆ หากความต้องการใช้น�้ามันดีเซลเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อการจ�าหน่ายไบโอดีเซลและราย
ได้ของบางจากไบโอฟูเอล 

  บางจากไบโอฟูเอลมีการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ภาวะตลาดและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน�า้มัน
และพลังงานอื่นๆ ตลอดจนความต้องการพลังงานของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อจะได้ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง อันอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคตได้

2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

 2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บรษิทัสัง่ซือ้สารเคมแีละอปุกรณ์ โดยการน�าเข้าจากผูผ้ลติในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ส่วนใหญ่มกีารก�าหนดราคาเป็นเงนิสกลุดอลลาร์
สหรัฐ โดยในปี 2554 - 2556 บริษัทมีมูลค่าการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเท่ากับ 509.70 ล้านบาท 389.54 ล้านบาท และ 488.15 ล้านบาท 
ตามล�าดับ หรือคิดเป็น ร้อยละ 71.33 ร้อยละ 54.70 และร้อยละ 74.56 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมตามล�าดับ ในขณะที่บริษัทมีสัดส่วนการ
ขายสนิค้าในประเทศและมรีายได้ส่วนใหญ่เป็นสกลุเงนิบาท ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น หากค่าเงนิสกลุ
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น จะท�าให้บริษัทมีต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น 
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อย่างไรกต็าม บรษิทัมนีโยบายในการลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยการท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency 
Forward Contract) กบัสถาบนัการเงนิเพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นทีอ่าจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของ
บรษิทั โดยมอีายสุญัญาประมาณ 1-6 เดอืน ครอบคลมุระยะเวลาการสัง่ซือ้ในแต่ละครัง้ ทัง้นีบ้รษิทัท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
เพือ่ลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเท่านัน้ โดยบรษิทัไม่มนีโยบายเกง็ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น และส�าหรบัการน�าเข้าสนิค้าบางส่วนทีไ่ม่มี
การท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บริษัทมีการติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด ประกอบกับระยะเวลา
ระหว่างการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวกับช่วงเวลาช�าระค่าสินค้าห่างกันไม่มาก ซึ่งบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลก
เปลี่ยน นอกจากนี้การขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่บางรายที่มีมูลค่าสูง ลูกค้าและบริษัทสามารถตกลงร่วมกันในการขายสินค้าเป็นสกุลเงิน
ตราต่างประเทศได้ ซึ่งส่วนใหญ่ก�าหนดเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐ ท�าให้บริษัทลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนลงได้บางส่วน 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างน้อย โดยในปี 2554 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1.19 
ล้านบาท ในปี 2555 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 0.20 ล้านบาท และในปี 2556 มีผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 4.51 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราก�าไร (ขาดทุน) เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการรวม เท่ากับร้อยละ (0.09) ร้อยละ (0.02) และร้อยละ 0.53 ใน
ปี 2554-2556 ตามล�าดับ

 2.2 ความเสี่ยงจากการมีเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจำานวนมาก
บริษัทกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นจ�านวนมากเพื่อมาใช้ลงทุนในโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จังหวัดสุโขทัย (โครงการ PPP) จ�านวน

ประมาณ 414 ล้านบาท ซึ่งจะท�าให้บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจ�านวนมาก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556บริษัทและบริษัทย่อยมียอดเงินกู้ยืม 
คงค้างกบัสถาบนัการเงนิ (เงนิกูย้มืระยะยาว เงนิเบกิเกนิบญัช ีและเงนิกูย้มืระยะสัน้) จ�านวนรวมทัง้สิน้ 374.87 ล้านบาท และมหีนีส้นิรวมจ�านวน 
667.80 ล้านบาท ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีฐานเงินทุนเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป จ�านวน 24.3 ล้านหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.90 บาท รวมมูลค่าประมาณ 191.97 ล้านบาท ซึ่งท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 966.78 ล้านบาท ดังนั้น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 0.70 เท่า 

บริษัทคาดว่าการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นดังกล่าว จะไม่ท�าให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจนเกินกว่าอัตราที่ธนาคารก�าหนดในเงื่อนไข
ของสัญญากู้ยืมเงินต่างๆ ของบริษัท ที่ก�าหนดให้บริษัทต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกินกว่า 2.0 เท่า ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีอัตราส่วนหนี้
สินต่อทุนค่อนข้างต�่าอยู่แล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.70 เท่า 

นอกจากนี้ การช�าระคืนเงินกู้ยืมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในอนาคต จะไม่ท�าให้บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ (Debt Ser-
vice Coverage Ratio: DSCR) ต�่ากว่าอัตราที่ก�าหนดในเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน ที่ต้องด�ารงอัตราส่วน DSCR ไม่ต�่ากว่า 1.2 เท่า และ 2.0 
เท่า ส�าหรับการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีอัตราส่วน DSCR เท่ากับ 4.84 เท่า ซึ่งในอนาคตที่
บรษิทัจะมภีาระช�าระคนืเงนิกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้จากการกูย้มืเงนิดงักล่าว แต่กค็าดว่าจากความสามารถในการท�าก�าไรจากการด�าเนนิงานทีด่อีย่างต่อ
เนื่อง จะท�าให้บริษัทสามารถรักษาอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวไม่ให้น้อยกว่าที่ธนาคารก�าหนดได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยตลาดที่อาจปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากการกู้ยืมเงินในครั้งนี้มีการก�าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยแบบลอยตัว อ้างอิงกับอัตรา MLR ของธนาคารที่ให้กู้ยืมเงิน (อัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกันต�่ากว่าอัตรา MLR ของธนาคารที่ให้กู้ยืมเงิน) ดัง
นั้น หากในอนาคตธนาคารมีการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงิน และผลการด�าเนินงานโดยรวม
ของบริษัทในอนาคต 

 3    ความเสี่ยงอื่นๆ
 3.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ�านาจก�าหนดนโยบายการบริหาร 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นายกิตติ ชีวะเกตุ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท ถือ
หุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 54.19 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นเสียงข้างมากสามารถควบคุมนโยบาย
และการบรหิารงานในบรษิทัได้ รวมทัง้สามารถควบคมุมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้เกอืบทัง้หมด ยกเว้นเรือ่งทีก่ฎหมายหรอืข้อบงัคบับรษิทั
ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

  อย่างไรกต็าม เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัเป็นไปอย่างโปร่งใส และมกีารถ่วงดลุอ�านาจดงักล่าว บรษิทัจงึได้จดัโครงสร้าง
การบรหิารจดัการโดยบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และได้ก�าหนดขอบเขตการด�าเนนิงาน การมอบอ�านาจให้แก่กรรมการและผู้
บรหิารอย่างชดัเจน มกีารแต่งตัง้บคุคลภายนอกทีเ่ป็นอสิระเข้าร่วมในคณะกรรมการบรษิทัจ�านวน 3 ท่าน(ทกุท่านเป็นกรรมการตรวจ
สอบ) ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติ
รายการต่างๆ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทได้ก�าหนดมาตรการการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยจ�ากัดการออกเสียงของ ผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการว่าจ้างบริษัท
ผู้ช�านาญการจากภายนอกที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบควบคุม
ภายในเพือ่ให้เป็นไปตามระบบทีไ่ด้ก�าหนดไว้ ทัง้นี ้เพือ่สร้างความมัน่ใจให้แก่ผูถ้อืหุน้ถงึความโปร่งใสและถ่วงดลุอ�านาจในการบรหิาร
งานของบริษัท

  อย่างไรก็ดี ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�าหนดคู่มือบริหารความเสี่ยง
องค์กร และแต่งตั้งคณะท�างาน เพื่อศึกษาและแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก จ�านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ  300,341,646 54.19

2. กลุ่มจารุมโนภาส 38,121,418 6.88

2.1 นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส  24,838,924 4.48

2.2 นางสาวนิรนุช จารุมโนภาส  13,282,494 2.40

3. กลุ่มเสรีวิวัฒนา 24,358,976 4.40

3.1 นางวราณี เสรีวิวัฒนา  17,831,576 3.22

3.2 นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา  6,527,400 1.18

4. นางศัลยา จารุจินดา  14,722,500 2.66

5. นายสุทธิพงศ์ เวศย์วรุตม์  11,619,807 2.10

6. กลุ่มเลิศรัชต์กุล 12,857,400 2.32

6.1 นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล  10,833,360 1.95

6.2 นางลัดดา เลิศรัชต์กุล 2,024,040 0.37

7. กลุ่มลัมประเสริฐ 10,345,170 1.87

7.1 นางสาวกัลยา ลัมประเสริฐ  6,853,770 1.24

7.2 นางสาวมาลี ลัมประเสริฐ 3,491,400 0.63

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด  6,236,902 1.13

9. กลุ่มโกสียรักษ์วงศ์ 5,610,300 1.01

9.1 นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์     5,580,300 1.01 

9.2 นางสาวไพลิน โกสียรักษ์วงศ์ 30,000 0.01

10. นางสาวนิรินทร์ จุ้ยอินทร์ 5,329,400 0.96 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 429,543,519 77.51

ผู้หุ้นรายย่อย 124,647,640 22.49

        รวมทั้งสิ้น 554,191,159 100.00

ส�าหรับทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือ จ�านวน 54,652,751.50 บาท นั้น มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัท จ�านวนไม่เกิน 
109,305,503 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 

ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาตสิามารถถอืครองหุน้ของบรษิทั รวมกนัได้ไม่เกนิร้อยละ 49 ของจ�านวนหุน้ทีอ่อกและช�าระแล้ว โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2556 หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 0.001 ของทุนช�าระแล้ว

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร์ จ�ากดั (Thai NVDR) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ออก NVDR ให้
แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจ�านวน 6,236,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.13 ของหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว ณ วันดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือ NVDR 
จะได้รบัผลประโยชน์จากหุน้ของบรษิทัทีน่�าไปอ้างองิทกุประการ จงึไม่สามารถใช้สทิธอิอกเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ได้ เนือ่งจากมใิช่ผูถ้อืหุน้โดยตรง
ของบริษัท แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทย
เอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด มิใช่ออกเสียงตามค�าสั่งของผู้ถือ NVDR 

ทั้งนี้จ�านวนหุ้นของบริษัท ที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งบริษัท จะไม่สามารถก�าหนดได้ อย่างไรก็ตามผู้ลงทุน
สามารถตรวจสอบจ�านวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr
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การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้มีการออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“UAC-W1”) จ�านวน 92,200,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม รวมถึงประชาชนและนักลงทุนทั่วไป ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1 การจัดสรร UAC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

  บรษิทัได้ด�าเนนิการจดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธ ิUAC-W1 ในจ�านวน 79,400,000 หน่วย ให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัส่วนการ
ถอืหุน้ (Right Offering) ในอตัรา 5 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หน่วยใบส�าคญัแสดงสทิธ ิUAC-W1 (ในกรณทีีม่เีศษให้ปัดทิง้) โดยผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ
ในการรบัใบส�าคญัแสดงสทิธ ิUAC-W1 ในส่วนนี ้จะต้องเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่ชีือ่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ในวนั Record Date (คอืวนัที่ 
7 พฤศจกิายน พ.ศ.2555) โดยบรษิทัได้รวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555  

2   การจัดสรร UAC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

  บริษัทได้ด�าเนินการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจ�านวน 7,940,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่ม
ทนุของบรษิทัทีม่กีารออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) ในจ�านวน 39,700,000 หุน้ (ณ มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยหุ้นเพิ่มทุนใน
ส่วนนี้ ได้ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมในช่วงระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555 ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท โดยบริษัทสามารถขาย
หุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้ได้ครบทั้งจ�านวน

3   การจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

  บริษัทได้ด�าเนินการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจ�านวน 4,860,000 หน่วย ให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปซึ่งได้จอง
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท (Public Offering) ในจ�านวน 24,300,000 หุ้น (ณ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 
1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้ ได้ออกและเสนอขายต่อประชาชนและนักลงทุน
ทั่วไป ในช่วงระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2556 ในราคาหุ้นละ 7.90 บาท

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 มีก�าหนดการใช้สิทธิทุกวันท�าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปี ตลอด
อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยวันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 29 มีนาคม 2556 และ วันที่ 31 มกราคม 2559 ตามล�าดับ โดยอัตรา
การใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 7.50 บาท

เนือ่งด้วยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 2556 ได้มมีตอินมุตัใิห้จ่ายปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัรา
หุน้ละ 0.11112 บาท เป็นจ�านวนเงนิ 51,198,482 บาท หรอืคดิเป็นอตัราร้อยละ 60.88 ของก�าไรสทุธหิลงัหกัส�ารองตามกฎหมาย โดยจ่ายเป็นหุน้สามญั
ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01112 บาท (กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษ
ของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท)  ซึ่งจากการอนุมัติการจ่ายหุ้น
ปันผลดงักล่าวท�าให้บรษิทัจะต้องจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวนไม่เกนิ 92,150,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท เพือ่รองรบัการจ่ายหุน้ปันผล
ดงักล่าว  ทัง้นี ้การให้สทิธดิงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน เนือ่งจากต้องรอการอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2556 ในวนัที ่5 เมษายน 2556  
ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทเสนอ  โดยบริษัทได้ก�าหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record 
Date) ในวันที่ 3 เมษายน 2556 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2556 และก�าหนดจ่ายปันผลใน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดยวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัท คือ วันที่ 1 เมษายน 2556  

การจ่ายปันผลเป็นหุน้ปันผลดงักล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นเงือ่นไขทีก่�าหนดให้บรษิทัต้องด�าเนนิการปรบัราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธขิอง 
UAC-W1 ตามข้อ 1.11.1 (ข) ของข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บรษิทั ครัง้ที ่1 (“ข้อก�าหนดสทิธขิอง UAC-W1”)  ส่งผลให้มกีารปรบัราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธขิอง UAC-W1 ส�าหรบัการใช้สทิธใินครัง้ที ่2 
(วันที่ 28 มิถุนายน 2556) เป็นต้นไป  ดังนี้

เดิมก่อนการปรับสิทธิ หลังการปรับสิทธิที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

ราคาการใช้สิทธิ 7.50 บาทต่อหุ้น 6.25 บาทต่อหุ้น

อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย:  1 หุ้น 1 หน่วย: 1.20 หุ้น*

* ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ของการแสดงความจ�านงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ค�านวณ
ออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
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นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• การลดทนุ จดทะเบยีนของบรษิทั  โดยตดัหุน้จดทะเบยีนทีเ่หลอืจากการจดัสรรเพือ่รองรบัใบส�าคญัแสดงสทิธ ิUAC-W1 จ�านวน 50,497 หุน้
• การเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัแบบก�าหนดวตัถปุระสงค์เพือ่รองรบัการจ่ายหุน้ปันผลและการปรบัสทิธใิบส�าคญัแสดงสทิธ ิUAC-W1 โดย

การออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวนไม่เกิน 110,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุน ดังนี้
    ก.  เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ�านวนไม่เกิน 92,150,000 หุ้น
    ข.  เพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จ�านวนไม่เกิน 18,450,000 หุ้น

ในปี 2556 ได้มีผู้แจ้งความจ�านงในการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทจ�านวน 1,139,033 หน่วย จากใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ทั้งหมด 
92,149,503 หน่วย  สรุปได้ดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ จ�านวนหน่วย UAC-W1 จ�านวนหุ้น UAC จ�านวนเงินที่ได้รับ (บาท)

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

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

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

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 คงเหลือจ�านวน 91,010,470 หน่วย

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้และหกัส�ารองต่างๆ ทกุประเภท
ตามที่กฎหมายก�าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการ
ลงทนุ เงือ่นไขและข้อก�าหนดในสญัญาต่างๆ ทีบ่รษิทัผกูพนัอยู ่รวมทัง้ข้อจ�ากดัทางกฎหมาย ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ในอนาคตด้วย  
ทัง้นี ้มตขิองคณะกรรมการบรษิทัทีอ่นมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลจะต้องถกูน�าเสนอเพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแต่การจ่ายเงนิปันผลระหว่าง
กาล ซึง่คณะกรรมการของบรษิทัมอี�านาจอนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป 

 2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วม

 บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จ�ากัด

  การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระท�าเมื่อบริษัทได้มีการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี จนกว่าทุนส�ารองจะมีจ�านวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
และคณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ห้ามมิให้มี
การแบ่งเงินปันผล

 บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ�ากัด

  การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระท�าเมื่อบริษัทได้มีการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วน
หนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปี จนกว่าทนุส�ารองจะมจี�านวนครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน  โดย
จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรหลังจากที่บริษัทได้มีการจัดสรรเงินตามที่กฎหมายก�าหนดไว้แล้ว  อย่างไร
ก็ตามในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ห้ามมิให้มีการแบ่งเงินปันผล

 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทมีบริษัทย่อย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด  บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด และ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์
ยี่ จ�ากัด ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระท�าเมื่อบริษัทได้มีการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วน
หนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปี จนกว่าทนุส�ารองจะมจี�านวนครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน   อย่างไร
ก็ตามในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ห้ามมิให้มีการแบ่งเงินปันผล
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ  โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายชื่อและขอบเขต อ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ  ชีวะเกตุ กรรมการ 
3. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส กรรมการ 
4. นายชัชพล ประสพโชค กรรมการ 
5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นางสาวจีระพันธ์ จินดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายกิตติ  ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส นายชัชพล ประสพโชค กรรมการ
สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

 วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 

ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึง่ในสามโดยอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจด
ทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง ซึง่กรรมการทีอ่อก
จากต�าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้ 

 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1)  ดแูลและจดัการบรษิทัเพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแต่ในเรือ่งทีต้่อง
ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนด�าเนนิการ เช่น เรือ่งทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รบัมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
และการซือ้หรอืขายสนิทรพัย์ทีส่�าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตามทีห่น่วยงานราชการอืน่ๆ ก�าหนด เป็นต้น 

2) ทบทวนและให้ความเหน็ชอบเรือ่งทีม่สีาระส�าคญั ได้แก่ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ การลงทนุในโครงการ
ทีไ่ม่มใีนงบประมาณประจ�าปี โครงสร้างการบรหิาร อ�านาจการบรหิาร นโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการ การท�าธรุกรรมหรอืการกระท�า
ใดๆอันมีผลกระทบที่ส�าคัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน สถานภาพ การประกอบธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท การจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายก�าหนด

3) ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  

4) พจิารณาอนมุตัแิต่งตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามทีก่�าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 (รวม
ทัง้ฉบบัทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 
ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการของบริษัท

5) พิจารณาแต่งตั้งและก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

5.1 จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เป็นต้น

5.2 พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย
ที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้น
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6)  จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และวิธีการปฏิบัติที่มีนัยส�าคัญเกี่ยวกับการบัญชี
และการควบคุมภายในของบริษัท

7)     ก�ากับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มี
ประสิทธิภาพ

8) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ในการจดัท�ารายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชไีว้ในรายงาน
ประจ�าปี

9) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มี ส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม 

10) ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างสม�่าเสมอ

11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

11.1 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประเมินประสิทธิผลอย่างสม�่าเสมอ

11.2 คณะกรรมการบรษิทัต้องประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเป็นประจ�าทกุปี รวมทัง้แถลงผลการปฏบิตังิานและการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ใช้ในบริษัท ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

12) อ�านาจในการด�าเนนิการดงัต่อไปนีจ้ะกระท�าได้กต่็อเมือ่ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อน ทัง้นี ้ก�าหนดให้รายการทีก่รรมการหรอืบคุคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้
เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้
รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ 
การมอบอ�านาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้กรรมการหรือผู้รับมอบอ�านาจ
จากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด  ขัดแย้งกับผล
ประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  รวมทั้งก�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการ
ได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบรษิทั ตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และประกาศของส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ได้แก่

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวจีระพันธ์ จินดา กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางจารุณี บุญมั่งมี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และนางสาวจีระพันธ์ จินดา เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน 

 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจได้รับเลือกเข้า
มาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระ  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระได้หากมีเหตุ
อันควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขต หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้การรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทดังนี้

1)  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้
บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี 

2) สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

3)  สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมถงึพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัช ีเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ขอรบัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ในปี 2556 ได้มกีารประชมุร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัช ีเมือ่วนั
ที่ 8 พฤศจิกายน 2556

5) มีอ�านาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระหากมีความจ�าเป็น และเห็นว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

6) พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7) ระหว่างการปฏบิตังิาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืสงสยัในรายการหรอืกจิกรรมใดต่อไปนี ้ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อ
สถานะทางการเงนิหรอืผลประกอบการของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ให้มกีารแก้ไขรายการ
หรือกิจกรรมการดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที

• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• การทุจริต หรือรายการที่ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนัยส�าคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัท

• การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท

 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที สมาชิกของคณะกรรมการตรวจ
สอบอาจรายงานรายการหรอืกจิกรรมดงักล่าวต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย

8) หากผู้สอบบัญชีของบริษัทพบเหตุการณ์ที่น่าสงสัย เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
งานของบริษัท ละเมิดกฎหมาย และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้อง
ด�าเนินการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบเพิ่มเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 

9) จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามใน
รายงานดังกล่าว รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานงบการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
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(ซ) รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท

10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ�าเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย   

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายกิตติ  ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส กรรมการบริหาร

3. นายชัชพล ประสพโชค กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง
ใหม่ได้อีก  คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) ดูแลจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2) ก�าหนดรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท รวมทั้งก�าหนดสวัสดิการพนักงาน 
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

3) ก�าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจ�าปี  โครงสร้างการบริหารงาน และอ�านาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4) พจิารณาอนมุตัเิงนิลงทนุ (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจ�าปี หรอืเกนิกว่างบประมาณประจ�าปี ได้เป็นจ�านวนเงนิไม่เกนิ 20 
ล้านบาทต่อปี และอนมุตัค่ิาใช้จ่ายทีเ่พิม่จากงบประมาณประจ�าปีไม่เกนิร้อยละ 10 ในกรณทีีเ่กนิวงเงนิทีก่�าหนดไว้ให้คณะกรรมการบรหิาร
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

5) พิจารณาอนุมัติการร่วมลงทุนในธุรกิจร่วมค้า (Consortium) หรือร่วมทุน (Joint Venture) มูลค่าโครงการไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท ในกรณี
ที่เกินวงเงินที่ก�าหนดไว้ให้คณะกรรมการบริหารน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งมีอ�านาจพิจารณาอนุมัติ
การขอกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี

6) ตรวจสอบ ติดตาม การด�าเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่ก�าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7)    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อ�านาจกรรมการบริหาร  ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ�านาจหรือการมอบอ�านาจ
ในการอนมุตัริายการใดทีต่นหรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้องซึง่อาจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใด ขดัแย้งกบัผลประโยชน์
ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืรายการทีไ่ม่อยูภ่ายใต้การด�าเนนิธรุกจิปกตทิัว่ไปของบรษิทั ซึง่การอนมุตัริายการดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ได้แก่

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางสาวจีระพันธ์ จินดา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 โดยมีนายวุฒิพงศ์ ฉายาวุฒิพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อีก  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1)  ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการสรรหา ถอดถอน หรือ
เลิกจ้าง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และน�าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2)  พจิารณาเสนอรายชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงู  เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทในกรณีที่มีต�าแหน่งดังกล่าวว่างลง หรือสิ้นสุดวาระการด�ารงต�าแหน่ง

3)  ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4)  พจิารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ  โดยค่าตอบแทนดงักล่าวให้รวมถงึ เบีย้ประชมุ เงนิเดอืน โบนสั 
หุ้น และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5)  จดัให้มแีผนสบืทอดต�าแหน่งบรหิารทีส่�าคญั และให้มกีารทบทวนอย่างสม�า่เสมอ โดยประเมนิความส�าคญัของต�าแหน่ง สรรหา และพฒันา เพือ่
ให้มผีูส้บืทอดต�าแหน่งบรหิารทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และคณุสมบตัอิืน่ทีต่รงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั

6)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ     ต�าแหน่ง

1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายชัชพล ประสพโชค กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือก
เข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อีก  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับ
ผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) ก�าหนดนโยบาย และแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทั ซึง่ครอบคลมุความเสีย่งด้านการเงนิ ความเสีย่งด้านการตลาด ความ
เสี่ยงด้านการขนส่งและเก็บรักษาสินค้า ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงอื่นๆที่จะมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานและชื่อเสียงของ
บริษัท เป็นต้น เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2) ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยง และเพดานความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้

3) พิจารณาความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท และเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4) ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการด�าเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับภาวะการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท 

5) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่
ก�าหนด

6) รายงานการด�าเนนิงานเพือ่ลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�า และในกรณทีีม่เีรือ่งส�าคญัซึง่กระทบต่อบรษิทัอย่างมนียัส�าคญั 
ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร
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 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

ล�าดับ     รายชื่อ         ต�าแหน่ง

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2. นางสาวจีระพันธ์ จินดา กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก  
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

1)  ศกึษาและจดัท�าร่างนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบยีบและ
ข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

2)  น�าเสนอร่างนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและน�าออกใช้
เป็นแนวทางในการปฏบิตัทิีด่ ี(best practices) ของกรรมการและฝ่ายบรหิาร โดยจดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(Corporate Governance Policy Statement)

3)  ก�ากับ ดูแล และให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกรอบและหลักเกณฑ์
ของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้การท�าหน้าที่ก�ากับดูแลของกรรมการ และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มี
ผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

4)  พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อ
เสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลกิจการ

5)  ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและฝ่ายบรหิารบรษิทั ตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ีทีก่�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกสิ้นปี

6)  จดัท�ารายงานผลการประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการประจ�าปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัของปี
ถัดไป พร้อมทั้งน�าเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จ�าเป็น

7)  เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ
บริษัท

8)  แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าหน้าท่ีสนับสนุนงานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

9)  ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

 เลขานุการบริษัท

เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีนในหมวดความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและตามข้อก�าหนดของ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตแิต่งตัง้นางสาวสจัจาภรณ์ รมัยประยรู ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทั 
เพื่อท�าหน้าที่ดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมทั้งท�าหน้าที่จัด
ท�าและเกบ็รกัษาเอกสารส�าคญัของบรษิทั ได้แก่ ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงาน
ประจ�าปีของคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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 คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

2. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. นายชัชพล ประสพโชค

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบัติการ
รักษาการ ผู้จัดการสายพลังงานและปิโตรเลียม
รักษาการ ผู้จัดการสายปฏิบัติการ

4. นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

5. นางจารุณี บุญมั่งมี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

6. นางอารีย์ พลีขันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

7 นางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงินและเลขานุการบริษัท

 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมีอ�านาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1)  ด�าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัท 

2)  จดัเตรยีมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบรหิารงานและอ�านาจการบรหิารต่างๆของบรษิทั เสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร
ของบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ 

3)  ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

4)  อนุมัติค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุนนอกงบประมาณประจ�าปี หรือเกินกว่างบประมาณประจ�าปี ได้เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี 

5)  มีอ�านาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การเบิกจ่ายต่อครั้งวงเงินเกินกว่า 200,000 
บาท การเบิกเงินทดรองจ่ายต่อครั้งวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท การเลี้ยงรับรองและให้ของขวัญตามงบประมาณต่อเดือนวงเงินเกินกว่า 
100,000 บาท การจัดหาสินทรัพย์ถาวรวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท การอนุมัติใบเสนอราคาวงเงินเกินกว่า 30 ล้านบาท  การอนุมัติใบสั่งขาย
วงเงินเกินกว่า 30 ล้านบาท 

6)  มีอ�านาจอนุมัติการตัดหนี้สูญไม่เกิน 1 ล้านบาท

7)  พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง

8)  เป็นผู้รับมอบอ�านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง มติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9)  ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

10)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ทัง้นี ้อ�านาจประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บคุคลอืน่ทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ
ผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ�านาจหรือการมอบอ�านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้
เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด�าเนินธุรกิจปกติทั่วไป
ของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

 
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร                                        

 คณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมหีน้าทีส่รรหาบุคคลทีเ่หมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  และประธานเจา้หน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการ เมื่อต�าแหน่งกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการว่างลง หรือทดแทนกรรมการที่
ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ โดยจะพิจารณาให้ความส�าคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจ�าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดย
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
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1) มคีณุสมบตัสิอดคล้องตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎของคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท

3) มคีณุลกัษณะทีส่นบัสนนุและส่งเสรมิการด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดแูลกจิการ เพือ่สร้างคณุค่าให้แก่บรษิทั ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ 
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ 

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. คณะกรรมการของบรษิทัมจี�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึง่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลาย
คนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)  บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืก
ตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืก
ตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด   

3. ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึง่ในสามโดยอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท  การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดัทราบ
ด้วยก็ได้

5. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 
โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มจี�านวนกรรมการทีเ่หมาะสมกบัขนาดของกจิการ โดยปัจจบุนัมกีรรมการจ�านวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ในจ�านวนกรรมการทั้งคณะ โดยบริษัทมีกรรมการอิสระ จ�านวน 3 คน

 • กรรมการอิสระ

บริษัทก�าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณ)ี เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี ้บรษิทัมนีโยบาย 
แต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกกรรมการบรษิทั โดยคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะมาท�าหน้าทีเ่ป็นกรรมการ
อิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
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ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ประสบการณ์การท�างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อ
ไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่
ก�าหนดข้างต้นเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทน โดยกรรมการอสิระทีเ่ข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต�าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการ
อิสระที่ตนแทน

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ ซึง่เข้มกว่าหลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1.   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่
สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้
รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่

8.   ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้
ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถอืหุน้เกนิร้อยละ 1.0 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่  ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงาน
ข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี ส�าหรับจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัท  

 • กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณ)ี เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการเป็นกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกจิการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจ
สอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ก�าหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะ
สามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการท�าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
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 • ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยด�าเนินการ
คดัเลอืกตามระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล และจะต้องได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั/หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการบรษิทั
มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกบคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ
ผูจ้ดัการ โดยการแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการต้องได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการได้รบัมอบหมายให้เป็นผูบ้รรจแุละแต่งตัง้บคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในธรุกจิของบรษิทั เข้าเป็นพนกังาน
ในระดับต่างๆ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบก่อน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 • กรรมการ

  ในปี 2556 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้ 

รายชื่อ ค่าตอบแทนกรรมการ

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 300,000

2. นายกิตติ  ชีวะเกตุ* 60,000

3. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส* 60,000

4. นายชัชพล ประสพโชค* 60,000

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 300,000

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 240,000

7. นางสาวจีระพันธ์ จินดา 240,000

   โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1,500,000

รวม 2,760,000

 หมายเหตุ :  * เป็นค่าตอบแทนทีไ่ด้รบัจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรหิารเพยีงอย่างเดยีว โดยกรรมการบรหิารได้รบัค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ 5,000 บาทเท่านั้น และไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 
2556 เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ต�าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)

2556

ประธานกรรมการ 
กรรมการ                                  
ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                   
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

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

ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

 เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน

• คณะกรรมการทีม่สีทิธไิด้รบัค่าตอบแทน ได้แก่ คณะกรรมการของบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
เท่านั้น
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• กรรมการของบริษัทแต่ละคนสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดต่างๆ ได้ด้วย  และสามารถ
ได้รับเงินค่าตอบแทนกรรมการของแต่ละต�าแหน่งตามที่ก�าหนด 

• กรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินในอัตราเดือนละ 10,000 บาท  และกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทน
เป็นเงินในอัตราเดือนละ 5,000 บาท อย่างไรก็ดี หากกรรมการบริหารด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ด้วย กรรมการบริหารท่านดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และ/
หรอืไม่มสีทิธริบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งในชดุอืน่ๆด้วย แต่จะได้รบัค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของต�าแหน่ง
กรรมการบริหารเท่านั้น 

• คณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ย
ประชุม บ�าเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่ง
อาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยจะต้องไม่กระทบ
กระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท  ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการและ
ผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท  นอกจากนี้การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับการด�ารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะก�าหนด 

• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัททุกคนมีสิทธิที่จะได้รับโบนัส ในกรณีที่บริษัทเห็นสมควรบริษัทอาจจะพิจารณาการจ่าย
โบนสันีใ้ห้กบักรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารทกุคนรวมกนัไม่เกนิปีละ 1,500,000 บาท  ทัง้นีใ้ห้คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณา
ว่าเหน็ควรจะให้มกีารจ่ายโบนสัให้กรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารเมือ่ใด รวมทัง้ให้พจิารณารายละเอยีดการจ่ายโบนสั อาทเิช่น การ
จ่ายโบนสัให้จ่ายให้กรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารทกุคนทีย่งัคงด�ารงต�าแหน่งอยู ่ กรณทีีก่รรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารคนใดเพิง่เข้าด�ารง
ต�าแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายโบนัสอาจจะจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาของการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้
บริหารคนนั้น

 • ผู้บริหาร  

  ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน
2555 2556

จ�านวนราย* ค่าตอบแทน
 (ล้านบาท)

จ�านวนราย* ค่าตอบแทน
 (ล้านบาท)

1.  เงนิเดอืนโบนสั และค่าตอบแทนอืน่ๆ ได้แก่ 
ค่านายหน้า ค่าพาหนะ เงินสมทบประกัน
สังคม 

4  12.27 4  12.80

2. เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 4 0.36 4 0.44
3.  เงินสมทบซื้อหุ้นของบริษัท(EJIP) 3  0.31 3  0.35

รวม 12.94 13.59
 หมายเหต ุ: * ค่าตอบแทนผูบ้รหิารในปี 2556 ข้างต้น ไม่ได้รวมค่าตอบแทนของผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ีผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิและผูจ้ดัการ

ฝ่ายวางแผนการเงิน

 ข.   ค่าตอบแทนอื่น

 -ไม่มี-
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บรษิทัได้ตระหนกัดแีละให้ความส�าคญัต่อระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่จะท�าให้เกดิความเชือ่มัน่
กบัทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องและส่งผลให้ธรุกจิมคีวามเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใต้การด�าเนนิงานอย่างมจีรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการด�าเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการ
ปฏบิตัไิปสูพ่นกังานของบรษิทัทกุระดบัชัน้ อนัเป็นการเสรมิสร้างให้เกดิวฒันธรรมการก�ากบัดแูลกจิการอย่างแท้จรงิ โดยมนีโยบายหรอืการด�าเนนิการ
ทีร่กัษาสทิธขิัน้พืน้ฐานทีผู่ถ้อืหุน้พงึได้รบัอย่างเป็นธรรมตามทีก่ฎหมายก�าหนดหรอืมากกว่านัน้ เพือ่ให้เกดิผลประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั ผูถ้อืหุน้ และผูม้ี
ส่วนได้เสยีในระยะยาวและอย่างยัง่ยนื ทัง้นี ้บรษิทัได้เผยแพร่นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการไว้บน Website ของบรษิทั และเผยแพร่ให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ในปี 2556 บริษัทได้รับผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87 
(ระดับ “ดีมาก”) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ร้อยละ 78 และคะแนนรายหมวดทุกหมวดมีคะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ยรายหมวด
ของบริษัทจดทะเบียนที่ท�าการส�ารวจทั้งหมด โดยสรุปสาระส�าคัญในการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บรษิทัตระหนกัและให้ความส�าคญัในสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรพัย์และในฐานะเจ้าของบรษิทั เช่น 
สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ 
สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ของบริษัท เป็นต้น และยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคน ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยในปี 2556 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 ในวันที่ 5 เมษายน 2556 และการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 • การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2555 เมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 2556 ได้มมีตใิห้จดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2556 ในวนัที่ 
5 เมษายน 2556 โดยบรษิทัได้เปิดเผยมตกิารประชมุ วนัประชมุ ระเบยีบวาระการประชมุ และแจ้งข่าวผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ก่อนการจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุโดยบรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ท�าการประกาศลงใน
หนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน คือ วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2556 เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอส�าหรับ
การเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วน รวมถึง
ความเห็นของคณะกรรมการประกอบทุกวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน Website ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 
วัน และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบการเปิดเผยดังกล่าวผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 • การดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน รวมถึง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของ
บรษิัท ก่อนเริม่การประชุมประธานทีป่ระชุมได้แนะน�ากรรมการ ผูส้อบบัญช ีและทีป่รกึษากฎหมายของบรษิัทให้ทีป่ระชมุรบัทราบ และได้
มอบหมายให้ทีป่รกึษากฎหมายแจ้งวธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผูถ้อืหุน้ทราบ รวมทัง้ได้แจ้งวธิกีารลงคะแนนเสยีงส�าหรบัวาระเลอืก
ตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม
ร่วมนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย

  การด�าเนนิการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปตามล�าดบัวาระในหนงัสอืเชญิประชมุ โดยไม่มกีารเพิม่เตมิวาระอืน่ๆ ทีไ่ม่ได้ระบใุนหนงัสอืเชญิ
ประชุม โดยมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตั้งข้อซักถาม 
และให้เวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งประธานและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น 
และให้ความส�าคัญกับทุกค�าถาม ก่อนที่จะให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ส�าหรับวาระค่าตอบแทนกรรมการได้มีน�าเสนอ
นโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงเลือก

การกำากับดูแลกิจการ
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ตั้งกรรมการเป็นรายคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลง
คะแนนส�าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน 

  ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคลใดๆ 
เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดทีบ่รษิทัได้ จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ ในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจ�านวน 95 ราย จ�านวนหุ้นรวม 363,324,024 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นจ�านวน 67 ราย จ�านวนหุ้นรวม 46,614,416 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจ�านวน 162 ราย รวมจ�านวนหุ้นทั้งสิ้น 
409,938,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.10 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 553,197,291 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย
และตามข้อบังคับของบริษัท 

 • หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

  ในการประชมุทกุครัง้จะมกีารจดบนัทกึรายงานการประชมุ ประเดน็ซกัถาม และข้อคดิเหน็ทีส่�าคญัไว้อย่างถกูต้องครบถ้วน รวมถงึผล
การลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ แยกเป็นเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง ไว้ในรายงานการประชมุเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบ
ได้ โดยเผยแพร่มตทิีป่ระชมุผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายในวนัท�าการถดัจากวนัทีป่ระชมุ คอื วนัที ่9 เมษายน 
2556 และได้ส่งรายงานการประชมุให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ
นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 19 เมษายน 2556 ซึ่งอยู่ภายในกรอบเวลาที่ก�าหนด 14 วัน 
รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ วีดีทัศน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 
บน Website ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

 • การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

  บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสร้างความเท่าเทยีมกนัให้เกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้ทกุรายทกุกลุม่ โดยเฉพาะกบัผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผูถ้อื
หุน้ส่วนน้อย ซึง่ถอืหุน้ท่านเดยีวหรอืหลายท่านรวมกนัไม่น้อยกว่า 200,000 หุน้ ต่อเนือ่งกนัไม่น้อยกว่า 6 เดอืน สามารถเสนอระเบยีบวาระ
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้และชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเข้าด�ารง ต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ พร้อมข้อมลูราย
ละเอยีดเพือ่ประกอบการพจิารณา และ/หรอื คณุสมบตั ิและการให้ความยนิยอมของผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่ โดยบรษิทัจะกลัน่กรองระเบยีบวาระ
ทีจ่ะเป็นประโยชน์อย่างแท้จรงิ และคดัสรรบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ก่อนน�า
เสนอให้คณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาและก�าหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป

  ในวันที่ 4 มกราคม 2556 จึงได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่าน Website ของบริษัท 
ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการ
เป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการเสนอวาระการประชมุและรายชือ่กรรมการ ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุและ
ชื่อกรรมการมายังบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบต้องออกตามวาระ 1 ใน 3 และที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุวาระ
การประชมุ ทัง้นี ้ไม่มผีูถ้อืหุน้ส่งข้อมลูมายงับรษิทัเพือ่พจิารณาแต่อย่างใด ซึง่เลขานกุารบรษิทัได้รายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั
ทราบแล้ว

 • การอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โดยเปิดรับลง
ทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง การขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดท้าย การใช้
ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นย�า 

  ในการด�าเนนิการประชมุแต่ละครัง้ บรษิทัจะให้โอกาสแก่ผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัทกุราย โดยก่อนเริม่การประชมุ ประธานทีป่ระชมุ
จะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระและยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
รายแสดงความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ ซกัถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม เพยีงพอ โดยประธานทีป่ระชมุจะด�าเนนิการประชุม
ตามล�าดับวาระการประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนการตัดสินใจ
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 • การใช้ข้อมูลภายในและการเข้าทำารายการระหว่างกัน

  บรษิทัก�ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายในอย่างเคร่งครดั เพือ่ป้องกนัการหาประโยชน์จากข้อมลูภายในให้แก่ตนเอง หรอื ผูอ้ืน่ในทางมชิอบ 
(Abusive self-dealing) เพือ่ให้เกดิความยตุธิรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุราย โดยบรษิทัได้ก�าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาข้อมลูภายในของ
บริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นค�าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งก�าหนดให้กรรมการ ผู้
บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าท�านิติกรรมอื่นใด
โดยใช้ความลบั และ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทั อนัก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิทัไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม นอกจากนี ้กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทีอ่ยูใ่นหน่วยงานทีไ่ด้รบัข้อมลูภายในของบรษิทัต้องไม่ใช้ข้อมลูดงักล่าวก่อนเปิดเผยสูส่าธารณชน และห้ามบคุคลที่
เกีย่วข้องกบัข้อมลูภายในท�าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัโดยตนเอง คูส่มรส บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายโดยทาง
ตรงหรอืทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทนุส่วนบคุคล) ภายใน 1 เดอืน ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี 
และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน

  บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทก�าหนดโทษตาม 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในกรณทีีก่รรมการ 
หรือผู้บริหาร มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ควรแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ และต้อง
รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณะต่อไป

  ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนดโทษทางวินัยส�าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือน�าไปเปิดเผยจนอาจ
ท�าให้บรษิทัได้รบัความเสยีหาย โดยพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณ ีได้แก่ การตกัเตอืนด้วยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑ์
ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

  นอกจากนี้ บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้ก�าหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสีย
อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อ
เกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ รวมทั้ง
ได้ก�าหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรม
ดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีภายใน ได้แก่ ผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั 
หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็น
จากผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการด�าเนนิงานและการพฒันาธรุกจิของบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายและข้อก�าหนด
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้น : ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระท�าการใดๆ อัน
เป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ตลอดจน
มุง่มัน่ทีจ่ะสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัผูถ้อืหุน้ โดย
ค�านงึถงึการเจรญิเตบิโตของบรษิทั อย่างยัง่ยนื เพือ่
สร้างมลูค่าเพิม่ และให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมอย่าง 
ต่อเนือ่ง รวมทัง้ยดึมัน่การด�าเนนิธรุกจิตามหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2556 บรษิทัได้จดักจิกรรม
ส�าหรบัผูถ้อืหุน้ โดยจดัให้เข้าเยีย่มชมกจิการของบรษิทั 
บางจากไบโอฟเูอล จ�ากดั ทีอ่�าเภอบางปะอนิ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
จ�านวน 60 ท่าน

72 รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



พนักงาน : ปฏบิตักิบัพนกังานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวสัดกิาร เช่น กองทนุส�ารองเลีย้งชพี การ
ประกนัชวีติและอบุตัเิหต ุและการพฒันาศกัยภาพ โดยถอืว่าพนกังานทกุคนเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีา และเป็นปัจจยัส�าคญัในการ
ผลกัดนัองค์กรให้ประสบความส�าเรจ็ ดงันัน้ จงึมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้เสรมิสร้างวฒันธรรม 
และบรรยากาศการท�างาน ส่งเสรมิการท�างานเป็นทมี ส่งเสรมิการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน ให้มคีวามก้าวหน้า 
มคีวามมัน่คงในอาชพี พร้อมให้ความมัน่ใจในคณุภาพชวีติ ความส�าคญักบัการรกัษาสขุภาพ และความปลอดภยัในการท�างาน 
รวมทัง้รกัษาสภาพแวดล้อมการท�างาน รบัฟังข้อคดิเหน็ และข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาคกนั

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนในการท�ากิจกรรมร่วมกันในหมู่
พนักงาน เช่น โครงการกิจกรรมแบดมินตัน โครงการกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมการท�างานเป็นทีม การอวยพรครบรอบ
วันเกิดของพนักงาน การท�าบุญส�านักงาน เป็นต้น

ลูกค้า : มุง่มัน่สร้างความพงึพอใจ และความมัน่ใจให้กบัลกูค้า เอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลกูค้า โดยลกูค้าจะต้องได้รบัสนิค้า/บรกิาร
ทีด่ ีมคีณุภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานทีไ่ด้ก�าหนดไว้ รวมทัง้ปฏบิตัติามเงือ่นไขและ
ข้อตกลงทีม่ต่ีอลกูค้าอย่างเคร่งครดั มกีารพฒันายกระดบัมาตรฐานสนิค้าและบรกิารให้สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง รกัษาสมัพนัธภาพ
ทีด่ ีและยัง่ยนืกบัลกูค้าอย่างจรงิจงั และสม�า่เสมอ รวมถงึไม่น�าข้อมลูของลกูค้ามาใช้เพือ่ประโยชน์ของบรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วข้อง 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลการประเมินจากลูกค้าในระดับที่ดี

คูค้่าและเจ้าหนี้ : ค�านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับ
คูค้่าและเจ้าหนี ้โดยการปฏบิตัติามกฎหมาย และกตกิาทีก่�าหนดร่วมกนัอย่างเคร่งครดั และมจีรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ 
ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการค้ากบัคูค้่า ตลอดจนการปฏบิตัติามเงือ่นไข ต่างๆ อย่างเคร่งครดั โดย
บริษัทจะคัดเลือกคู่ค้ามีหลักการและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจเช่นเดียวกัน อีกทั้งมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม 
รวมถงึการช�าระคนืตามก�าหนดเวลา การดแูลหลกัทรพัย์ค�า้ประกนัและเงือ่นไขอืน่ๆ ตามข้อสญัญาอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และ
เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยจะมกีารรายงานคูค้่าและเจ้าหนีล่้วงหน้า หากไม่สามารถปฏบิตัติามข้อผกูพนัใน
สัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

คู่แข่ง ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า 
และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่
แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระท�าการใด ๆ ที่ไม่เป็น
ธรรมต่อการแข่งขัน 

ภาครัฐ ให้ความส�าคญักบัความโปร่งใส และค�านงึถงึความซือ่สตัย์สจุรติในการตดิต่อท�าธรุกรรมกบัเจ้าหน้าที ่หรอืหน่วยงานภาค
รัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการด�าเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระท�าที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อ
ต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออ�านวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

สิ่งแวดล้อม
ชุมชน และ
สังคม 

: บริษัทมีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพ
ชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและ
สังคม รวมไปถึงการปฏิบัติงานและการตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ของบริษัทจะต้องท�าให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบ
ธรุกจิของบรษิทัทกุอย่างถกูต้องและสอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบยีบหรอืมาตรฐาน และข้อก�าหนดต่าง ๆ และไม่ส่งผลกระ
ทบต่อสิง่แวดล้อม ชมุชนและสงัคม ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย อกีทัง้ยงัได้ส่งเสรมิให้พนกังานมจีติส�านกึและมคีวาม
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมร่วม
กับชุมชนที่บริษัทด�าเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร

บริษัทได้จัดให้มีโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานในองค์กร ซึ่งบริษัทตระหนักและค�านึงถึงการประหยัดพลังงานโดยเริ่ม
จากภายในองค์กร จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจิตส�านึกเรื่องการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้
ด�าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้วย ภายใต้
กรอบการด�าเนนิการตามโครงการด้าน CSR อาทเิช่น การมอบทนุการศกึษา ให้กบัเดก็นกัเรยีนในโรงเรยีนทีต่ัง้อยูบ่รเิวณรอบ ๆ  
โรงงาน ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับทางโรงเรียนและชุมชน และโครงการ หนังสือเพื่อน้อง ซึ่งเป็นโครงการที่ ได้ด�าเนินการร่วมกับ
บริษัท คู่ค้า อาทิเช่น บริษัท สยามโมเอโกะ จ�ากัด และ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

 บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินโครงการต่าง ๆ อีกหลายโครงการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และสังคม ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การด�าเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายป้องกันการทุจริต เพื่อก�าหนดแนวทางในการป้องกันและจัดการกับการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นหรือได้เกิดขึ้น
ภายในบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาด�าเนินการโดยยึดหลักคุณธรรม เมตตาธรรม ความถูกต้อง และหลักกฎหมายควบคู่กันไป อีกทั้งบริษัทได้มี
การเปิดช่องทางให้ผูม้ส่ีวนได้เสยี และนกัลงทนุสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรยีน หรอืเบาะแสใดๆ เกีย่วกบัการท�าผดิกฎหมาย ความถกูต้อง
ของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในทีบ่กพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณ ต่อคณะกรรมการบรษิทั ผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ทาง Email Address: chairman_auditcom@uac.co.th หรอืเข้า Website ของบรษิทั และ Click ที ่Icon: ส่งอเีมล์ถงึประธานกรรมการตรวจสอบ 
โดยรายละเอียดผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม และให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทให้ความ
ส�าคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกประเภท และมีการก�าหนดนโยบายคุณภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ส่งมอบสินค้าถูกต้องและตรง
เวลา รวมถงึการพฒันาบคุลากรเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั โดยให้พนกังานถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูลทางการ
เงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนข้อมลูอืน่ๆ ทีส่�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทั ซึง่ล้วนมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีของ
บริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของบริษัท เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดท�าแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็น
ประจ�าทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้น�าเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้า
ถึงข้อมูลบริษัท เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก จึงได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ท�าหน้าที่
ตดิต่อสือ่สารกบัผูล้งทนุสถาบนั ผูถ้อืหุน้ ผูส้ือ่ข่าว รวมทัง้นกัวเิคราะห์ และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง และเพิม่ช่องทางในการตดิต่อสอบถามข้อมลู
เกีย่วกบับรษิทัผ่านทาง Website ของบรษิทั (www.uac.co.th) หรอืตดิต่อทีเ่ลขานกุารบรษิทั หมายเลขโทรศพัท์ +66 2936 1701 ต่อ 118 Email 
Address: sajjaporn@uac.co.th

ในปี 2556 บริษัทมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�าหรับผลประกอบการปี 2555 และไตรมาสที่ 1- 3 
ปี 2556 

2. นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ นายชัชพล ประสพโชค รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย การตลาด 
และปฏบิตักิาร ได้ให้สมัภาษณ์รายการโทรทศัน์และสือ่ต่างๆ เพือ่ให้ข้อมลูเกีย่วกบัลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิ ผลประกอบการ และนโยบาย
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น

• สัมภาษณ์ผ่านช่อง Money Channel รายการ Money Talk Weekly และ Money Talk Day

• ร่วมงาน Invest Fair ที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ

• ร่วมงาน Thailand Focus 2013 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) และ Bank of 
America Merrill Lynch

• ร่วมงาน มหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

• สัมภาษณ์ผ่านช่อง ASTV เป็นต้น

3. ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลและบทวเิคราะห์หลกัทรพัย์ UAC ทีอ่อกในปี 2556 บน Website ของบรษิัทในหวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” การน�าเสนอ
ข้อมูลและวีดีทัศน์ในกิจกรรม Opportunity Day การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

4. การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เข้ามาพบผู้บริหาร อาทิเช่น 

• บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทิสโก้ จ�ากัด
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• บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด

• บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ�ากัด (เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จ�ากัด)

• Acorn capital Ltd. (ประเทศออสเตรเลีย)

• บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด

• Daiwa Asset Management (ประเทศสิงคโปร์)

• บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด

• ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (HSBC)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าว
จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและ
ระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

บริษัทว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส�าหรับรอบปีบัญชี 2556 
ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2552 และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด และบริษัทไม่มีประวัติการ
ถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งราย
ไตรมาส และรายปีล่าช้า

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 • โครงสร้างคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทัง้ด้านความรูค้วามสามารถ ความเชีย่วชาญและประสบการณ์เฉพาะ
ด้านทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์ให้กบับรษิทั โดยไม่จ�ากดัเพศและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชน โดยเป็นผูม้บีทบาท
ส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการด�าเนินงานของ
บริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนด�าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซือ่สตัย์สจุรติ มจีรยิธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ รวมทัง้การก�ากบัดแูลให้การบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิารเป็นไปตามเป้า
หมายและแนวทางทีไ่ด้ก�าหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อบริษัทและผู้ถอืหุน้ ทัง้นี ้บริษทัมีนโยบายในการก�าหนดข้อจ�ากดัในการ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนได้ไม่เกนิกว่า 5 บรษิทั เพือ่ให้
บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการแต่ละท่านสามารถอุทิศเวลาส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัในกรณทีีไ่ปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ 
เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

  โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะท�าให้เกิดการถ่วงดุลใน
การออกเสยีงในการพจิารณาเรือ่งต่างๆ และมคีณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 คน บรษิทัมนีโยบายก�าหนดวาระ
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระไว้ไม่เกนิ 3 วาระ วาระละ 3 ป ีทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทอาจพจิารณาต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งของ
กรรมการอิสระได้หากมีเหตุอันควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

  ปัจจบุนัคณะกรรมการบรษิทัมจี�านวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ�านวน 4 คน (โดย 3 คน ด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการบรษิทัทีม่าจากฝ่ายบรหิารจ�านวน 3 คน คอื ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้
จดัการ 1 คน และรองกรรมการผูจ้ดัการ 2 คน ทัง้นี ้จ�านวนกรรมการอสิระของบรษิทัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

  ตามข้อบังคับของบริษัทก�าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อย จ�านวนหนึ่ง
ในสามโดยอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใด จะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่
อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้
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  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ ตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก�าหนด
ไว้ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกปี

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่ง
แยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทักบัผูบ้รหิารอย่างชดัเจน และมกีารถ่วงดลุอ�านาจการด�าเนนิงาน โดยคณะ
กรรมการบรษิทัท�าหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของผูบ้รหิารในระดบันโยบาย ขณะทีผู่บ้รหิารท�าหน้าทีบ่รหิาร
งานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก�าหนด เพื่อท�าหน้าที่ดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร
เกีย่วกบักฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ทีค่ณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ รบัผดิชอบในการ
จดัประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ดแูล
และประสานงานให้มกีารปฏบิตัติามมตขิองทีป่ระชมุดงักล่าว รวมทัง้ท�าหน้าทีจ่ดัท�าและเกบ็รกัษาเอกสารส�าคญัของบรษิทั ได้แก่ ทะเบยีน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าที่และความรับผิด
ชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และ
ภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบาย และแผนที่ก�าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะมีการทบทวนและพิจารณาวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ

 • การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล และการ บริหารงาน
ประจ�าวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้น�าและมีส่วนส�าคัญในการ
ตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับ
ฝ่ายจัดการ เป็นผู้น�าการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ประชมุและแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ ตลอดจนท�าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทัง้นี ้ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบรหิาร
งานปกตปิระจ�าวนั แต่ให้การสนบัสนนุและค�าแนะน�าในการด�าเนนิธรุกจิของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้
จัดการอย่างสม�่าเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบ
อ�านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 • นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

  บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อ
วนัที ่6 พฤษภาคม 2553 ได้ให้ความเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัได้ มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
เป็นผู้พิจารณาทบทวนนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�า และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ 
อีกทั้งบริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กร
ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด

 • จรรยาบรรณธุรกิจ

  คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม และได้ก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อให้น�ามาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะ
ด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส มคีณุธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี ค�านงึถงึสงัคม และสิง่แวดล้อม โดยผ่านการอบรมและการสือ่สาร
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ภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยจรรยาบรรณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงานที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน 
และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่ก�าหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การมีส่วนได้เสียและความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษา ข้อมูลอันเป็นความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและ
การให้ของขวญั ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด ทรพัย์สนิทางปัญญา เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร สทิธแิละความเป็นกลางทางการ
เมือง การปฏิบัติต่อ พนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

  ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การปฐมนิเทศเมื่อเริ่มเข้าท�างาน 
รวมถึงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอผ่านหน่วยงานตรวจ
สอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่าการตดัสนิใจใดๆ ในการด�าเนนิกจิกรรม
ทางธุรกิจจะต้องท�าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยว
โยงของตนในรายการดงักล่าว และในการพจิารณาการเข้าท�าธรุกรรมต่างๆ ก�าหนดให้ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องหรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณา
ต้องไม่เข้าร่วมการพจิารณา และไม่มอี�านาจอนมุตัใินธรุกรรมนัน้ๆ รวมถงึในการท�ารายการให้พจิารณาถงึความเหมาะสมโดยใช้ราคา และ
เงื่อนไขเสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก

  คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกบัรายการที่เกีย่วโยงกัน และรายการที่มีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ได้มกีารพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง ประเทศไทย 
รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ด้วย

  คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั ซึง่หมายรวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกั
ทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการนับจาก
วันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือ หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคล
ภายนอกหรอืบคุคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วข้อง และซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 1 เดอืน ก่อนทีง่บการเงนิจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และ
หลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น�าข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ (รายละเอียดการถือหุ้น
ของกรรมการและผู้บริหาร ณ สิ้นปี 2556 ปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”)

 • ระบบการควบคุมภายใน

  คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัต่อการก�ากบัดแูลและการควบคมุภายในทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ทัง้นี ้ระบบการควบคมุภายในเป็นกลไกส�าคญัทีจ่ะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายจดัการในการช่วยลดความเสีย่งทางธรุกจิช่วยให้การด�าเนนิธรุกจิ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้
รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้ก�าหนดภาระหน้าที่ อ�านาจการด�าเนินการของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ 
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง 
เหมาะสม

  คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบการสอบทานความเหมาะสมและความม ีประสทิธภิาพของ
ระบบควบคมุภายในทีฝ่่ายบรหิารจดัให้มขีึน้ รวมทัง้ได้จดัท�าและทบทวนระบบการควบคมุ ทัง้ด้านการ ด�าเนนิงาน การรายงานทางการเงนิ 
การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ นโยบาย และการก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน ตลอดจนการจดัการความเสีย่ง และยงัให้ความส�าคญักบัสญัญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ท�า
หน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็น
อิสระ สามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ 
บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม�า่เสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

77รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



 • การบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัในด้านการบรหิารความเสีย่ง และเป็นผูร้บัผดิชอบก�าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งในภาพรวม
ทัง้องค์กร ประเมนิความเสีย่งและบรหิารความเสีย่งขององค์กร เพือ่จดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัที ่สามารถยอมรบัได้ โดยได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�าหน้าที่บริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่ได้ก�าหนดไว้ โดยมีหลักการ
ก�าหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก�าหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการ
ในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมกับเปิดเผยเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้
ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการท�างานที่ตระหนักถึงความส�าคัญของความเสี่ยง ท�าความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยงและด�าเนินการแก้ไข อาทิ 
การปรับปรุงขั้นตอนในการด�าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความ
เสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ ทัง้นี ้เพือ่วตัถปุระสงค์ในการป้องกนัและลดความสญูเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้และในทางกลบักนัการด�าเนนิการอย่างเป็น
ระบบดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย

 • รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทาน
รายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดท�ารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพ และถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดย
ทัว่ไป มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัของบรษิทัอย่างโปร่งใสและเพยีงพอ โดยมฝ่ีายบญัชแีละ/หรอื ผูส้อบบญัชมีาประชมุร่วมกนั และน�าเสนอ
รายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั รวมทัง้สารสนเทศ
ทางการเงนิ (รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ) ทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท�าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและตรวจสอบโดยบรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั การเปิด
เผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ด�าเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม�่าเสมอ

 • การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการมีการก�าหนดนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการท�างานของคณะกรรมการทั้งคณะส�าหรับการปฏิบัติงานใน
แต่ละปี โดยการใช้แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการ ซึง่มกีารแบ่งหวัข้อการประเมนิออกเป็น 6 หวัข้อหลกั คอื โครงสร้างและคณุสมบตัิ
ของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�าหน้าที่ของกรรมการ ความ
สมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร โดยจะมกีารให้ข้อมลูเพือ่เป็นรายละเอยีดเพิม่เตมิต่อกร
รมการเพือ่ประกอบการพจิารณาแต่ละหวัข้อย่อย ซึง่แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการจะมกีารทบทวนเพือ่ความเหมาะสมในแต่ละปี 
และจะน�าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพงานของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2556 ผลการประเมินของคณะ
กรรมการทัง้คณะในภาพรวม เหน็ว่าการด�าเนนิการส่วนใหญ่จดัท�าได้ดเียีย่มและเหมาะสมทีส่ดุ มคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดเียีย่ม เท่ากบั
ร้อยละ 97.22

 • การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการมีการก�าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ�าทุก 3 เดือน โดยก�าหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี และอาจมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น โดยมีการก�าหนดวาระที่ชัดเจน น�าส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�าเป็นเร่ง
ด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ 
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาสเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์

  ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันก�าหนดวาระการประชุมและ
พจิารณาเรือ่งเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรือ่งต่างๆ เพือ่เข้ารบัการพจิารณา
เป็นวาระการประชุมได้ และมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหรือเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของการประชุม
ทั้งปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นในวาระการประชุมอย่างเต็มที่

  ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง ความคิดเห็นได้
อย่างอสิระ โดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุด้วยเพือ่ให้สารสนเทศรายละเอยีดข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่เตมิในฐานะ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถน�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะ
กรรมการบรษิทัให้ถอืมตขิองเสยีงข้างมากโดยจะต้องมกีรรมการอยูล่งมตไิม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด โดยให้กรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ส�าหรับกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
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  กรรมการทกุคนมสีทิธทิีจ่ะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชมุ และเอกสารส�าคญัอืน่ๆ และหากกรรมการอสิระ หรอืกรรมการตรวจ
สอบมข้ีอสงสยัใดๆ กรรมการอืน่ๆ และฝ่ายบรหิารของบรษิทัต้องด�าเนนิการตอบข้อสงสยัดงักล่าวอย่าง รวดเรว็และครบถ้วนเท่าทีจ่ะเป็นไปได้

  ในกรณทีีก่รรมการไม่เหน็ด้วยกบัมตทิีป่ระชมุกรรมการสามารถขอให้เลขานกุารบรษิทับนัทกึข้อคดัค้านไว้ในรายงานการประชมุ หรอื
ยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัด
ส่งให้คณะกรรมการบรษิทัภายใน 7 วนั นบัจากวนัทีป่ระชมุ และให้ประธานกรรมการบรษิทัพจิารณาลงลายมอืชือ่รบัรองความถกูต้อง โดย
จะเสนอให้ทีป่ระชมุรบัรองในการประชมุครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผูจ้ดัเกบ็ข้อมลูหรอืเอกสารเกีย่วกบัการประชมุต่างๆ เพือ่สะดวกในการสบืค้น
อ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 
นอกจากนี้ คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ�าเป็น เพื่ออภิปราย
ปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยูใ่นความสนใจโดยไม่มฝ่ีายบรหิารร่วมด้วย ซึง่ได้จดัให้มกีารประชมุระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 และได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมแล้ว ทั้งนี้การเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ปี 2556

คณะกรรมการ
บริษัท

(11 ครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(5 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหาร

(10 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง
(5 ครั้ง)

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน
(2 ครั้ง)

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล

กิจการ
(1 ครั้ง)

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 11/11

2. นายกิตติ ชีวะเกตุ 11/11 10/10

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

4. นายชัชพล ประสพโชค 10/11 10/10 4/5

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 11/11 5/5 5/5 2/2 1/1

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 10/11 5/5 5/5 2/2

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

 • ค่าตอบแทน

  บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัท และความ
สอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละคน โดย
อยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส 

 • ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะ
กรรมการชดุย่อยต่างๆ โดยรายละเอยีดของค่าตอบแทนและเงือ่นไขการจ่ายค่าตอบแทนปรากฏในเรือ่งค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

 • ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

  บริษัทใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งได้
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้
รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น โดยจะพิจารณาตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ผลการด�าเนินงานของบริษัท ตลอดจนขอบเขตความรับผิดชอบ และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน ส�าหรับ
การพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น บริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการเป็นประจ�าทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลส�าหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 • การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการ
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ก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และ ผูบ้รหิาร เป็นต้น เพือ่ให้มกีารปรบัปรงุการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (ดูประวัติการอบรมของกรรมการในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”) และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการหรอืกรรมการใหม่ บรษิทัจะจดัให้มเีอกสารและข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัให้มกีาร
แนะน�าลกัษณะธรุกจิ และแนวทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัให้แก่กรรมการใหม่โดยประธานกรรมการ หรอื บคุคลทีป่ระธานกรรมการมอบ
หมาย

 • การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

  เพือ่ให้เกดิความโปร่งใส และป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัทีย่งัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 
รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน บริษัทจึงได้ออกระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ต้องรกัษาความลบัและ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทั ไม่น�าไปเปิดเผยหรอืแสวงหาประโยชน์
แก่ตนเอง หรอืเพือ่ประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม รวมทัง้ต้องไม่ท�าการซือ้ขาย โอนหรอืรบัโอน หลกัทรพัย์ของบรษิทั โดย
ใช้ความลบัและ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทั และ/หรอืเข้าท�านติกิรรมอนัใดโดยใช้ความลบัและ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทัอนัอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และ
จะต้องไม่ท�าการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจ�าปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน 

  ทัง้นี ้ข้อก�าหนดดงักล่าวได้รวมความถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัด้วย หาก
ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก�าหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

 • บุคลากร

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมพีนกังาน (ไม่รวมผูบ้รหิารของบรษิทั 4 ท่าน) จ�านวนทัง้สิน้ 105 คน ซึง่เป็นพนกังานประจ�าทัง้หมด 
โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน จ�านวนพนักงาน
ขาย การตลาด และปฏิบัติงาน 73

บัญชี 7

การเงิน 3
วางแผนการเงิน 2
บริหารทั่วไป 16
ทรัพยากรบุคคล 2
หน่วยงานอื่นๆ (CSR&QM) 2

 • ค่าตอบแทนพนักงาน 

  ในปี 2556 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานรวมเป็นเงนิ 59.83 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรปูเงนิเดอืน ค่านายหน้า ค่าพาหนะ 
เงินสะสมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบซื้อหุ้นของบริษัท (EJIP) และอื่นๆ

 • กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

  บรษิทัได้จดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีตัง้แต่วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2547 กบับรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุไทยพาณชิย์ และเมือ่วนัที ่30 
กรกฎาคม 2552 ได้เปลีย่นแปลงผูบ้รหิารกองทนุส�ารองเลีย้งชพีเป็นบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุกสกิรไทย จ�ากดั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่
สร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�างานกับบริษัทในระยะยาว 

 • ค่าตอบแทนอื่น

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 บริษัทได้เริ่มโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program : 
“EJIP”) ของบริษัทและบริษัทย่อย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความรู้สึกส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท 
รวมทั้งธ�ารงรักษาพนักงานไว้กับบริษัท อายุโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 พนักงานที่จะเข้า
ร่วมโครงการได้ต้องเป็นพนักงานประจ�าของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอายุการท�างานงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันเข้าร่วมโครงการ และเป็น
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พนักงานระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไปหรือที่บริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม แต่ไม่รวมถึงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเป็นไปตาม
ความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ โดยต้องจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทและบริษัทย่อยจ่าย
สมทบในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนพนักงานที่เข้าสมทบโครงการ ซึ่งอัตราที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบขึ้นอยู่กับอายุการท�างาน
ของผู้เข้าร่วมโครงการในวันที่พนักงานเข้าร่วมโครงการ ในแต่ละเดือนเงินสมทบดังกล่าวจะถูกน�าไปซื้อหุ้นของบริษัท (“UAC”) ที่ซื้อขาย
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดและเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับความเห็น
ชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ทั้งนี้ พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถทยอยขายหุน้ UAC ในโครงการได้เมือ่ครบก�าหนดเวลา 1 ปี ตามอตัราส่วนทีก่�าหนดไว้ โดยบรษิทัได้มอบหมายให้บรษิทัหลกัทรพัย์ 
ทิสโก้ จ�ากัด เป็นตัวแทนด�าเนินการในเรื่องนี้

 • นโยบายการพัฒนาบุคลากร

  บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม�่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถอันจะท�าให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทใน
การทีจ่ะมบีคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ ทีจ่ะสามารถสร้างผลงานให้กบับรษิทั โดยมแีผนการฝึกอบรมประจ�าปีทัง้ภายในและภายนอกเพือ่เสรมิ
ทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ 

 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนในการท�ากิจกรรมร่วมกันในหมู่พนักงาน

• โครงการกิจกรรมแบดมินตัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

• โครงการส่งเสริมการท�างานเป็นทีม โดยมีกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน

• โครงการกจิกรรมการอวยพรวนัเกดิ เพือ่ให้พนกังานมคีวามใกล้ชดิ และสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัเพือ่นร่วมงาน ท�าให้เกดิความ
ผูกพันทั้งต่อเพื่อนพนักงานและองค์กร

• โครงการกิจกรรมการท�าบุญส�านักงาน เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้พนักงาน และพนักงานได้มีโอกาสร่วมท�าบุญกับองค์กร
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บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการท�ารายการกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลและกิจการที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

1. บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด 
(“UAC HYDRO”) 

• UAC HYDRO เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั โดยบรษิทัถอืหุน้ร้อยละ 49.997 ของทนุช�าระแล้วของ UAC 
HYDRO (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายกิตติ ชีวะเกตุ นายชัชพล ประสพโชค และ นางสาวปรียา
พร ธนรัฐเศรษฐ์  ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.006 และบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
49.997)  และ UAC HYDRO มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุ
มโนภาส และนายชัชพล ประสพโชค

2. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด 
(“บางจากไบโอฟูเอล”)

• บางจากไบโอฟูเอลเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบางจากไบโอฟูเอล และบางจากไบโอฟูเอล มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นาย
กิตติ ชีวะเกตุ และ นายชัชพล ประสพโชค

3. บริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) 
(“HYDRO”)

• HYDRO เป็นผูร่้วมลงทนุในบรษิทัย่อยของบรษิทั (UAC HYDRO) ร่วมกบับรษิทั โดยถอืหุน้ใน UAC 
HYDRO ร้อยละ 49.997 ของทนุช�าระแล้วของ UAC HYDRO และมตีวัแทนด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ใน UAC HYDRO 2 ท่าน ได้แก่ นายสลิบ สูงสว่าง และนายพิชัย คล่องพิทักษ์

4. บรษิทั เค แอนด์ เอน็ คอมเมอร์เชยีล 
จ�ากัด (“K&N”)

• บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง โดยนางนริมล ชวีะเกต ุภรรยาของนายกติต ิชวีะเกต ุเป็นกรรมการผูม้อี�านาจใน K&N
• นางนิรมล ชีวะเกตุ ถือหุ้นใน K&N ร้อยละ 35
• นางสาวนลิรตัน์ จารมุโนภาส (น้องสาวของนางนริมล ชวีะเกต)ุ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ของ

บริษัท ถือหุ้นใน K&N  ร้อยละ 10

5. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที 
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

• UAC&TPT เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั โดยบรษิทัถอืหุน้ร้อยละ 50.0094 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของ UAC&TPT (ผูบ้รหิารของบรษิทั ได้แก่ นางสาวนลิรตัน์  จารมุโนภาส และ นายชชัพล 
ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0006)  และ UAC&TPT มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ 
ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค

6. บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ�ากัด • เซบิก๊าซ ยูเอซี เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่าน บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 
ร้อยละ 49.00 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเซบิก๊าซ ยูเอซี และ เซบิก๊าซ ยูเอซี 
มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค

        หมายเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00

7. นางสาวชวิษศา  ชีวะเกตุ • นางสาวชวษิศา ชวีะเกต ุเป็นบตุรสาวของนายกติต ิชวีะเกต ุด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการบรหิาร 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั และเป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนั
บริษัท อีกทั้งเป็นถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 
54.19 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท) 

ความจ�าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

2556

1. บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค 
จ�ากัด (UAC HYDRO) 
ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายน�้าประปา รวม
ทั้งจ�าหน่ายและติดตั้งวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

รายได้อืน่ : บรษิทัมรีายได้ค่าบรกิาร
พื้นที่ในส�านักงานรวมถึงค่าบริการ
อื่นๆ เช่นค่าไฟฟ้า,ค่าถ่ายเอกสาร, 
ค่าท�าความสะอาด, ฯลฯ จาก UAC 
HYDRO 
ตามสัญญาบริการ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 – 31 
มนีาคม 2557 ในอตัรา 21,680 บาท
ต่อเดือน
ยอดคงค้าง
ลูกหนี้อื่น

0.260

-

บรษิทัให้บรกิารด้านส�านกังาน รวมถงึการให้บรกิารด้านอืน่ 
ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท�าความสะอาด ฯลฯ 
ให้แก่บริษัทย่อย โดยคิดอัตราค่าบริการอ้างอิงจากต้นทุน
ค่าเช่าพื้นที่ และต้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของงานบริการต่าง ๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าการให้บรกิารดงักล่าว เป็นการ
สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงาน
กบับรษิทัย่อย และอตัราการคดิค่าบรกิารมคีวามเหมาะสม 

2. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล 
จ�ากัด (บางจากไบโอ ฟู
เอล) ประกอบธุรกิจผลิต 
จ�าหน่าย ไบโอดีเซล

ซื้อสินค้า : บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์กลี
เซอรนี เพือ่ส่งออกไปจ�าหน่ายในต่าง
ประเทศ  โดยการซื้อสินค้าดังกล่าว 
เป็นการด�าเนนิการตามธรุกจิปกตแิละ
เป็นการซื้อตามราคาตลาด

ยอดคงค้าง
เจ้าหนี้การค้า

47.27

-

การท�าธรุกรรมดงักล่าวเป็นการด�าเนนิธรุกจิปกตทิีม่เีงือ่นไข
ทางการค้าโดยทัว่ไป โดยทีร่าคาซือ้สนิค้าเป็นไปตามราคา
ตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดย
ปกติทั่วไปของบริษัท และมีความสมเหตุสมผล

3. บริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด 
(มหาชน) (HYDRO) 
ประกอบธุรกิจรับก่อสร้าง
และรับบริหารจัดการด้าน
งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รายได้จากการขาย
บริษัทขาย FILTER โดยมีราคาขาย
ตามราคาตลาด เช่นเดยีวกบัการขาย
ให้แก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป 
ยอดคงค้าง
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ค่าจ้างผู้รับเหมา
สญัญาจ้างเหมางานออกแบบ,จดัหา 
และติดตั้ง ระบบ WASTE WATER 
RECYCLE ให้แก่ บมจ.บางจาก
ปิโตรเลียม โดยมีก�าหนดราคาขาย
และให้บริการตามราคาตลาด เช่น
เดียวกับการขายและให้บริการแก่
ลูกค้ารายอื่นทั่วไป
ยอดคงค้าง
เจ้าหนี้การค้า

0.16

 -
5.75

41.49

8.93

การจัดท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท โดยมีเงื่อนไขทางการค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็น
ราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า  
เป็นรายการทางการค้าปกติทั่วไปของบริษัท มีความสม
เหตุสมผล 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท) 

ความจ�าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
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4. บจก. เค แอนด์ เอ็น คอม
เมอร์เชียล (K&N) ประกอบ
ธุรกิจจ�าหน่ายปลีกผ้าและ
ตัดเย็บยูนิฟอร์ม

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร : บรษิทัซือ้ชดุ
ยนูฟิอร์มของ  K&N เพือ่ใช้ในกจิการ  
โดยมีการเทียบเคียงกับราคาตลาด
ยอดคงค้าง 
เจ้าหนี้อื่น

0.07

-

การจัดท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท โดยมีเงื่อนไขทางการค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็น
ราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า  
เป็นรายการทางการค้าปกติทั่วไปของบริษัท มีความสม
เหตุสมผล

5. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที 
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

 ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต
ก๊าซชีวภาพ

รายได้อืน่ : บรษิทัมรีายได้ค่าบรหิาร
กิจการ และค่าบริการอื่นๆ เช่นค่า
ไฟฟ้า,ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าท�าความ
สะอาด, ฯลฯ จาก UAC &TPT ตาม
สัญญาดังนี้ 
1.สญัญาจ้างบรหิารกจิการ ตัง้แต่วนั
ที ่1 พฤศจกิายน 2556 – 31 ตลุาคม 
2557 ในอัตรา 250,000 บาท/เดือน 
(เดือน พย.-ธค.
2556 เก็บ 20%)
2.สัญญาบริการ  ตั้ งแต ่วันที่  1 
พฤศจกิายน 2556 – 31 ตลุาคม 2557 
ในอตัรา 5,000 บาท/เดอืน(เดอืน พย.-
ธค.2556 เก็บ 20%)
ยอดคงค้าง
ลูกหนี้อื่น

0.10

-

บริษัทให้บริการด้านบริหารกิจการ รวมถึงการให้บริการ
ด้านอืน่ ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท�าความสะอาด 
ฯลฯ ให้แก่บริษัทย่อย โดยคิดอัตราค่าบริหารจากจ�านวน 
บคุลากรและสดัส่วนเวลาทีใ่ช้ในการท�างานของ UAC &TPT 
และต้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของงานบริการต่าง ๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าการให้บรกิารดงักล่าว เป็นการ
สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงาน
กบับรษิทัย่อย และอตัราการคดิค่าบรกิารมคีวามเหมาะสม 

6. บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ�ากัด ค่าจ้างผู้รับเหมา (สินทรัพย์ถาวร)
สญัญาจ้างเหมางานออกแบบ,จดัหา, 
ก่อสร้าง และติดตั้ง (EPC CON-
TRACT) โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ 
(แม่แตง2)
ให้แก่บริษัท โดยมีก�าหนดราคาขาย
และให้บริการตามราคาตลาด เช่น
เดียวกับการขายและให้บริการแก่
ลูกค้ารายอื่นทั่วไป
ยอดคงค้าง
เจ้าหนี้การค้า

0.49

0.52

การจัดท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท โดยมีเงื่อนไขทางการค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็น
ราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า  
เป็นรายการทางการค้าปกติทั่วไปของบริษัท มีความสม
เหตุสมผล
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท) 

ความจ�าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

2556

7. นางสาวชวิษศา  ชีวะเกตุ ค่าเช่าคลังสินค้า : บริษัทจ่ายค่า
เช่าคลังสินค้าเพื่อใช้เป็นที่เก็บสาร
เคม ีและอปุกรณ์เพือ่รอการขาย และ
ส่งมอบให้แก่ลูกค้า พื้นที่เช่า 2,200 
ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 
ธันวาคม 2558 อัตราค่าเช่า ตาราง
เมตรละ 60 บาทต่อเดือน หรือคิด
เป็นค่าเช่าจ�านวน 132,000 บาทต่อ
เดือน (บริษัทรับผิดชอบในการเสีย
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 
ของค่าเช่าแต่ละเดอืน คดิเป็นค่าเช่า
รวมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เท่ากับ 
138,947.37 บาทต่อเดือน) 
ยอดคงค้าง
ค่าเช่าคลังสินค้าค้างจ่าย

1.67

-

บริษัทมีความจ�าเป็นในการจัดหาพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้า 
เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ โดยการท�าธุรกรรมดัง
กล่าวเป็นไปตามเงือ่นไข และข้อตกลง ตามปกตโิดยทัว่ไป  
คณะกรรมการตรวจสอบ เหน็ว่า การท�ารายการดงักล่าวมี
ความสมเหตสุมผล และมอีตัราค่าเช่าทีถ่กูกว่าเมือ่เปรยีบ
เทียบกับราคาตลาด
หมายเหตุ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ได้มีการเปลี่ยนคู่
สัญญาจากห้างหุ้นส่วนสามัญพี แอนด์ พี  เป็น นางสาว
ชวิษศา  ชีวะเกตุ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

บริษัทมีการก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม และ
เป็นผลประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั โดยจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ ความสมเหตสุมผล 
และความเหมาะสมของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบ
เทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น 
บรษิัทจะให้บคุคลทีม่คีวามรูค้วามช�านาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิ ส�านกักฎหมาย เปน็ต้น ทีเ่ปน็อสิระจากบรษิัท เพือ่น�าไปใช้
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี

นอกจากนีม้กีารก�าหนดมาตรการไม่ให้ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการอนมุตัริายการทีต่นเองมส่ีวนได้เสยีทัง้โดยทาง
ตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ 
ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมลูการท�ารายการระหว่างกนั รวมทัง้การเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบ
บัญชีของบริษัท 

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการท�ารายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เช่น รายการซื้อขายสินค้า และรายการเช่าสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจ
ปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ จะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบรษิทั รายการระหว่างกนัดงักล่าวจะเกดิขึน้ตามความจ�าเป็นและเพือ่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั โดยมกีารก�าหนดนโยบายการคดิ
ราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งค�านึงถึงผลประโยชน์
ของบรษิทัเป็นส�าคญั โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัจะพจิารณาตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ และให้ความเหน็ถงึความสมเหตสุมผล
ต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส  
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ภาพรวมผลการดำาเนินงาน

บรษิทัประกอบธรุกจิน�าเข้า จ�าหน่าย สารเคมแีละอปุกรณ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาต ิโรงกลัน่น�้ามนั 
โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตน�้ามันหล่อลื่น  โรงงานโพลิเมอร์และพลาสติก  โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้า การจ�าหน่ายให้บริการรับเหมา
และติดตั้งระบบสาธารณูปโภค การให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้ค�าแนะน�าด้านการตลาด การลงทุนโครงการด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทาง
ลอืกเป็นต้น และในส่วนของบรษิทัย่อย ประกอบธรุกจิ 1)รบัจ้างผลติน�้าประปา เพือ่ใช้ในอตุสาหกรรม และใช้ในการบรโิภค รวมทัง้จ�าหน่ายและตดิตัง้
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ 2) ผลิตและจ�าหน่ายก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิต กระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคมและอุตสาหกรรมทั่วไป (ยังไม่มีราย
ได้) และ 3) ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานทดแทน (ยังไม่มีรายได้)

 งบการเงินรวม ในปี 2556 รายได้ประมาณร้อยละ 48.45 ของรายได้รวม มาจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Energy and Petroleum รองมาเป็น
สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial ) มีสัดส่วนเป็น ร้อยละ 18.45 ,การให้บริการรับเหมาและติดตั้งระบบ มีสัดส่วนร้อยละ 14.12 ,ผลิตภัณฑ์อื่น 
รายได้บริการ ซึ่งมีสัดส่วนการขายใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 4-6 ของรายได้รวม และรายได้อื่นๆ ร้อยละ 1.14 การรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งผลก�าไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม เป็นร้อยละ 7.28 ของรายได้รวม ทั้งนี้ในส่วนของรายได้จากโรงงานผลิตก๊าชชีวภาพ มีรายได้ ร้อยละ 0.03 เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่ม
ต้นด�าเนินการผลิต

ส�าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2556 บริษัทมีก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี จ�านวน 62.41 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 29.06 เนื่องจาก
มีอัตราต้นทุนขายปี 2556 เป็นจ�านวนร้อยละ 81.16 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปี 2555 ที่มีอัตราร้อยละ 76.08 ของรายได้จากการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารและต้นทุนทางการเงิน ปี 2556 และ 2555 เป็นร้อยละ 12.66 และ 10.86 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล�าดับ แต่บริษัท
ยังสามารถเพิ่มยอดรายได้จากการขายและบริการ เป็น จ�านวน 92.03 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนของการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.34 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
และในปี 2556 บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม จ�านวน 8.44 ล้าน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อื่นๆ ของกิจการ

งบการเงินรวมปี 2556 บริษัทมีก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี จ�านวน 130.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นร้อยละ 13.11 ในขณะที่บริษัทมี 
ต้นทุนขายปี 2556 เป็นร้อยละ 82.26 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มี ร้อยละ 76.08 ของรายได้จากการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและ
ต้นทุนทางการเงิน ปี 2556 และ 2555 เป็นร้อยละ 12.10 และ 11.23 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล�าดับ แต่บริษัทยังสามารถเพิ่มยอดราย
ได้จากการขายและบรกิาร เป็นจ�านวน 166.11 ล้านบาท ซึง่เป็นสดัส่วนของการเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 20.46 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน ซึง่รายได้ดงักล่าวได้รวม
รายได้จากบริษัทย่อย คือ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด และในปี 2556 บริษัท ได้รับรู้ส่วนแบ่งผลก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นจ�านวน 77.75 
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�านวน 47.44 ล้านบาท

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
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ผลการดำาเนินงาน (เฉพาะกิจการ) 

รายได้จากการขาย

          (หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทของรายได้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2555 2556
จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

รายได้จากการขาย       
1.  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 

และปิโตรเลียม (Energy and Petroleum)  687.31  68.63  460.54  56.10  517.41  55.95 
2.  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)  217.71  21.74  242.58  29.55  197.06  21.31 
3.  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ1/  44.98  4.49  31.58  3.85  64.54  6.98 
4.  การให้บริการ  8.53  0.85  64.60  7.87  47.82  5.17 
5.  บริการรับเหมาก่อสร้าง และติดตั้ง 2/  -  -  12.52  1.53  76.72  8.30 
6.  รายได้โรงงานผลิตก๊าชชีวภาพ  -  -  -  -  0.30  0.03 

รายได้จากการขายและบริการรวม  958.53  95.72  811.82  98.90  903.85  97.73 
รายได้อื่น 3/  6.94  0.69  9.06  1.10  12.54  1.36 
รายได้เงินปันผลรับ  35.97  3.59  -  -  8.44  0.91 

 รวมรายได้ทั้งสิ้น  1,001.44  100.00  820.88  100.00  924.83  100.00 
หมายหตุ 

1/  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการส่งออกสินค้าประเภท Crude Glycerin และอื่นๆ
2/  รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง และติดตั้ง ปี 2555 ได้จัดกลุ่มประเภทรายได้ใหม่ โดยแยกรายได้ดังกล่าวออกจาก รายได้ใน ผลิตภัณฑ์ใน

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและปิโตรเลียม
3/  รายได้อืน่ ได้แก่ ค่านายหน้าขายสนิค้าและบรกิาร ดอกเบีย้รบั ก�าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น ก�าไรจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ และอืน่ๆ โดย

ในปี 2555 ได้มีการจัดกลุ่มประเภทรายได้ใหม่ ส่งผลให้ รายได้ค่าบริการ แยกออกจากรายได้อื่น ไปจัดประเภทรวมอยู่ในรายได้จากการขาย
และบริการ ซึ่งข้อมูลส�าหรับปี 2554 ที่แสดงในตารางข้างต้น ได้มีการจัดประเภทของรายได้ตามการจัดประเภทใหม่ในปี 2555

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ มีจ�านวน 903.85 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�านวน 92.03 ล้านบาท อันเนื่องจากการการ
เพิ่มขึ้นในส่วนของยอดขายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Energy and Petroleum เพิ่มขึ้น จ�านวน 56.87 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของสารเร่งปฏิกิริยาและ
ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตก๊าชธรรมชาติ กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น เพิ่มขึ้น 32.96 ล้านบาท การบริการรับเหมาก่อสร้างและ ติดตั้งเพิ่มขึ้น 
64.20 ล้านบาท โดยมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มการให้บริการ ลดลง 45.52 ล้านบาทและ 16.78 ล้านบาทตามล�าดับ ทั้งนี้เนื่องจาก
ตลาดมีการแข่งขันกันอย่างสูงในกลุ่มอุตสาหกรรม

และในส่วนของรายได้อืน่ เพิม่ขึน้ 3.48 ล้านบาท และมรีายได้เงนิปันผลรบั 8.44 ล้านบาท ส่งให้รายได้รวมของกจิการในปี 2556 มจี�านวน 924.83 
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปี 2555 เป็นจ�านวน 103.95 ล้านบาท

 ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายปี 2555-2556 มีจ�านวน 617.67 ล้านบาทและ 733.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.08 และ 81.16 ของรายได้จากการขายและ
บรกิาร ตามล�าดบั การเพิม่ขึน้ของต้นทนุขายเป็นไปตามการการเพิม่ขึน้ของยอดขายขายในช่วงดงักล่าว โดยต้นทนุขายเพิม่ขึน้จากปี 2555 คดิเป็นร้อยละ  
18.76 ส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 18.84 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีเท่ากับร้อยละ 23.92

 ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทในปี 2555-2556 มีจ�านวน 88.18 ล้านบาท และ 114.45 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการ
เท่ากับร้อยละ 10.86 และ 12.66 ตามล�าดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายกิจการ

ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2555-2556 จ�านวน 27.26 ล้านบาท และ 32.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.36 และ 3.55 ของรายได้จาก
การขายและบริการ ตามล�าดับ 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2555-2556 มีจ�านวน 58.19 ล้านบาท และ 78.64 ล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.17 และ 8.70 ของรายได้
รายได้จาการขายและบริการตามล�าดับ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 35.15 ของรายได้รายได้จาการขายและบริการ ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการบริหารในปี 2556 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส่วนบริหารส�านักงาน ส่วนของผู้บริหาร และค่าตอบแทนกรรมการอิสระ มีจ�านวน 62.71 
ล้านบาท 13.47 ล้านบาท และ 2.46 ล้านบาท ตามล�าดับ

ต้นทุนทางการเงินส�าหรับปี 2555-2556 มีจ�านวน 2.74 ล้านบาท และ 3.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.34 และ 0.41 ของรายได้จาก
การขายและบริการ ตามล�าดับ

 กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

บริษัทมีก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ในปี 2555-2556 เท่ากับ 117.76 ล้านบาท และ 80.57 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 37.19 ล้าน
บาท สาเหตุจากมีต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันกันอย่างสูงในกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการขยายธุรกิจ

 ส่วนแบ่งผลกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในปี 2555-2556 บริษัทมีส่วนแบ่งผลก�าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งได้มาจาก บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด โดยบริษัทได้รับ
รู้ผลก�าไร(ขาดทุน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 เป็นจ�านวน 30.31 ล้านบาท และ 78.03 ล้านบาท ตามล�าดับ

 กำาไรสุทธิ

ก�าไรสุทธิของบริษัทในปี 2555-2556 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) มีจ�านวน 87.97 ล้านบาท และ 62.41 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 25.56 ล้าน
บาท และคิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 10.84 และ ร้อยละ 6.90 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ตามล�าดับ 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากงบการเงินรวมในปี 2555-2556 บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน 115.70 ล้านบาท และ 130.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 14.25 และร้อยละ 13.38 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ตามล�าดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากการรับรู้
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในปี 2556 จ�านวน 77.75 ล้านบาท 

 ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ�านวน 1,455.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 จ�านวน 916.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.83 โดยมีสาเหตุดังนี้ 

• สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 158.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.27 ส่วนใหญ่มาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 36.95 ล้าน 
สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 119.82 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 9.12 ล้านบาท และการลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้าค่า
จ้างและซื้อสินค้า 7.58 ล้านบาท 

 • ลูกหนี้การค้า

ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

ลูกหนี้ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 71,131,964.00 46.57 93,362,095.49 79.39

ลูกหนี้เกินก�าหนดช�าระ

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

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

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

- มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป - - 2,026,970.15 1.72

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

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลูกหนี้การค้ารวม 117.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ�านวน 35.16 ล้านบาท 

 • สินค้าคงเหลือ

ณ สิน้ปี 2556 สนิค้าคงเหลอืมจี�านวน 237.54 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2555 จ�านวน 119.82 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่ มาจากการเพิม่ขึน้ของ
สินค้าระหว่างทางจ�านวน 118.78 ล้านบาท และในส่วนอื่นเพิ่มสุทธิ 1.04 ล้านบาท 
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การตั้งส�ารองค่าเผื่อสินค้าส�าเร็จรูปเสื่อมสภาพบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเมื่อสินค้าไม่หมุนเวียนเป็นเวลานาน และเมื่อน�าส่งสินค้าตรวจ
สอบสภาพ / คุณสมบัติต่างๆ ไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด บริษัทก็จะท�าการตั้งส�ารองค่าเผื่อสินค้าส�าเร็จรูปเสื่อมสภาพรายละเอียดสินค้า
คงเหลือมีดังนี้

ณ 31 ธันวาคม 2555
ณ 31 ธันวาคม 

2556

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

วัตถุดิบ 19.01 16.15 - -

สินค้าส�าเร็จรูป 95.50 81.12 114.51 48.21

วัสดุสิ้นเปลือง - - 1.04 0.44

สินค้าระหว่างทาง 3.94 3.35 122.72 51.66

รวม 118.45 100.62 238.27 100.31

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าส�าเร็จรูป (0.73) (0.62) (0.73) (0.31)

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 117.72 100.00 237.54 100.00

• สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนเพิม่ขึน้ 380.96 ล้านบาท หรอืร้อยละ 66.31 ส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้ในส่วนของทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ จ�านวน 
372.98 ล้านบาท เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย เพิม่ขึน้ 34.95 ล้านบาทและมกีารเพิม่ขึน้ของ สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ี2.22 ล้านบาท 
ในส่วนของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอื่นๆ ลดลง จ�านวน 29.19 ล้านบาท

• หนีส้นิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 มจี�านวน 651.13 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 จ�านวน 287.11 ล้านบาท หรอืเพิม่
ขึน้ร้อยละ 78.87 ซึง่เป็นการเพิม่ส่วนของหนีส้นิหมนุเวยีนเพิม่ขึน้ 187.35ล้านบาท และในส่วนของหนีส้นิไม่หมนุเวยีนเพิม่ขึน้ 99.76 ล้านบาท 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�านวน 804.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�านวน 252.15 ล้านบาท 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 181.99 ล้านบาท และการรับรู้ในส่วนก�าไรส�าหรับงวด 62.41 ล้านบาท จ่าย
เงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญ 51.20 ล้านบาท และส�ารองตามกฎหมาย 3.12 ล้านบาท

 สภาพคล่อง        

 หน่วย : ล้านบาท

 รายการ ปี 2555 ปี 2556

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด�าเนินงาน (19.58) 88.49

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมการลงทุน (324.59) (382.83)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 303.90 328.76

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ส�าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - 2.53

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (40.27) 36.95

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 68.23 27.96

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 27.96 64.91

ในปี 2556 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 88.49 ล้านบาท มาจากผลก�าไรจากการด�าเนินงาน โดยมีก�าไรก่อน
ภาษีเงินได้จ�านวน 76.82 ล้านบาทปรับปรุงรายการ และการเปลี่ยนแปลงในส่วนสินทรัพย์ด�าเนินงานเช่น ส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เพิม่ขึน้ 4.04 ล้านบาท สนิค้าคงเหลอืเพิม่ขึน้ 119.82 ล้านบาท และหนีส้นิด�าเนนิงาน เช่น เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่เพิม่ขึน้ 148.96 ล้านบาท 

เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมการลงทนุ จ�านวน 382.84 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเงนิสดใช้ไปการจ่ายซือ้สนิทรพัย์ถาวรจ�านวน 356.33 ล้าน
บาท และเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ�านวน 34.95 ล้านบาท

เงนิสดสทุธไิด้มาในกจิกรรมจดัหาเงนิจ�านวน 328.76 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก เงนิสดรบัจากการเพิม่ทนุ จ�านวน 193.76 ล้านบาท เงนิกู้
ยมืระยะยาวเพิม่ขึน้ 104.24 ล้านบาท เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ 38.20 ล้านบาท และ ในขณะทีม่เีงนิสด
จ่ายปันผลจ�านวน 5.12 ล้านบาท ท�าให้เงินสด ณ วันสิ้นปี 2556 มีจ�านวน 64.91 ล้านบาท
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 อัตราส่วนสภาพคล่อง

ในปี 2555-2556 บริษัทมีสภาพคล่องที่ลดลงโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.10 เท่า และ 1.00 เท่า ตามล�าดับ เป็นการเพิ่มของสินทรัพย์
หมุนเวียน ขณะเดียวกันส่วนของหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเช่นกัน อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน และ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ในปี 2555-2556 วงจรเงินสดเท่ากับ 85.11 วัน และ 49.22 วัน ตามล�าดับ ลดลงจากปี 2555 เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาเก็บเฉลี่ยในปี 2556 
จ�านวน 53.84 วนั ลดลงจากปี 2555 ทีม่จี�านวน 57.04 วนั ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ในปี 2556 จ�านวน 51.53 วนั ลดลงจากปี 2555 ทีม่จี�านวน 53.71 
วัน และขณะเดียวกันระยะเวลาการช�าระหนี้เฉลี่ยในปี 2556 มีจ�านวน 56.15 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีจ�านวน 25.64 วัน

 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

ณ สิน้ปี 2555-2556 บรษิทัมอีตัราส่วนหนีส้นิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.66 เท่า และ 0.81 เท่า ตามล�าดบั การเพิม่ขึน้ของอตัราส่วนหนีส้นิ 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2556 เป็นผลมาจากบริษัทมีส่วนของหนี้สินหมุนเวียน เพื่อด�าเนินกิจการที่เพิ่มขึ้น และมีเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับใช้ลงทุนใน
กจิการทีบ่รษิทัได้ขยายการลงทนุทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อน ขณะทีใ่นส่วนของผูถ้อืหุน้กม็สีดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้ เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของก�าไรสะสมอนัเนือ่งมาจาก
ผลก�าไรที่เกิดในงวด และ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เมื่อเปรียบเทียบหนี้สินรวม กับ ส่วนของผู้ถือหุ้นก็ยังคงท�าให้อัตราส่วนดังกล่าวสูงขึ้น

 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2555-2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี ส�าหรับค่าตรวจสอบบัญชีจ�านวน 670,000 บาท และ 920,000.00 บาท ตามล�าดับ 
โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน

งบการเงนิของบรษิทั ยนูเิวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคิลัส์ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ทีน่�ามาจดัท�างบการเงนิได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐาน
การบัญชีไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศขึ้นใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และ
ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจดัท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใต้พระราชบญัญตัหิลกั 
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การ
ก�ากบัดแูลงบการเงนิและสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี มข้ีอมลูทีถ่กูต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพยีงพอ รวมถงึจดัให้มแีละด�ารง
รกัษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่ให้เกดิความเชือ่มัน่และเชือ่ถอืได้ของงบการเงนิ รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจ�าปี 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผล
ต่อความเชือ่ถอืได้ของงบการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ซึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรอง
ทัว่ไป และแสดงความเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานโดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป

       (นายไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา)   (นายกิตติ  ชีวะเกตุ)

 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท  ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์  จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอ่ย และของเฉพาะบริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ     
การเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556  งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและหมายเหตเุร่ืองอ่ืนๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ  

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในที่ผู้บริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดั
ตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่ก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบ
เพ่ือให้ได้ความเชื่อมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้ สอบบัญชีพิจารณาการ
ควบคมุภายในที่เก่ียวข้องกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที่จดัท าขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้
การประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 

ความเหน็ 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของ

บริษัท  ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท  ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ 
แอนด์ เคมิคลัส์  จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556  ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2 และ 5 ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบต่อ 
บริษัทฯ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีใหม ่เน่ืองจากการน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิ 
 

 บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 
 
(นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  2982 

 
วนัที่  21 กมุภาพนัธ์ 2557   92 รายงานประจ�าปี 2556 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยห์มุนเวียน

          เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 98,769,337.65 32,454,383.69 70,600,067.44 64,909,631.16 27,960,593.99 68,232,511.14

          เงินลงทนุชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 28,020,041.74 0.00 0.00 28,020,041.74

          ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 211,618,583.19 185,984,792.57 110,576,622.92 193,822,836.30 184,703,445.90 110,463,821.57

          เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซ้ือสินคา้ 4,211,008.35 25,941,042.79 5,961,514.40 4,211,008.35 11,786,042.79 5,961,514.40

          สินคา้คงเหลือ 8 237,594,213.94 117,777,367.73 92,524,285.32 237,541,463.94 117,724,617.73 91,405,601.92

         รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 552,193,143.13 362,157,586.78 307,682,531.82 500,484,939.75 342,174,700.41 304,083,490.77

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

          เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 0.00 0.00 12,561,874.99 0.00 0.00 12,561,874.99

          เงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 270,042,339.36 198,778,073.04 168,470,379.84 111,051,487.00 111,051,487.00 111,051,487.00

          เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 0.00 0.00 0.00 40,200,030.00 5,249,625.00 4,999,700.00

          ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 802,765,804.98 425,213,939.87 25,317,468.92 797,427,516.54 424,444,645.26 25,266,824.41

          สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 4,663,587.71 2,258,895.50 2,251,234.15 3,581,286.77 1,364,887.81 1,926,256.22

          เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 773,477.99 28,588,055.05 0.00 773,477.99 28,588,055.05 0.00

          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,141,611.93 4,221,677.28 4,044,901.45 2,396,352.22 3,774,209.82 4,044,901.45

         รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,082,386,821.97 659,060,640.74 212,645,859.35 955,430,150.52 574,472,909.94 159,851,044.07

รวมสินทรัพย์ 1,634,579,965.10 1,021,218,227.52 520,328,391.17 1,455,915,090.27 916,647,610.35 463,934,534.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี ………......... เม่ือวนัท่ี ………………….......

ขอรับรองว่ารายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทกุประการ

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ

            (              นางสาวนิลรัตน ์   จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )

บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

93รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินหมุนเวียน

         เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

              จากสถาบนัการเงิน 13 212,585,902.67 170,650,116.03 16,793,237.16 212,585,902.67 170,650,116.03 16,793,237.16

         เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 271,344,119.65 115,742,115.75 64,156,133.14 254,765,548.43 115,163,007.22 64,068,372.34

         ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนด

              ช าระภายในหน่ึงปี 15, 16 27,019,885.27 9,669,858.81 823,245.67 27,019,885.27 9,669,858.81 823,245.67

         เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญา 0.00 14,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

         ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,314,156.63 15,853,024.74 11,506,127.31 4,314,156.63 15,853,024.74 11,506,127.31

         รวมหน้ีสินหมุนเวียน 515,264,064.22 326,815,115.33 93,278,743.28 498,685,493.00 311,336,006.80 93,190,982.48

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

         เงินกูย้ืมระยะยาว 15 130,143,803.39 42,226,875.00 0.00 130,143,803.39 42,226,875.00 0.00

         หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 16 5,124,134.47 4,359,590.84 1,550,877.38 5,124,134.47 4,359,590.84 1,550,877.38

         ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 7,472,201.96 6,148,982.00 5,693,751.00 7,379,227.00 6,097,336.00 5,693,751.00

         หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,800,103.84 0.00 0.00 9,800,103.84 0.00 0.00

         รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 152,540,243.66 52,735,447.84 7,244,628.38 152,447,268.70 52,683,801.84 7,244,628.38

         รวมหน้ีสิน 667,804,307.88 379,550,563.17 100,523,371.66 651,132,761.70 364,019,808.64 100,435,610.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ

            (              นางสาวนิลรัตน ์   จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )

บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 25556

94 รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

         ทนุเรือนหุ้น

              ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 663,496,662 หุ้น 
      มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 17 331,748,331.00 331,748,331.00

หุ้นสามญั 552,949,478 หุ้น 
      มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 276,474,739.00 276,474,739.00

หุ้นสามญั 172,500,000 หุ้น 
      มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 172,500,000.00 172,500,000.00

              ทนุท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 554,191,159 หุ้น 

      หุ้นละ 0.50 บาท 17 277,095,579.50 277,095,579.50

หุ้นสามญั 436,449,478 หุ้น 

      หุ้นละ 0.50 บาท 218,224,739.00 218,224,739.00

หุ้นสามญั 172,499,988 หุ้น

      หุ้นละ 1 บาท 172,499,988.00 172,499,988.00

              ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 363,817,832.06 181,830,224.59 83,266,474.59 363,817,832.06 181,830,224.59 83,266,474.59

         เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นสามญั 17 85,500.00 0.00 0.00 85,500.00 0.00 0.00

         ก  าไรสะสม 

              จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 18 20,487,128.53 17,366,731.06 12,940,393.95 20,487,128.53 17,366,731.06 12,940,393.95

              ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 19 297,222,503.34 220,345,854.88 150,935,515.48 143,296,288.48 135,206,107.06 94,792,067.44

         รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 958,708,543.43 637,767,549.53 419,642,372.02 804,782,328.57 552,627,801.71 363,498,923.98

         ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 8,067,113.79 3,900,114.82 162,647.49 0.00 0.00 0.00

         รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 966,775,657.22 641,667,664.35 419,805,019.51 804,782,328.57 552,627,801.71 363,498,923.98
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,634,579,965.10 1,021,218,227.52 520,328,391.17 1,455,915,090.27 916,647,610.35 463,934,534.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ

            (              นางสาวนิลรัตน ์   จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )

บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

95รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 977,933,563.76 811,818,137.12 903,848,331.86 811,818,137.12
ตน้ทนุขายและใหบ้ริการ (804,492,785.84) (617,670,655.33) (733,558,810.12) (617,670,655.33)
ก าไรขั้นตน้ 173,440,777.92 194,147,481.79 170,289,521.74 194,147,481.79
รายไดอ่ื้น
       รายไดเ้งินปันผล 0.00 0.00 8,444,980.00 0.00
       อ่ืน ๆ 12,217,660.83 8,906,067.45 12,543,555.46 9,060,342.12
ค่าใชจ่้ายในการขาย (32,070,204.06) (27,262,034.67) (32,070,204.06) (27,262,034.67)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (82,492,623.33) (61,174,599.16) (78,639,653.18) (58,185,850.13)
ตน้ทนุทางการเงิน (3,754,332.67) (2,736,676.58) (3,743,252.71) (2,736,669.43)
ส่วนแบง่ผลก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 77,749,246.32 30,307,693.20 0.00 0.00
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 145,090,525.01 142,187,932.03 76,824,947.25 115,023,269.68
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (14,228,704.60) (26,488,866.19) (14,416,997.85) (27,057,895.95)
ก าไรส าหรับปี 130,861,820.41 115,699,065.84 62,407,949.40 87,965,373.73
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 130,861,820.41 115,699,065.84 62,407,949.40 87,965,373.73
การแบง่ปันก าไรเบด็เสร็จรวม
             ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 131,194,416.44 116,961,673.51 62,407,949.40 87,965,373.73
             ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (332,596.03) (1,262,607.67) 0.00 0.00

130,861,820.41 115,699,065.84 62,407,949.40 87,965,373.73
ก าไรต่อหุ้น
             ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 21.2 0.24 0.24 0.11 0.18
             จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 21.1 553,369,640 492,205,492 553,369,640 492,205,492
             ก  าไรต่อหุ้นปรับลด 21.2 0.23 0.24 0.11 0.18
             จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 21.1 560,923,378 492,205,492 560,923,378 492,205,492

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน ์   จารุมโนภาส ,    นายชชัพล    ประสพโชค              )

บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

96 รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



(หน่วย : บาท)

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน เงินรับล่วงหน้า ก าไรสะสม รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีเป็นของ ท่ีไม่มี ผูถื้อหุน้

ทุนส ารองตามกฎหมาย บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 218,224,739.00 181,830,224.59 0.00 17,366,731.06 218,528,894.43 635,950,589.08 3,458,179.77 639,408,768.85

ผลกระทบจากการใชน้โยบายบญัชีใหม่

     เก่ียวกบัภาษีเงินได้ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 1,816,960.45 1,816,960.45 441,935.05 2,258,895.50

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัาคม 2555 

     ท่ีปรับปรุงแลว้ 218,224,739.00 181,830,224.59 0.00 17,366,731.06 220,345,854.88 637,767,549.53 3,900,114.82 641,667,664.35

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

     ส าหรับปี 2556

       เพ่ิมทุนหุน้สามญั 17 12,150,000.00 174,177,369.97 0.00 0.00 0.00 186,327,369.97 4,499,595.00 190,826,964.97

       หุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิตาม

           ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 17 647,000.00 7,810,237.50 0.00 0.00 0.00 8,457,237.50 0.00 8,457,237.50

       ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 17 0.00 0.00 85,500.00 0.00 0.00 85,500.00 0.00 85,500.00

       ก  าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 131,194,416.44 131,194,416.44 (332,596.03) 130,861,820.41

       เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดและหุน้สามญั  19 46,073,840.50 0.00 0.00 0.00 (51,197,370.51) (5,123,530.01) 0.00 (5,123,530.01)

       ส ารองตามกฎหมาย 18 0.00 0.00 0.00 3,120,397.47 (3,120,397.47) 0.00 0.00 0.00

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 277,095,579.50 363,817,832.06 85,500.00 20,487,128.53 297,222,503.34 958,708,543.43 8,067,113.79 966,775,657.22

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 172,499,988.00 83,266,474.59 0.00 12,940,393.95 148,846,780.04 417,553,636.58 148.78 417,553,785.36

ผลกระทบจากการใชน้โยบายบญัชีใหม่

     เก่ียวกบัภาษีเงินได้ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 2,088,735.44 2,088,735.44 162,498.71 2,251,234.15

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 

     ท่ีปรับปรุงแลว้ 172,499,988.00 83,266,474.59 0.00 12,940,393.95 150,935,515.48 419,642,372.02 162,647.49 419,805,019.51

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

     ส าหรับปี 2555

        ทุนหุน้สามญั 17 19,850,000.00 98,563,750.00 0.00 0.00 0.00 118,413,750.00 5,000,075.00 123,413,825.00

        ก  าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 116,961,673.51 116,961,673.51 (1,262,607.67) 115,699,065.84

       เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นสามญั 19 25,874,751.00 0.00 0.00 0.00 (43,124,997.00) (17,250,246.00) 0.00 (17,250,246.00)

        ส ารองตามกฎหมาย 18 0.00 0.00 0.00 4,426,337.11 (4,426,337.11) 0.00 0.00 0.00

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 218,224,739.00 181,830,224.59 0.00 17,366,731.06 220,345,854.88 637,767,549.53 3,900,114.82 641,667,664.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )

บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

งบการเงินรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
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บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



(หน่วย : บาท)

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหน้า รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ทุนส ารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 218,224,739.00 181,830,224.59 0.00 17,366,731.06 133,841,219.25 551,262,913.90
ผลกระทบจากการใชน้โยบายบญัชีใหม่
     เก่ียวกบัภาษีเงินได้ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 1,364,887.81 1,364,887.81
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555
     ท่ีปรับปรุงแลว้ 218,224,739.00 181,830,224.59 0.00 17,366,731.06 135,206,107.06 552,627,801.71
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้
     ส าหรับปี 2556
       เพ่ิมทุนหุน้สามญั 17 12,150,000.00 174,177,369.97 0.00 0.00 0.00 186,327,369.97
       หุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิตาม
             ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 17 647,000.00 7,810,237.50 0.00 0.00 0.00 8,457,237.50
       ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 17 0.00 0.00 85,500.00 0.00 0.00 85,500.00
       ก  าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 62,407,949.40 62,407,949.40
       เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดและหุน้สามญั 19 46,073,840.50 0.00 0.00 0.00 (51,197,370.51) (5,123,530.01)
       ส ารองตามกฎหมาย 18 0.00 0.00 0.00 3,120,397.47 (3,120,397.47) 0.00
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 277,095,579.50 363,817,832.06 85,500.00 20,487,128.53 143,296,288.48 804,782,328.57

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 172,499,988.00 83,266,474.59 0.00 12,940,393.95 92,865,811.22 361,572,667.76
ผลกระทบจากการใชน้โยบายบญัชีใหม่
     เก่ียวกบัภาษีเงินได้ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 1,926,256.22 1,926,256.22
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 
     ท่ีปรับปรุงแลว้ 172,499,988.00 83,266,474.59 0.00 12,940,393.95 94,792,067.44 363,498,923.98
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้
     ส าหรับปี 2555
       เพ่ิมทุนหุน้สามญั 17 19,850,000.00 98,563,750.00 0.00 0.00 0.00 118,413,750.00
       ก  าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 87,965,373.73 87,965,373.73
       เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดและหุน้สามญั 19 25,874,751.00 0.00 0.00 0.00 (43,124,997.00) (17,250,246.00)
       ส ารองตามกฎหมาย 18 0.00 0.00 0.00 4,426,337.11 (4,426,337.11) 0.00
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 218,224,739.00 181,830,224.59 0.00 17,366,731.06 135,206,107.06 552,627,801.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )

บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด์  เคมิคลัส์  จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  (ต่อ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

98 รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
   ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 145,090,525.01 142,187,932.03 76,824,947.25 115,023,269.68
      รายการปรับปรุง
          คา่เส่ือมราคา 9,430,299.27 3,658,222.68 9,063,929.18 3,303,710.41
          (ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (1,769,159.83) 719,976.69 (1,769,159.83) 719,976.69
          ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (77,749,246.32) (30,307,693.20) 0.00 0.00
          (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 19,798.00 (476,634.51) 19,798.00 (476,634.51)
          คา่ใชจ่้ายล่วงหนา้ตดับญัชี 2,294,806.10 1,092,491.84 2,083,774.05 1,091,421.71
          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,323,219.96 455,231.00 1,281,891.00 403,585.00
          รายไดเ้งินปันผล 0.00 0.00 (8,444,980.00) 0.00
          คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 2,866,805.15 1,526,934.63 2,866,805.15 1,526,927.48

81,507,047.34 118,856,461.16 81,927,004.80 121,592,256.46
         การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ
             สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 
          ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (35,664,234.71) (76,905,191.49) (4,038,802.44) (75,735,515.78)
          เงินจ่ายล่วงหนา้คา่จา้งและซ้ือสินคา้ 7,575,034.44 (19,979,528.39) 7,575,034.44 (5,824,528.39)
          สินคา้คงเหลือ (119,816,846.21) (25,639,659.72) (119,816,846.21) (25,639,659.72)
          สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,081,480.37 99,604.05 1,101,480.37 99,604.05
          การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ
             หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
          เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 179,110,187.19 (9,015,939.17) 148,955,724.50 (9,507,286.90)
          เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญา 0.00 14,900,000.00 0.00 0.00
         หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 9,800,103.84 0.00 9,800,103.84 0.00
      เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 123,592,772.26 2,315,746.44 125,503,699.30 4,984,869.72
      เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (8,842,697.58) (2,413,925.39) (8,842,697.58) (2,413,918.24)
      เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (29,450,057.17) (22,597,037.31) (28,172,264.92) (22,149,630.11)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 85,300,017.51 (22,695,216.26) 88,488,736.80 (19,578,678.63)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )

บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

99รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
          เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 0.00 28,020,041.74 0.00 28,020,041.74
          เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนัลดลง 0.00 12,561,874.99 0.00 12,561,874.99
          เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,960,000.00) 0.00 0.00 0.00
          เงินสดรับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 8,444,980.00 0.00 8,444,980.00 0.00
          เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 0.00 0.00 (34,950,405.00) (249,925.00)
          เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,000.00 476,635.51 1,000.00 476,635.51
          เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (361,266,795.40) (365,406,983.38) (356,331,431.48) (365,399,754.41)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (354,780,815.40) (324,348,431.14) (382,835,856.48) (324,591,127.17)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
          เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
                  สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 38,201,309.91 153,787,183.05 38,201,309.91 153,787,183.05
          เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึน 104,244,501.54 49,942,875.00 104,244,501.54 49,942,875.00
          เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,405,503.06) (995,673.40) (2,405,503.06) (995,673.40)
          เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 4,499,595.00 5,000,075.00 0.00 0.00
          เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 85,500.00 0.00 85,500.00 0.00
          เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 193,762,203.44 118,413,750.00 193,762,203.44 118,413,750.00
          เงินสดจ่ายเงินปันผล (5,123,530.01) (17,250,246.00) (5,123,530.01) (17,250,246.00)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 333,264,076.82 308,897,963.65 328,764,481.82 303,897,888.65
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
          ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,531,675.03 0.00 2,531,675.03 0.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 66,314,953.96 (38,145,683.75) 36,949,037.17 (40,271,917.15)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 32,454,383.69 70,600,067.44 27,960,593.99 68,232,511.14
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 98,769,337.65 32,454,383.69 64,909,631.16 27,960,593.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ยงบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

100 รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



1.  ขอ้มูลทัว่ไป
     1.1  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2528  และเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียน
            แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2553
     1.2  บริษทัฯ   มีสถานประกอบการตั้งอยูเ่ลขท่ี  1   อาคารทีพี  แอนด ์ ที   ชั้น   19   ซอยวิภาวดีรังสิต  19   ถนนวิภาวดีรังสิต 
            แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  และมีสาขาซ่ึงประกอบดว้ย
              สาขาท่ี 1   ใชเ้ป็นคลงัเกบ็สินคา้  ตั้งอยูเ่ลขท่ี  999   หมูท่ี่  4  ซอยเทศบาลบางปู  99  (เสริมมิตร)  ถนนสุขมุวิท 

                  ต  าบลบางปูใหม่ อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ
สาขาท่ี 2   ใชเ้ป็นส านกังานขายและประสานงาน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 267/77 ถนนสุขมุวิท ต าบลมาบตาพุด 
                  อ  าเภอเมืองระยอง  จงัหวดัระยอง เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2556 บริษทัฯ ท าการยา้ยสาขาไปท่ี 188/76 
                  ถนนสุขมุวิท ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง
สาขาท่ี 3   ใชเ้ป็นคลงัเกบ็สินคา้  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 613/13  หมูท่ี่ 2  ถนนสงขลา-จะนะ  ต  าบลพะวง  อ  าเภอเมืองสงขลา 
                  จงัหวดัสงขลา 
สาขาท่ี 4   ใชเ้ป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย ตั้งอยูเ่ลขท่ี  150 หมูท่ี่ 2  ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่
สาขาท่ี 5   ใชเ้ป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1/1 หมูท่ี่ 8  ต าบลกกแรต อ าเภอกงไกรลาส จงัหวดัสุโขทยั

     1.3  บริษทัฯ ประกอบธุรกิจ ดงัน้ี
            1.3.1  บริษทัฯ   ประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง   ๆ   เช่น   อุตสาหกรรม
                      ส ารวจและผลิตกา๊ซธรรมชาติ  โรงกลัน่น ้ามนั  โรงปิโตรเคมี   โรงงานผลิตน ้ามนัหล่อล่ืน   โรงงานโพลิเมอร์และ
                      พลาสติก  โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์ โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค 
            1.3.2  ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาและให้ค  าแนะน าดา้นการตลาด   ส าหรับสินคา้และบริการต่าง  ๆ   รวมทั้งการศึกษาความ
                      เหมาะสม   ความเป็นไปไดข้องงานหรือโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมพลงังาน    โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเคมี
                     โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่าง ๆ
            1.3.3  ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซชีวภาพ เพ่ือใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรมทัว่ไป 
            1.3.4  รับเหมาก่อสร้างเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมส ารวจและผลิตกา๊ซธรรมชาติ 
                     โรงกลัน่น ้ามนั   โรงปิโตรเคมี    โรงงานผลิตน ้ามนัหล่อล่ืน   โรงงานโพลีเมอร์และพลาสติก    โรงงานอุตสาหกรรม
                     เคมีภณัฑ ์  โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค 
            1.3.5  ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซ  ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  เช่น  กา๊ซธรรมชาติอดั,  กา๊ซปิโตรเลียมเหลว (กา๊ซหุงตม้) กา๊ซโซลีน
                     ธรรมชาติ  เป็นตน้

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )

บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
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บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



2.  เกณฑใ์นการจดัท าและน าเสนองบการเงิน
     2.1  เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน
                        งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  พ.ศ.  2547 
             และแสดงรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้โดยกระทรวงพาณิชย ์   ลงวนัท่ี  28 กนัยายน  2554  เร่ือง  ก าหนด
             รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน  พ.ศ.  2554 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
             ว่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน  ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  พ.ศ.  2535  
                        งบการเงินของบริษทัฯ      จดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลคา่ขององคป์ระกอบของรายการในงบ
            การเงิน  ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
     2.2  การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในระหว่างปี
                        สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และ

  แนวปฏิบติัทางบญัชี    ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี   1   มกราคม   2556    ตาม
  รายละเอียดขา้งล่างน้ี

มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง  ภาษีเงินได้
ฉบบัท่ี 20   (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง  การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ
                     ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21   (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง  ส่วนงานด าเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน
ฉบบัท่ี 21 เร่ือง  ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดคา่เส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่
ฉบบัท่ี 25 เร่ือง  ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุ้น
แนวปฏิบติัทางบญัชี
การโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน

                    มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี  ยกเวน้มาตรฐานการ
             บญัชี ฉบบัท่ี 12  เร่ือง ภาษีเงินได ้ ตามท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 4 และขอ้ 5     

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )

- 2 -

102 รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



  2.3  มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่  

   1)  มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่    ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับงบการเงินท่ี

                    เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557  เป็นตน้ไป  และบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท า

                    งบการเงินน้ี มีดงัต่อไปน้ี

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 1    (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  การน าเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 7    (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด

ฉบบัท่ี 12   (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 17  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  สญัญาเช่า  

ฉบบัท่ี 18  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  รายได้

ฉบบัท่ี 19  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน

ฉบบัท่ี 21  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ฉบบัท่ี 24  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ฉบบัท่ี 28  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วม

ฉบบัท่ี 31  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้

ฉบบัท่ี 34  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  งบการเงินระหว่างกาล

ฉบบัท่ี 36  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  การดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 38  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี  2    (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์

ฉบบัท่ี  3    (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  การรวมธุรกิจ

ฉบบัท่ี  5    (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก

ฉบบัท่ี  8    (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  ส่วนงานด าเนินงาน

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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การตีความมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 15 เร่ือง  สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า

ฉบบัท่ี 27 เร่ือง  การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท  าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบบัท่ี 29 เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ

ฉบบัท่ี 32 เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวป็ไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 1 เร่ือง  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

ฉบบัท่ี 4 เร่ือง  การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่   

ฉบบัท่ี 5 เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม

ฉบบัท่ี 7 เร่ือง  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินใน

   สภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง  งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยคา่

ฉบบัท่ี 12 เร่ือง  ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ

ฉบบัท่ี 13 เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

ฉบบัท่ี 17 เร่ือง  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ

ฉบบัท่ี 18 เร่ือง  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

   2)  มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่    ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับงบการเงินท่ี

                    เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559  เป็นตน้ไป  และบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท า

                    งบการเงินน้ี มีดงัต่อไปน้ี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี  4 เร่ือง  สญัญาประกนัภยั

            ปัจจุบนับริษทัฯ   และบริษทัยอ่ย    อยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทาง

      การเงินฉบบัดงักล่าว

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
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3.  หลกัเกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม

            งบการเงินรวมของบริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั  (มหาชน)   ไดร้วมงบการเงิน

     ของบริษทัยอ่ย   นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ   มีส่วนร่วมในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานจนถึงวนัท่ีการ

     ควบคุมส้ินสุดลงดงัต่อไปน้ี

ประเทศ สดัส่วนการลงทุน (%) ประเภทธุรกิจ

2556 2555

      บริษทัยอ่ย

           บริษทั ยเูอซี ไฮไดรเท็ค จ  ากดั ไทย 50 50 รับจา้งผลิตน ้าประปา  รวมทั้ง

จ  าหน่ายและติดตั้งวสัดุอุปกรณ์

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

           บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที ไทย 50.01 99.97 ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซชีวภาพ 

           เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั เพ่ือใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า  

การขนส่งคมนาคมและ

อุตสาหกรรมทัว่ไป

           บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั ไทย 99.99 0.00 ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า

และพลงังานทดแทน

            งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั ส าหรับรายการบญัชีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์

      ทางบญัชีท่ีคลา้ยกนั

            ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย  ยอดก าไรท่ีคิดระหว่างกนักบัท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนของ

      บริษทัฯ กบัสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในงบการเงินรวมแลว้

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
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4.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
     4.1  การรับรู้รายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย
            4.1.1  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง
            4.1.2  รายไดจ้ากการขายสินคา้   บริษทัฯ  รับรู้รายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบและไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
                       สาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ 
            4.1.3  รายไดจ้ากการให้บริการปรึกษาโครงการ บริษทัฯ รับรู้รายไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้แลว้
            4.1.4  รายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง บริษทัฯ รับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ กรณีมีความเป็นไปได้
                       คอ่นขา้งแน่ท่ีตน้ทุนงานทั้งส้ินจะสูงกว่ารายไดค้า่งานตามสญัญา บริษทัฯ จะรับรู้ผลขาดทุนดงักล่าวเป็นคา่ใชจ่้าย
                       ทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   หมายถึง   เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ซ่ึงก าหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน
     3 เดือนนบัจากวนัท่ีฝาก และ ไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้
     4.3  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
            ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  แสดงในราคาตามสิทธิท่ีจะไดรั้บ/ใบแจง้หน้ี  หักคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ
            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  โดยพิจารณาจากระยะเวลาจ่ายช าระของลูกหน้ี  และก าหนดคา่เผ่ือหน้ี
     สงสยัจะสูญของลูกหน้ีจากผลการพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีแต่ละราย
     4.4  สินคา้คงเหลือ
            บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยแสดงสินคา้คงเหลือในราคาทุน   โดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน    หรือมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
     ราคาใดจะต ่ากว่า
     4.5  เงินลงทุน
            เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัฯ แสดงดว้ยราคาทุนสุทธิจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้มี) 
            ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  เงินลงทุนในบริษทัร่วม  แสดงดว้ยราคาทุนสุทธิจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน  (ถา้มี)
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     4.6  อาคารและอุปกรณ์
            บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยแสดงอาคารและอุปกรณ์ดว้ยราคาทุนหักคา่เส่ือมราคาสะสมท่ีเก่ียวขอ้ง  และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่
     ของสินทรัพย ์ (ถา้มี)   ราคาทุนรวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้ส าหรับการร้ือถอน   การขนยา้ย  และการบูรณะสถานท่ีตั้ง
     ของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระผกูพนัของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
            บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยคิดคา่เส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์     โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ
     ของสินทรัพยน์ั้น  และคิดคา่เส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั  เม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้น
     มีตน้ทุนท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   นอกจากน้ียงัก าหนดให้ตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
     ของมูลคา่คงเหลือ   และวิธีการคิดคา่เส่ือมราคาอยา่งน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบบญัชี 
            อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

จ  านวนปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 20
เคร่ืองใชส้ านกังาน 2 และ 5
เคร่ืองตกแต่งส านกังาน 5
ยานพาหนะ 5
ไม่คิดคา่เส่ือมราคาท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง

     4.7  การดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์
            บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยไดส้อบทานการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์   เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัฯ 
     และบริษทัยอ่ย  สูงกว่ามูลคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน   (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น  ๆ  ตามปกติธุรกิจ  หรือมูลคา่จากการใช้
     แลว้แต่อยา่งใดจะสูงกว่า)   โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ  หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด
     แลว้แต่กรณี ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลขาดทุน
     จากการดอ้ยคา่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          และจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่กต่็อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการ
     ดอ้ยคา่ดงักล่าวไม่มีอยูอี่กต่อไป หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง
     4.8  รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
            บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยบนัทึกรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีคา่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท   โดยใชอ้ตัรา
     แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  ยอดคงเหลือของบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงคา่
     เป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
            ก  าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน บนัทึกเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน
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     4.9  เคร่ืองมือทางการเงิน
            เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน    ประกอบดว้ย   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   เงินลงทุน
     ชัว่คราว    ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน    เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนัและเงินลงทุนระยะยาว    เงินเบิกเกินบญัชีและ
     เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยาว    และหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
     นโยบายและเกณฑก์ารรับรู้และการวดัมูลคา่ส าหรับรายการดงักล่าวไดมี้การเปิดเผยตามแต่ละหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง
     4.10  สญัญาเช่าระยะยาว
             4.10.1  สญัญาเช่าการเงิน
                        บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยบนัทึกยานพาหนะตามสญัญาเช่าซ้ือ / สญัญาเช่าเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยราคา
             ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า   หรือมูลคา่ปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า  ส่วนดอกเบ้ียจ่าย
             ท่ีเกิดข้ึนจะบนัทึกตามระยะเวลาของสญัญาเช่า
             4.10.2  สญัญาเช่าด าเนินงาน
                        บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยบนัทึกสญัญาเช่าท่ีดินระยะยาวท่ีตอ้งจ่ายตลอดอายสุญัญาภายใตส้ญัญาด าเนินงาน
             เป็นคา่เช่าจ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมสญัญา โดยตดัจ่ายในอตัราเส้นตรง
     4.11  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
             4.11.1  กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน
                        บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้  าหนด
             การจ่ายสมทบไวแ้ลว้   สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  
             และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังาน
             และเงินสมทบจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บนัทึกเป็นคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน
             เบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น  
             4.11.2  ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัเลิกจา้ง 
                        บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยจดัให้มีผลประโยชน์ของพนกังานหลงัการเลิกจา้ง   เพ่ือจ่ายให้แก่พนกังานเป็นไปตาม
             กฏหมายแรงงานไทย     มูลคา่ปัจจุบนัของหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานไดถู้กรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดย
             การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากผูเ้ช่ียวชาญอิสระ  (นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั)     โดยใชวิ้ธีคิดลด
             แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ภายใตส้มมติฐานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคตท่ีบริษทัฯ 
             ก  าหนดข้ึนอยา่งเหมาะสม  
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            สมมติฐานทางสถิติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณสรุปผลประโยชน์พนกังาน สรุปไวด้งัน้ี
อตัราคิดลด ร้อยละ 4.11 ต่อปี
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน ผนัแปรตามอายพุนกังาน
อตัราการตาย อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑต์าม

เพศชายและเพศหญิง
     4.12  ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

4.12.1  คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด  ประกอบดว้ย  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษี
      เงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการ
      ท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
  1)  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  ไดแ้ก่  ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน

 ส าหรับงวดท่ีตอ้งเสียภาษี   โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจน
 การปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ

  2)  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี       บนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลคา่ตามบญัชีของ
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุง่หมายทางภาษี    ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้หาก
 เป็นไปไดว้่าจะไม่มีการใชป้ระโยชน์ในอนาคตอนัใกล ้

4.12.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   วดัมูลคา่โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราว   เม่ือมีการปรับปรุง
     โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน

4.12.3 ในการก าหนดมูลคา่ของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยค านึง
      ถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน   และมีดอกเบ้ียท่ี
      ตอ้งช าระ  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต 
      ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั  รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี  และจากประสบการณ์ใน
      อดีต การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐานและอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบั
      เหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ  อาจจะท าให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเปล่ียนการตดัสินใจ   โดยข้ึนอยูก่บัความ
      เพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่    การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้
      ในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง
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4.12.4 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได ้      เม่ือบริษทัฯ  และ
      บริษทัยอ่ยมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้อง
      งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนั หรือ
      หน่วยภาษีต่างกนัส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้น        บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและ
      สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั

4.12.5 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนว่า     ก  าไรเพ่ือเสียภาษีใน
      อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
      บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง

     4.13  ประมาณการทางบญัชี
               การจดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการและการตั้งขอ้
     สมมติฐานบางประการ      ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน     และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
     งบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินท่ีประมาณไว้
              บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดต้ั้งประมาณการและขอ้สมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต  เป็นผลให้ประมาณการทางบญัชี
     อาจจะไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง  ประมาณการและขอ้สมมุติฐานท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการปรับปรุงบญัชีในปีถดัไปต่อมูลคา่
     สินทรัพยย์กไป  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  ไดแ้ก่  คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  คา่เผ่ือการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ  การ
     ประมาณการในเร่ืองต่างๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้
     4.14  ประมาณการหน้ีสิน 
               บริษทัฯ      และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัใน
     ปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต    ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผล
     ให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ      เพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการได้
     อยา่งน่าเช่ือถือ   หากบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยคาดว่าจะไดรั้บคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณการหน้ีสินทั้งหมดหรือ
     บางส่วนอยา่งแน่นอน   บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจ านวน
     ประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
     4.15  ก ำไรต่อหุ้น
            ก  ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน  ค  ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียท่ีออกและ
     เรียกช ำระแลว้  
            ก  ำไรต่อหุ้นปรับลด  ค  ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียท่ีออกและเรียก
     ช ำระแลว้   บวกแลว้จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯ  ตอ้งออกให้กบัผูถื้อหุ้นใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั
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5.  ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก
           ส าหรับไตรมาส 1  ปี 2556  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  เร่ือง ภาษีเงินได ้ มาใชเ้พ่ือให้เป็น
     ไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบญัชี   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จึงน าคา่ใชจ่้าย (รายได)้  ภาษีเงินไดม้าปรับปรุงกบัก าไรสะสม
     ตน้งวดของปี 2556  และปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินของปี 2555 ใหม่  ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว
     มาใช ้ท าให้งบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีก าไรสะสมตน้งวดเพ่ิมข้ึน จ านวน 2.26 ลา้นบาท ในงบการเงิน
     รวม  และ 1.36 ลา้นบาท  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึนดว้ยจ านวนเดียวกนั  และ
     ท  าให้งบการเงินของปี 2555  มีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี

ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่าง
งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.00 2,258,895.50       2,258,895.50
     ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 218,528,894.43 220,345,854.88 1,816,960.45

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,458,179.77 3,900,114.82 441,935.05
งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.00 2,251,234.15       2,251,234.15
     ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 148,846,780.04 150,935,515.48 2,088,735.44

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 148.78 162,647.49 162,498.71
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2555
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26,496,527.54 26,488,866.19     (7,661.35)
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 115,691,404.49 115,699,065.84 7,661.35

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.24 0.24 0.00
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หมำยเหตุ 21.1) 492,205,492 492,205,492

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่าง
งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.00 1,364,887.81       1,364,887.81
     ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 133,841,219.25 135,206,107.06 1,364,887.81
งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.00 1,926,256.22 1,926,256.22
     ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 92,865,811.22 94,792,067.44 1,926,256.22
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2555
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26,496,527.54 27,057,895.95     561,368.41
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 88,526,742.14 87,965,373.73 (561,368.41)

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.18 0.18 0.00 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หมำยเหตุ 21.1) 492,205,492 492,205,492

6.  ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด
     6.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2556 2555 2556 2555

เงินสด 73,080.00 28,035.00 62,968.00 23,035.00
เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 969,856.32 1,624,400.84 890,608.32 1,596,449.99
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 97,726,401.33 30,801,947.85 63,956,054.84 26,341,109.00

รวม 98,769,337.65 32,454,383.69 64,909,631.16 27,960,593.99

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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     6.2  รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสด
            ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

1)  บริษทัฯ  มีคา่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  จ  านวน  43.37  ลา้นบาท   ณ   วนัส้ินงวดยงัไม่ครบก าหนดช าระแสดงไวเ้ป็น
     เจา้หน้ีอ่ืน
2)  บริษทัฯ  ไดท้  าสญัญาเช่าลีสซ่ิงยานพาหนะจ านวน  5.95  ลา้นบาท  โดยจ่ายช าระเงินเร่ิมแรกแลว้  จ  านวน 1.76
     ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือผอ่นช าระ  แสดงไวเ้ป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน
3)  บริษทัฯ  มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั จ  านวน 46.07 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 92.15 ลา้นหุ้น มูลคา่
     หุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) ให้กบัผูถื้อหุ้น (หมายเหตุ 19)

            ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555
1)  บริษทัฯ  มีคา่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  จ  านวน  59.87  ลา้นบาท  และครบก าหนดจ่ายช าระในปี  2556   แสดงไวเ้ป็น
     เจา้หน้ีอ่ืน
2)  บริษทัฯ  ไดท้  าสญัญาเช่าลีสซ่ิงยานพาหนะจ านวน  6.58  ลา้นบาท  โดยจ่ายช าระเงินเร่ิมแรกแลว้  จ  านวน 1.65
     ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือแสดงไวเ้ป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน
3)  บริษทัฯ  มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั จ  านวน 25.87 ลา้นบาท  (หุ้นสามญั 25.87 ลา้นหุ้น  มูลคา่
     หุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) ให้กบัผูถื้อหุ้น (หมายเหตุ 19)

7.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555
ลูกหน้ีการคา้
ท่ีเรียกช าระแลว้ 119,608,571.22 152,760,166.21 117,601,541.22 152,760,166.21
ท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ 34,109,589.33 8,391,965.96 19,517,077.43 8,391,965.96

ลูกหน้ีอ่ืน 
ลูกหน้ีภาษีมูลคา่เพ่ิม 36,795,424.49 14,663,732.88 35,799,868.35 13,671,149.19
อ่ืน ๆ 21,104,998.15 10,168,927.52 20,904,349.30 9,880,164.54

รวม 211,618,583.19 185,984,792.57 193,822,836.30 184,703,445.90

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )

- 13 -

113รายงานประจ�าปี 2556 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหำชน)



งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

            ลูกหน้ีการคา้ท่ีเรียกช าระแลว้แยก

ตามอายหุน้ีท่ีคา้งรับ ดงัน้ี 

ลูกหน้ียงัไม่ครบก าหนดช าระ 94,484,065.49 71,131,964.00 93,362,095.49 71,131,964.00

ลูกหน้ีเกินก าหนดช าระ

-  น้อยกว่า 3 เดือน 22,270,145.87 53,680,697.60 21,385,085.87 53,680,697.60

-  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 697,200.00 9,966,379.86 697,200.00 9,966,379.86

-  มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 130,189.71 17,981,124.75 130,189.71 17,981,124.75

-  มากกว่า 12 เดือน 2,026,970.15 0.00 2,026,970.15 0.00

รวม 119,608,571.22 152,760,166.21 117,601,541.22 152,760,166.21

8.  สินคา้คงเหลือ  

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

     วตัถุดิบ 0.00 19,014,996.06 0.00 19,014,996.06

     สินคา้ส าเร็จรูป 114,559,894.18 95,549,488.30 114,507,144.18 95,496,738.30

     วสัดุส้ินเปลือง 1,038,770.40 0.00 1,038,770.40 0.00

     สินคา้ระหว่างทาง 122,722,652.42 3,939,986.43 122,722,652.42 3,939,986.43

รวม 238,321,317.00 118,504,470.79 238,268,567.00 118,451,720.79

     หัก  คา่เผ่ือการลดมูลคา่สินคา้ส าเร็จรูป (727,103.06) (727,103.06) (727,103.06) (727,103.06)
สุทธิ 237,594,213.94 117,777,367.73 237,541,463.94 117,724,617.73

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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12. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย) บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย)

ณ วนัท่ี รายไดใ้นก าไร ณ วนัท่ี รายไดใ้นก าไร ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม หรือขาดทุน 31 ธนัวาคม หรือขาดทุน 31 ธนัวาคม

2554 (หมายเหตุ 20.2) 2555 (หมายเหตุ 20.2) 2556

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้) 218,130.92 (72,710.31) 145,420.61 0.00 145,420.61

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,708,125.30 (478,328.90) 1,229,796.40 264,643.99 1,494,440.39

รายไดเ้งินอุดหนุนรอรับรู้ 0.00 0.00 0.00 1,960,020.76 1,960,020.76

ขำดทุนสะสมจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย 324,977.93 558,700.56 883,678.49 180,027.46 1,063,705.95

รวม 2,251,234.15 7,661.35 2,258,895.50 2,404,692.21 4,663,587.71

บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย) บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย)

ณ วนัท่ี รายไดใ้นก าไร ณ วนัท่ี รายไดใ้นก าไร ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม หรือขาดทุน 31 ธนัวาคม หรือขาดทุน 31 ธนัวาคม

2554 (หมายเหตุ 20.2) 2555 (หมายเหตุ 20.2) 2556

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้) 218,130.92 (72,710.31) 145,420.61 0.00 145,420.61

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,708,125.30 (488,658.10) 1,219,467.20 256,378.20 1,475,845.40

รายไดเ้งินอุดหนุนรอรับรู้ 0.00 0.00 0.00 1,960,020.76 1,960,020.76

รวม 1,926,256.22 (561,368.41) 1,364,887.81 2,216,398.96 3,581,286.77

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )

งบการเงินรวม (บาท)
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13. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 10,723,109.65 0.00
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 50,000,000.00 30,000,000.00
เจา้หน้ีธนาคารทรัสตรี์ซีท 151,862,793.02 140,650,116.03

รวม 212,585,902.67 170,650,116.03
ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556  และ  2555   บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคาร  จ  านวน  35 ลา้นบาท  (3 แห่ง)  

     อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR-1.5 - MOR ต่อปี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะสั้นกบัธนาคารแห่งหน่ึง จ  านวน 50 ลา้นบาท  โดยออกตัว๋สญัญา

     ใชเ้งิน  ครบก าหนดภายในเดือนมีนาคม 2557 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MMR ต่อปี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  บริษทัฯ  มีเงินกูย้ืมระยะสั้นกบัธนาคารสองแห่ง  จ  านวน 30 ลา้นบาท  โดยออกตัว๋สญัญา

     ใชเ้งิน   1)   จ านวน 10 ลา้นบาท  ครบก าหนดช าระภายในเดือนมกราคม  2556  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  MLR - 2  ต่อปี    และ
     2)   จ านวน 20 ลา้นบาท  ครบก าหนดช าระเดือนมีนาคม 2556 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MMR ต่อปี 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2556  และ 2555  บริษทัฯ  มีวงเงินกูย้ืมเพ่ือน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศกบัธนาคารหลายแห่ง 
     จ  านวน 420 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกนั ณ วนัท่ีกูย้ืม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 และ 2555 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมดงักล่าว ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั

14. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555
เจา้หน้ีการคา้ 204,032,245.39 40,782,124.01 188,040,189.49 40,782,124.01
เจา้หน้ีอ่ืน 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,777,762.61 5,573,464.23 7,655,462.61 5,528,464.23
เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 43,700,740.67 59,300,961.10 43,367,600.50 59,300,961.10
อ่ืน ๆ 15,833,370.98 10,085,566.41 15,702,295.83 9,551,457.88

รวม 271,344,119.65 115,742,115.75 254,765,548.43 115,163,007.22

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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15. เงินกูย้ืมระยะยาว   

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555

เงินกูย้ืมจากธนาคาร 154,187,376.54 49,942,875.00

หัก  ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (24,043,573.15) (7,716,000.00)

สุทธิ 130,143,803.39 42,226,875.00

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  บริษทัฯ  มีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

1. สญัญาเงินกูย้ืมท่ี 1  เงินกูย้ืม จ  านวนเงิน 19.51 ลา้นบาท จ่ายช าระคืนเงินตน้ รวม 81 งวด โดยช าระ 1 เดือนต่องวด 

งวดละ  0.24  ลา้นบาท  (ปลอดช าระเงินตน้  3  เดือน)  เร่ิมช าระตั้งแต่เดือนกนัยายน  2555  และช าระดอกเบ้ียเป็น

รายเดือน  ในอตัราร้อยละ MLR - 2.75 ต่อปี  

2. สญัญาเงินกูย้ืมท่ี 2  เงินกูย้ืม จ  านวนเงิน 32.60 ลา้นบาท จ่ายช าระคืนเงินตน้ รวม 81 งวด โดยช าระ 1 เดือนต่องวด 

งวดละ  0.40  ลา้นบาท   (ปลอดช าระเงินตน้  3  เดือน)   เร่ิมช าระตั้งแต่เดือนตุลาคม  2555   และช าระดอกเบ้ียเป็น

    รายเดือน  ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี

3. สญัญาเงินกูย้ืมท่ี 3  จ านวน 111.96 ลา้นบาท  จ่ายช าระคืนเงินตน้ รวม 48 งวด  โดยช าระ  1 เดือน ต่องวด  งวดละ

2.33 ลา้นบาท  (ปลอดช าระเงินตน้ 12 เดือน)  เร่ิมช าระตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2557  และช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน

ในอตัราร้อยละ MLR - 1.75 ต่อปี

           เงินกูย้ืมดงักล่าวทั้งสามสญัญาค ้าประกนัโดยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง (หมายเหตุ 

    10), โดยสิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วน (หมายเหตุ 28.1) และบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกูย้ืมท่ีส าคญั 

    ดงัน้ี   1) บริษทัฯ จะตอ้งไม่ก่อขอ้ผกูพนั หน้ี หรือภาระใด ๆ โดยการกูย้ืมจาก หรือค ้าประกนับุคคลใด ๆ   จนท าให้

    อตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  (Debt to Equity Ratio) เกินกว่า 2 ต่อ 1 เท่า และ 2) บริษทัฯ จะตอ้ง

    ด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี  (Debt  Service  Coverage  Ratio) ไม่น้อยกว่า 2 เท่า  (ส าหรับสญัญา

    เงินกูย้ืมท่ี 3 ไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า)

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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16. หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  

           1)  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555

เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 7,332,267.95 4,755,886.91

เจา้หน้ีตามสญัญาเช่า 768,178.64 1,557,562.74

รวม 8,100,446.59 6,313,449.65

หัก    ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,976,312.12) (1,953,858.81)

สุทธิ 5,124,134.47 4,359,590.84

      ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2556  และ 2555  ยานพาหนะราคาทุน  16.56  ลา้นบาท  และ  10.65  ลา้นบาท  ตามล าดบั 

บริษทัฯ อยูใ่นระหว่างจ่ายช าระแก่เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้

           2)  จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายสินทรัพยส์ญัญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555

ภายใน 1 ปี 3,280,065.00 2,207,555.81

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 4,765,026.81 3,478,761.00

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 610,404.00 1,132,723.00

รวม 8,655,495.81 6,819,039.81

หัก  ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (555,049.22) (505,590.16)

มูลคา่ปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 8,100,446.59 6,313,449.65

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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17. ทุนเรือนหุ้น

ส าหรับปี 2556

        1.   ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556   ผูถื้อหุ้นมีมติ   ดงัน้ี   

                 1.1  ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ  านวน 25,248.50 บาท (หุ้นสามญั 50,497 หุ้น มูลคา่ท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท)  ท าให้

                        บริษทัฯ  มีทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั  จ  านวน 552,898,981 หุ้น  มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ  0.50 บาท   โดยบริษทัฯ  ได้

                        จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2556

                 1.2  ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นอตัราหุ้นละ   0.11112   บาท  จ  านวน  460.75  ลา้นหุ้น  รวมเป็นเงิน  51.20  ลา้นบาท 

                        แบ่งเป็น  1)  จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั   ไม่เกินจ านวน  46.07  ลา้นบาท   หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน

                        ปันผล เท่ากบัหุ้นละ 0.10 บาท  ให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล   และ 2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 

                        อตัราหุ้นละ  0.01112  บาท หรือคิดเป็นเงินไม่เกินจ านวน  5.12  ลา้นบาท และตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการ

                        ด าเนินงานประจ าปี 2555  จ านวน  4.43  ลา้นบาท  โดยจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี  3 พฤษภาคม 2556  

                 1.3  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ  านวน  55.30 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 110.60 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท) 

                        ท  าให้บริษทัฯ  มีทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั  จ  านวน  663,498,981 หุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยบริษทัฯ  

                       ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2556  และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  ดงัน้ี

                       1.3.1  หุ้นสามญั   จ  านวนไม่เกิน  92.15  ลา้นหุ้น  มูลคา่ท่ีตราไว ้ หุ้นละ  0.50  บาท   เพ่ือรองรับไวส้ าหรับการจ่ายหุ้น

          ปันผลตามขอ้ 1.2 และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556

                       1.3.2  หุ้นสามญั จ  านวนไม่เกิน 18.45 ลา้นหุ้น  มูลคา่ท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญั

         แสดงสิทธิ ( UAC – W1)  

        2.  ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2556 ผูถื้อหุ้นมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

             จ  านวน  1,159.50 บาท (หุ้นสามญั 2,319 หุ้น มูลคา่ท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท)  เป็นการตดัเศษหุ้นท่ีเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล 

             (ตามขอ้ 1.2)  ท าให้บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั จ  านวน 663,496,662 หุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  โดยบริษทัฯ 

             ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2556

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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        2.   การเพ่ิมข้ึนและลดลงของทุนเรือนหุ้น ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวามคม 2556 สรุปไดด้งัน้ี

   

จ านวนหุ้น จ านวนเงิน(บาท) จ านวนหุ้น จ านวนเงิน(บาท)
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 552,949,478 276,474,739.00 436,449,478 218,224,739.00

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั   110,600,000 55,300,000.00 24,300,000 12,150,000.00

ออกหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิใบส าคญั

   แสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 0 0.00 1,294,000 647,000.00

ลดทุนหุ้นสามญั (52,816) (26,408.00) 0 0.00

จ่ายหุ้นปันผล 0 0.00 92,147,681 46,073,840.50

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 663,496,662 331,748,331.00 554,191,159 277,095,579.50

        3.   การเพ่ิมข้ึนและลดลงของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ( UAC - W1)   ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 

  31 ธนัวาคม  2556 สรุปไดด้งัน้ี

จ  านวนหน่วย
ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 0

ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 92,149,503

ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (1,127,633)

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 91,021,870

           เม่ือวนัท่ี 18  ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดรั้บช าระเงินจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั

จ านวน 11,400 หน่วย  เป็นจ านวนเงิน  85,500.00  บาท  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556  บริษทัฯ  แสดงเงินท่ีไดรั้บดงักล่าวเป็น

"เงินรับล่วงหน้าคา่หุ้นสามญั"     และบริษทัฯ     ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีช าระแลว้จากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั

ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 10  มกราคม  2557

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )

ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช าระแลว้
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      ส าหรับปี 2555
      1.  ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2555 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555 ผูถื้อหุ้นมีมติให้   ดงัน้ี
            1.1  ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ  านวน 12.00 บาท คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 172,499,988.00 บาท (หุ้นสามญั 

 172.50  ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท)  ในส่วนของหุ้นท่ีไม่ไดจ้  าหน่าย  โดยบริษทัฯ  ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบั
 กระทรวงพาณิชยแ์ลว้  เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555

            1.2  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ  านวน 59.87 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 232.37 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 232.37
 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม
 2555  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี
 1.2.1  ออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ านวน 25.87 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 25.87 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไว้

    หุ้นละ 1 บาท)   และเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555  บริษทัฯ  ไดจ่้ายหุ้นปันผลให้กบัผูถื้อแลว้  (หมายเหตุ  19)
1.2.2  ออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป  (General  Mandate)  จ านวน  34 

    ลา้นบาท (หุ้นสามญั 34 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) จดัสรรแก่ผูถื้อหุ้นเดิม จ  านวน 17 ลา้นหุ้น (ไม่เกิน
    ร้อยละ 10  ของทุนช าระแลว้) และบุคคลในวงจ ากดั  จ  านวน 17 ลา้นหุ้น (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้)  

      2.  ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1 / 2555  เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2555 ผูถื้อหุ้นมีมติ ดงัน้ี   
            2.1  ยกเลิกการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 34 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 34 ลา้นหุ้น

 มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 
            2.2  ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  จ  านวน  34,000,247.00 บาท  (หุ้นสามญั 34,000,247 หุ้น  มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท)

 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการยกเลิกการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และการตดัเศษของ
 หุ้นท่ีเหลือ  จ  ำนวน 247 หุ้น หลงัจำกจดัสรรเป็นหุ้นปันผล  โดยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนต่อกระทรวง
 พำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2555

            2.3  เพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบก าหนดวตัถุประสงค ์จ  านวน 22 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 22 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท)
 เสนอขายให้กบับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เพ่ือรองรับการลงทุนในโครงการโรงงานผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม
 จงัหวดัสุโขทยั    รวมถึงโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทน   และพลงังานทางเลือกท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและตาม
 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  คร้ังท่ี 5/2555  เม่ือวนัท่ี  27 มิถุนำยน 2555  มีมติอนุมติัขำยหุ้นดงักล่ำวให้กบั
 ผูล้งทุนรายหน่ึงในวนัท่ี  10  กรกฎาคม 2555  โดยบริษทัฯ  ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้
 เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2555 ต่อมาตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2555 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2555
 ท่ีประชุมมีมติเปล่ียนการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้กบับุคคลในวงจ ากดั  (Private  Placement)  เป็นเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน
 ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม  (Right Offering) ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
 บริษทั (Warrant) ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมและประชาชนทัว่ไปแทน

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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      3.  ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2555  เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2555  ผูถื้อหุ้นมีมติดงัน้ี   
            3.1  เปล่ียนแปลงมูลคา่ท่ีตราไวจ้ากมูลคา่หุ้น   หุ้นละ  1  บาท   เป็นมูลคา่ท่ีตราไว ้  หุ้นละ  0.50  บาท  ท าให้บริษทัฯ  มี

 ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั  จ  านวน 440,749,478 หุ้น  มูลคา่ท่ีตราไว ้ หุ้นละ 0.50 บาท  โดยบริษทัฯ  ไดจ้ดทะเบียน
 เปล่ียนแปลงมูลคา่หุ้นท่ีตราไวก้บักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2555

            3.2  ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ  านวน  22  ลา้นบาท  (หุ้นสามญั  44 ลา้นหุ้น  มูลคา่ท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท)  ท าให้
 บริษทัฯ  มีทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั  จ  านวน  396,749,478 หุ้น  มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ  0.50 บาท   โดยบริษทัฯ  ได้
 จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2555

            3.3  ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 ( UAC - W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีช่ืออยู ่ ณ วนั Record Date 
 จ  านวนไม่เกิน 79.40 ลา้นหน่วย ในอตัราส่วน 5 หุ้นเดิมไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลคา่
 อตัราในการใชสิ้ทธิ  1  หน่วย  ต่อหุ้นสามญั  1  หุ้น  ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท  ใชสิ้ทธิภายใน  3  ปี  นบัจากวนัท่ีออก
 ใบส าคญัแสดงสิทธิ  ก าหนดให้ใชสิ้ทธิวนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาส

            3.4  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั  จ  านวน 78.10 ลา้นบาท  (หุ้นสามญั 156.20 ลา้นหุ้น  มูลคา่ท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท)  
 โดยบริษทัฯ  ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้  เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2555  และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
 ดงัน้ี
 3.4.1  หุ้นสามญั  จ  านวนไม่เกิน 92.20 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท  เพ่ือส ารองไวส้ าหรับการใชสิ้ทธิของ
        ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ( UAC – W1)   ตามขอ้ 3.3  และขอ้ 3.5

 3.4.2  หุ้นสามญั จ  านวนไม่เกิน 64 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้กบั  1) ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีช่ืออยู ่
          ณ วนั Record Date จ านวนไม่เกิน 39.70 ลา้นหุ้น  ในอตัราส่วน 10 หุ้นเดิม  ไดรั้บการจดัสรร 1 หุ้นใหม่ 
                        เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ ไดรั้บช าระคา่หุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม จ  านวน 119.10
           ลา้นบาท  (จ านวน  39.70  ลา้นหุ้น  ราคา  Par หุ้นละ  0.50 บาท  เสนอขายหุ้นละ  3 บาท)  โดยบริษทัฯ  ได้
           จดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2555 
      2) ประชาชนทัว่ไป   จ  านวนไม่เกิน  24.30  ลา้นหุ้น

                        เม่ือวนัท่ี  14 มกราคม 2556  บริษทัฯ ไดรั้บช าระคา่หุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไป  จ  านวน 
               191.97 ลา้นบาท (จ านวน 24.30 ลา้นหุ้น  ราคา Par  หุ้นละ 0.50 บาท  เสนอขายหุ้นละ 7.90 บาท)  โดยบริษทัฯ  
               ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2556

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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            3.5  ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ( UAC - W1) จ านวนไม่เกิน 12.80 ลา้นหน่วย ให้แก่ 1) ผูถื้อหุ้นเดิม

 ของบริษทั  ท่ีไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  และ 2)  ประชาชนทัว่ไป

 ท่ีจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน (ตามขอ้  3.4.2)  ในอตัราส่วน  5 หุ้นเพ่ิมทุนใหม่  ไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วย

 โดยไม่คิดมูลคา่ รายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ( UAC - W1)  เช่นเดียวกบัขอ้ 3.3

           เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2556 บริษทัฯ ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญับริษทั (UAC-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้น

 แลว้  จ  านวน 92.15 ลา้นหน่วย  ประกอบดว้ย จ  านวน 79.35 ลา้นหน่วย  ส าหรับผูถื้อหุ้นตามขอ้ 1.3  และจ านวน 12.80 

 ลา้นหน่วย  ส าหรับผูถื้อหุ้นตามขอ้ 1.5

18. ส ารองตามกฏหมาย

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับปีไวเ้ป็นส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า

      ร้อยละ  5  ของก าไรสุทธิประจ าปี  หลงัหักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา  (ถา้มี)  จนกว่าส ารองตามกฏหมายน้ีจะมียอดไม่น้อยกว่า

      ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงทุนส ารองตามกฏหมายน้ีไม่อาจน าไปจ่ายเงินปันผลได้

19. การจดัสรรก าไรสะสม

      ส าหรับปี 2556

                ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั   คร้ังท่ี   1/2556   เม่ือวนัท่ี  20  กมุภาพนัธ ์ 2556   มีมติเห็นชอบให้เสนอ

      ขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.11112 บาท จ านวน 460.75 ลา้นหุ้น รวมเป็น

      เงิน  51.20  ลา้นบาท   แบ่งเป็น   1)  จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั  ไม่เกินจ านวน 46.08  ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัรา

      การจ่ายเงินปันผลเท่ากบัหุ้นละ 0.10 บาท ให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล  และ  2)  จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด  

      อตัราหุ้นละ  0.01112  บาท  หรือคิดเป็นเงินไม่เกินจ านวน 5.12 ลา้นบาท   บริษทัฯ  ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้  เม่ือวนัท่ี  3 

      พฤษภาคม 2556

      ส าหรับปี 2555

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2555 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555  ผูถื้อหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่

      ผูถื้อหุ้นอตัราหุ้นละ 0.4167 บาท รวมจ านวน 68.13 ลา้นบาท  ดงัน้ี

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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              -  จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  เม่ือวนัท่ี  6 ตุลาคม 2554  อตัราหุ้นละ 0.1667 บาท รวมจ านวน 25.01 ลา้นบาท   แบ่งเป็น
1)  จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั   ไม่เกินจ านวน  22.5  ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเท่ากบั
หุ้นละ  0.15  บาท  (หุ้นสามญั  22.50  ลา้นหุ้น  มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ  1  บาท)  ให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัรา  20 หุ้นเดิม  ต่อ 
3 หุ้นปันผล และ 2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด อตัราหุ้นละ 0.0167 บาท หรือคิดเป็นเงินไม่เกินจ านวน  2.51 ลา้นบาท

              -  ส่วนท่ีเหลือจะตอ้งจ่ายในคร้ังน้ีอตัราหุ้นละ  0.25  บาท  รวมจ านวน   43.12  ลา้นบาท   แบ่งเป็น  1)  จ่ายเงินปันผลเป็น
หุ้นสามญัของบริษทั    ไม่เกินจ านวน   25.87  ลา้นบาท   หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเท่ากบัหุ้นละ   0.15  บาท
(หุ้นสามญั 25.87 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) ให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นปันผล  และ 2) จ่าย
เงินปันผลเป็นเงินสด อตัราหุ้นละ  0.10  บาท  หรือคิดเป็นเงินไม่เกินจ านวน 17.25 ลา้นบาท  บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล
ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555  

20. ภาษีเงินได้
      20.1  การค านวณภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

        บริษทัใหญ่
              บริษทัฯ  ค  านวณภาษีเงินได ้ ในอตัราร้อยละ  20  (ส าหรับปี 2556) และร้อยละ 23 (ส าหรับปี 2555) จากก าไร(ขาดทุน)
     ก่อนหักภาษีเงินไดส้ าหรับงวด บวกกลบัดว้ยส ารองคา่ใชจ่้ายและรายการอ่ืนๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณ
ภาษีเงินได ้(ถา้มี) 

        บริษทัยอ่ย
              บริษทัยอ่ยค านวณภาษีเงินได ้ในอตัราร้อยละ 15 - 20 (ส าหรับปี 2556) และร้อยละ 15-23 (ส าหรับปี 2555) จากก าไร
     (ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินไดส้ าหรับงวด บวกกลบัดว้ยส ารองคา่ใชจ่้ายและรายการอ่ืนๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการ
     ค  านวณภาษีเงินได ้(ถา้มี) 

      20.2  คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555
 (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
ส าหรับปีปัจจุบนั 16,633,396.81 26,496,527.54 16,633,396.81 26,496,527.54

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (2,404,692.21) (7,661.35) (2,216,398.96) 561,368.41

รวม 14,228,704.60 26,488,866.19 14,416,997.85 27,057,895.95

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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   20.3 การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555
 (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 145,090,525.01 142,187,932.03 76,824,947.25 115,023,269.68
อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 23 20 23
ภาษีเงินได้ 29,018,105.00 32,703,224.37 15,364,989.45 26,455,352.03
การลดภาษีเงินได้ 1,330.01 684,473.84 0.00 642,085.41
คา่ใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี 1,133,963.07 424,829.38 1,061,678.21 316,436.83
คา่ใชจ่้ายท่ีหักไดเ้พ่ิมทางภาษี (320,991.57) (356,300.75) (2,009,669.81) (355,978.32)
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม (15,606,666.07) (6,970,769.43) 0.00 0.00

ผลกระทบจากการตดัรายการกบั
บริษทัยอ่ย 2,964.16 3,408.78 0.00 0.00

รวมภาษีเงินได้ 14,228,704.60 26,488,866.19 14,416,997.85 27,057,895.95
อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงร้อยละ 10 19 19 24

21. ก าไรต่อหุ้น
 21.1  ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค  านวณโดยการหารยอดก าไรสุทธิส าหรับงวด ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีออกและ เรียกช าระแลว้
        โดยใชจ้  านวนหุ้นรวมจ านวนหุ้นปันผลท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้นตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 
         5 เมษายน 2556  (หมายเหตุ 17) และปรับยอ้นหลงัก าไรสุทธิต่อหุ้นส าหรับปี 2555 ใหม่   ดงัน้ี

ก่อนจ่ายหุ้นปันผล หลงัจ่ายหุ้นปันผล
ก าไรต่อหุ้น จ านวนหุ้น ก าไรต่อหุ้น จ านวนหุ้น

ปี 2556 - - 0.24 553,369,640       
ปี 2555 0.29 400,057,811       0.24 492,205,492

ก่อนจ่ายหุ้นปันผล หลงัจ่ายหุ้นปันผล
ก าไรต่อหุ้น จ านวนหุ้น ก าไรต่อหุ้น จ านวนหุ้น

ปี 2556 - - 0.11 553,369,640       
ปี 2555 0.22 400,057,811       0.18 492,205,492

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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21.2  ก าไรต่อหุ้นปรับลด ค  านวณโดยการหารยอดก าไร (ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีออกและเรียกช าระ
        แลว้   โดยใชจ้  านวนหุ้นรวมจ านวนหุ้นปันผลท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้นตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2556   เม่ือวนัท่ี  5
        เมษายน 2556  (หมายเหตุ 17) และปรับยอ้นหลงัก าไรสุทธิต่อหุ้น ส าหรับปี 2555 ใหม่ ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  บวกดว้ยจ านวน
        หุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ ตอ้งออกให้กบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธ์ิซ้ือหุ้นสามญั ของบริษทั (หมายเหตุ 17)
       

ก าไรส าหรับปี จ านวนหุน้ ก าไรต่อหุน้
2556      บาท      2555 2556      หุน้      2555 2556 บาท 2555

 (ปรับปรุงใหม่) (หมายเหตุ 21.1)
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
    ก  าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 131,194,416.44 116,961,673.51 553,369,640 492,205,492 0.24 0.24

    ผลกระทบของหุน้สามญั เทียบเท่าปรับเพ่ิม 
        (สิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้) -                      -                      7,553,738 -                  
ก าไรต่อหุน้ปรับลด
    ก  าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั
       สมมติวา่มีการเปล่ียนแปลงเป็นหุน้สามญั 131,194,416.44 116,961,673.51 560,923,378 492,205,492 0.23 0.24

ก าไรส าหรับปี จ านวนหุน้ ก าไรต่อหุน้
2556      บาท      2555 2556      หุน้      2555 2556 บาท 2555

 (ปรับปรุงใหม่) (หมายเหตุ 21.1)
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
    ก  าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 62,407,949.40 87,965,373.73 553,369,640 492,205,492 0.11 0.18

    ผลกระทบของหุน้สามญั เทียบเท่า
        ปรับเพ่ิม (สิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้) -                      -                      7,553,738 -                  
ก าไรต่อหุน้ปรับลด
    ก  าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั
        สมมติวา่ มีการเปล่ียนแปลงเป็นหุน้สามญั 62,407,949.40 87,965,373.73 560,923,378 492,205,492 0.11 0.18

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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22. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ส่วนหน่ึงในทรัพยสิ์น หน้ีสิน รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เกิดข้ึนจากรายการบญัชีกบับุคคลและกิจการ

      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั   รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้   และเกณฑต์ามท่ีตกลงระหว่างกนั มีรายละเอียดดงัน้ี
      22.1  ขอ้มูลทัว่ไป
            ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการคา้ นโยบายการก าหนดราคา
            บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
             นางสาวชวิศา  ชีวะเกตุ ญาติสนิทของกรรมการ คา่เช่าโกดงัสินคา้           เดือนละ 0.14 ลา้นบาท 
            บริษทัยอ่ย
             บริษทั ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ  ากดั บริษทัยอ่ย รายไดอ่ื้น           เดือนละ 0.02 ลา้นบาท 
             บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที บริษทัยอ่ย รายไดอ่ื้น           เดือนละ 0.05 ลา้นบาท 

เอน็เนอร์ยี่  จ  ากดั
           บริษทัร่วม
             บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั บริษทัร่วมและกรรมการร่วมกนั ซ้ือสินคา้           ราคาตลาด
             บริษทั เซบิกา๊ซ ยเูอซี จ  ากดั บริษทัร่วมและกรรมการร่วมกนั คา่จา้งเหมา ตามราคาท่ีตกลงกนั
           กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
             ห้างหุ้นส่วนสามญั พี แอนด ์พี ญาติสนิทของกรรมการเป็น คา่เช่าโกดงัสินคา้           เดือนละ 0.13 ลา้นบาท 

หุ้นส่วนของกิจการดงักล่าว
             บริษทั ไฮโดรเท็ค จ  ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นและกรรมการใน ขายสินคา้ ราคาตลาด

บริษทัยอ่ย คา่จา้งเหมา ตามราคาท่ีตกลงกนั
             บริษทั เค แอนด ์เอน็ 

คอมเมอร์เชียล จ ากดั ญาติสนิทของกรรมการ ซ้ือสินคา้ ราคาตลาด
      22.2  รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2556 2555 2556 2555

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
   บริษทั ไฮโดรเท็ค จ  ากดั (มหาชน) 5,750,000.00 65,146.00 5,750,000.00 65,146.00
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่จา้งและซ้ือสินคา้
   บริษทั ไฮโดรเท็ค จ  ากดั (มหาชน) 0.00 21,716,250.00 0.00 7,561,250.00
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
   บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั 0.00 1,205,267.47 0.00 1,205,267.47
   บริษทั ไฮโดรเท็ค จ  ากดั (มหาชน) 24,920,609.50 0.00 8,926,875.00 0.00
   บริษทั เซบิกา๊ซ ยเูอซี จ  ากดั 521,424.38 0.00 521,424.38 0.00

รวม 25,442,033.88 1,205,267.47 9,448,299.38 1,205,267.47

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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      22.3  รายการรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง   มีดงัน้ี
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555
รายไดจ้ากการขายสินคา้
   บริษทั ไฮโดรเท็ค จ  ากดั (มหาชน) 158,200.00 38,000,000.00 158,200.00 38,000,000.00
รายไดอ่ื้น

             บริษทั ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ  ากดั 0.00 0.00 260,160.00 195,120.00
             บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั 0.00 0.00 102,000.00 0.00

รวม 0.00 0.00 362,160.00 195,120.00
     ตน้ทุนขายและให้บริการ
     1)  ซ้ือสินคา้
               บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั 47,266,597.64 24,254,733.85 47,266,597.64 24,254,733.85
     2)  คา่จา้งผูรั้บเหมา 
               บริษทั ไฮโดรเท็ค จ  ากดั (มหาชน) 112,091,390.00 11,988,750.00 41,486,250.00 11,988,750.00

รวม 159,357,987.64 36,243,483.85 88,752,847.64 36,243,483.85
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 

             นางสาวชวิศา  ชีวะเกตุ 1,667,368.44 0.00 1,667,368.44 0.00
             ห้างหุ้นส่วนสามญั พี แอนด ์พี 0.00 1,528,421.04 0.00 1,528,421.04

   บริษทั เค แอนด ์เอน็ คอมเมอร์เชียล 
          จ  ากดั 69,360.00 0.00 69,360.00 0.00

รวม 1,736,728.44 1,528,421.04 1,736,728.44 1,528,421.04
      22.4  รายการอ่ืนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง  มีดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2556 2555 2556 2555

สินทรัพยถ์าวร - คา่จา้ง
             บริษทั เซบิกา๊ซ ยเูอซี จ  ากดั 486,328.50 0.00 486,328.50 0.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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23. คา่ตอบแทนกรรมการ
คา่ตอบแทนกรรมการน้ีเน้นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

      จ  ากดั  โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร

24. คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร
คา่ตอบแทนผูบ้ริหารเป็นคา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน    คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ

      ผูบ้ริหาร และให้ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ ผูจ้ดัการหรือผูด้  ารงต าแหน่ง
      ระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา      และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่า      ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 ทุกราย  

25. คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะ
คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญั มีดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2556 2555 2556 2555

     งานท่ีกิจการท าและถือเป็น
         รายจ่ายฝ่ายทุน (11,488,436.34) (3,838,317.74) (11,488,436.34) (3,838,317.74)
    การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ (19,010,405.88) (5,698,335.98) (19,010,405.88) (6,690,165.42)
    วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 23,017,260.25 0.00 23,017,260.25 0.00
    คา่จา้งผูรั้บเหมา 123,491,390.00 11,988,750.00 52,886,250.00 11,988,750.00
    คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 52,854,356.69 33,837,978.39 50,639,221.41 31,796,251.24
    คา่เส่ือมราคา 9,430,299.27 3,658,222.68 9,063,929.18 3,303,710.41
    คา่นายหน้าขายสินคา้ 2,623,371.00 2,561,914.00 2,623,371.00 2,561,914.00
    คา่ตอบแทนกรรมการ 2,460,000.00 2,410,000.00 2,460,000.00 2,410,000.00
    คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 13,472,874.40 12,906,586.00 13,472,874.40 12,906,586.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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23. คา่ตอบแทนกรรมการ
คา่ตอบแทนกรรมการน้ีเน้นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

      จ  ากดั  โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร

24. คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร
คา่ตอบแทนผูบ้ริหารเป็นคา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน    คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ

      ผูบ้ริหาร และให้ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ ผูจ้ดัการหรือผูด้  ารงต าแหน่ง
      ระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา      และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่า      ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 ทุกราย  

25. คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะ
คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญั มีดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2556 2555 2556 2555

     งานท่ีกิจการท าและถือเป็น
         รายจ่ายฝ่ายทุน (11,488,436.34) (3,838,317.74) (11,488,436.34) (3,838,317.74)
    การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ (19,010,405.88) (5,698,335.98) (19,010,405.88) (6,690,165.42)
    วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 23,017,260.25 0.00 23,017,260.25 0.00
    คา่จา้งผูรั้บเหมา 123,491,390.00 11,988,750.00 52,886,250.00 11,988,750.00
    คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 52,854,356.69 33,837,978.39 50,639,221.41 31,796,251.24
    คา่เส่ือมราคา 9,430,299.27 3,658,222.68 9,063,929.18 3,303,710.41
    คา่นายหน้าขายสินคา้ 2,623,371.00 2,561,914.00 2,623,371.00 2,561,914.00
    คา่ตอบแทนกรรมการ 2,460,000.00 2,410,000.00 2,460,000.00 2,410,000.00
    คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 13,472,874.40 12,906,586.00 13,472,874.40 12,906,586.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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27. การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน
      27.1  นโยบายการบญัชี

รายละเอียดนโยบายบญัชีท่ีส าคญั   วิธีการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้และการวดัมูลคา่ท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
      หน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 4.9
      27.2  ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา เกิดจากการท่ีคูส่ญัญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสญัญา  ซ่ึงก่อให้เกิดความ
      เสียหายแก่บริษทั  และบริษทัยอ่ย   บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ี   โดยการวิเคราะห์ฐานะ
      ทางการเงินของลูกคา้       ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัหัก
      คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญถือเป็นมูลคา่สูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา
      27.3  ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย

ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย    เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต   การเปล่ียนแปลง
      ดงักล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัฯ   และบริษทัยอ่ย   บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย 
      มีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย    เน่ืองจากรายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    เงินกูย้ืม
      ระยะยาวและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชอ้นุพนัธท์างการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว
      27.4  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

บริษทัฯ     และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือและขายสินคา้เป็นเงินตรา
       ต่างประเทศ   บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยไดต้กลงท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า   เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
       ป้องกนัความเส่ียง  ซ่ึงสญัญาดงักล่าวมีอายไุม่เกินหน่ึงปี

บริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงัน้ี
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
        สินทรัพยท์างการเงิน

เงินฝากธนาคารในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 780,602.21 295,100.89 780,602.21 295,100.89
ลูกหน้ีการคา้ในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 109,493.45 1,095,323.54 109,493.45 1,095,323.54
ลูกหน้ีอ่ืนในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 108,512.05 0.00 108,512.05 0.00
ลูกหน้ีอ่ืนในสกลุเงินยโูร 1,600.00 0.00 800.00 0.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

        หน้ีสินทางการเงิน 
เจา้หน้ีธนาคารทรัสตรี์ซีทในสกลุเงิน
       ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3,575,234.87 4,380,212.70 3,575,234.87 4,380,212.70
เจา้หน้ีธนาคารทรัสตรี์ซีท
       ในสกลุเงินยโูร 0.00 142,880.00 0.00 142,880.00
เจา้หน้ีการคา้ในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 4,413,214.35 453,210.00 4,413,214.35 453,210.00
เจา้หน้ีการคา้ในสกลุเงินยโูร 183,117.80 4,261.00 183,117.80 4,261.00
เจา้หน้ีการคา้ในสกลุเงินปอนด์
       สเตอร์ลิง 21,920.00 0.00 21,920.00 0.00
เจา้หน้ีอ่ืนในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 0.00 1,856,887.82 0.00 1,856,887.82
เจา้หน้ีอ่ืนในสกลุเงินยโูร 9,182.26 0.00 8,386.46 0.00

บริษทัฯ มีสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดงัน้ี
อตัราแลกเปล่ียนต่อบาท

2556 2555 2556 2555
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 31.28 - 33.006 30.82 - 30.821 3,733,304.87 800,000.00
สกลุเงินยโูร 0.00 39.2330 - 39.9139 0.00 338,024.00

28. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหน้า 
      28.1  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกไดก้บัผูใ้ห้เช่าหลายราย  เพ่ือใชเ้ป็นอาคารส านกังาน ,
               โกดงัเกบ็สินคา้, ท่ีตั้งโรงงานผลิตกา๊ชชีวภาพอดัและท่ีตั้งโรงงานผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  บริษทัฯ มีจ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้ง
               จ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานดงักล่าว ดงัน้ี

2556 2555
ภายใน 1 ปี 5,670,552.00 1,488,964.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 8,612,464.00 2,804,409.82
เกิน 5 ปี 13,306,710.39 11,119,766.02

รวม 27,589,726.39 15,413,139.84

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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      28.2  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัตามสญัญาบริการในพ้ืนท่ีอาคารส านกังานและโกดงัสินคา้กบัผูใ้ห้บริการหลายราย    โดยจ่ายคา่
               บริการเดือนละประมาณ  0.19 ลา้นบาท  ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ  มีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายคา่บริการ
               จนครบก าหนดสญัญา จ านวน  4.39  ลา้นบาท และ 1.26 ลา้นบาท ตามล าดบั 
      28.3  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาซ้ือสินคา้ สินทรัพยถ์าวรและจา้งผูรั้บเหมากบัผูข้ายและผูรั้บจา้งหลายราย
               คงเหลือ ดงัน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 125,290.00 4,841,889.39 125,290.00 4,841,889.39
สกลุเงินยโูร 2,288,900.00 11,379.31 2,145,000.00 11,379.31
สกลุเงินบาท 12,669,274.95 263,532,536.41 9,073,414.95 192,757,536.41

      28.4  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเลตเตอร์ออฟเครดิต ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้กบัธนาคารสองแห่ง
               คงเหลือดงัน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 122,320.00 189,870.00
สกลุเงินยโูร 57,904.00 227,668.00

      28.5  ภาระผกูพนัโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง (EJIP)
     เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 บริษทัฯ ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้งของ

               บริษทัและบริษทัยอ่ย   วตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน   และสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็น
               เจา้ของบริษทั  รวมทั้งธ ารงรักษาลูกจา้งไวก้บับริษทั  อายโุครงการ  3  ปี  ลูกจา้งท่ีเขา้ร่วมโครงการตอ้งจ่ายเงินสมทบ
               ในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน  และบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ 5 - 7  ของเงินเดือน
               ลูกจา้งท่ีเขา้ร่วมโครงการ ในแต่ละเดือนเงินสมทบดงักล่าวจะน าไปซ้ือหุ้นของบริษทั ("UAC") ซ่ึงอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์
               แห่งประเทศไทยในวนัท่ีก าหนดไว ้ ลูกจา้งท่ีเขา้ร่วมโครงการสามารถทยอยขายหุ้น  "UAC"  ไดเ้ม่ือครบก าหนดเวลา
               หน่ึงปีตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไว ้ โครงการร่วมลงทุนดงักล่าวมอบหมายให้บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ  ากดั เป็นตวัแทน
               ด าเนินการ

     บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบท่ีจ่ายให้กบัโครงการดงักล่าว    เป็นคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
               ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีจ่ายเงินสมทบ

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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      28.6  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารหลายแห่ง ออกหนงัสือค ้าประกนัคุณภาพสินคา้ให้กบั
                ลูกคา้บางราย    ค  ้าประกนัสญัญาจา้งเหมา   และค ้าประกนัภาษีอากรในการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ   ณ   วนัท่ี   31 
                ธนัวาคม 2556 และ 2555  รวมจ านวนเงินประมาณ 45.94 ลา้นบาท และ 45.97 ลา้นบาท ตามล าดบั หนงัสือค ้าประกนั
                ดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
29. กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน
                บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ช่ือ  "กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์พูลฟันด์
      ซ่ึงจดทะเบียนแลว้"  ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ  พ.ศ.  2530  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  โดยให้บริษทัจดัการกองทุน
      เป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ ซ่ึงตามระเบียบของกองทุนฯ  พนกังานตอ้งจ่ายสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนตาม
      อายกุารท างานของพนกังาน  และบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัราเดียวกนั  ส่วนท่ีพนกังาน
      จ่ายสะสมและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกเม่ือสมาชิกนั้น  ๆ  ครบเกษียณ  ตาย  หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก  

30.  การบริหารจดัการทุน
                วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ในการบริหารทางการเงินคือ  การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงาน
       อยา่งต่อเน่ืองและด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

31.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
                ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2557 มีมติเห็นชอบให้เสนออนุมติั
ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท จ านวน 554,204,839 หุ้น รวมเป็นเงิน 88.67 
ลา้นบาท ซ่ึงจ านวนเงินปันผลอาจเพ่ิมข้ึนหากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 แจง้ความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในไตรมาส 1 
ปี 2557

32. การอนุมติังบการเงิน
                งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2557

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
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