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สารสนเทศเกีย่วกบัการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ ตามบญัชี 1 และบัญชี 2 

ของ 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)  

 
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ยเูอซี  โกลบอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 16 มกราคม 2558 ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัใหบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีจะจดัตั้งข้ึนใหม่และถือ
หุ้นโดยบริษทัร้อยละ 99.99 (“UAC-APC” หรือ “บริษทัยอ่ย”) ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - 
EBT) ของบริษทั แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากดั (“APC”) มีราคาซ้ือขายรวมทั้งส้ินไม่เกิน 730 ลา้นบาท โดย 
APC จะขายและโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งสินทรัพย ์หน้ีสิน สัญญาอ่ืนๆ ลูกจา้ง ใบอนุญาต และสิทธิต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประกอบกิจการของ APC รวมถึงสิทธิประโยชน์ทั้งหมดท่ีมีในสินทรัพยด์งักล่าวให้แก่บริษทัยอ่ย โดยบริษทัย่อยจะ
ช าระค่าตอบแทนตามราคาซ้ือขายดงักล่าวใหแ้ก่ APC เป็นเงินสดทั้งจ านวน ทั้งน้ี ภายหลงัการโอนกิจการทั้งหมดแลว้ APC 
จะยติุการประกอบกิจการและช าระบญัชีเพ่ือเลิกบริษทัต่อไป 

การซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก APC เป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียน
ในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดย
มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 95.17 ตามเกณฑก์ าไรสุทธิ โดยรายละเอียดการเขา้ท ารายการมีดงัน้ี 

1. สารสนเทศตามบญัชี 1 

1.1 วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

บริษทัยอ่ยจะเขา้ท ารายการภายหลงัจากไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงก าหนด
จดัข้ึนในวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 และเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนต่างๆ ท่ีจะระบุไวใ้นสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เสร็จ ซ่ึงคาดวา่
ภายในเดือนเมษายน 2558 

1.2 คู่กรณีทีเ่กีย่วข้อง และความสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 

ผูซ้ื้อ : บริษทั ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีจะ
จดัตั้งข้ึนใหม่  

ผูข้าย : บริษทั แอด็วานซ์ โพลิเมอร์ แอนด ์เคมิคอล จ ากดั  

ความสมัพนัธ์กบับริษทั 

คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง (หมายถึง ผูข้าย) ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ และไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 

1.3 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ  

บริษทัจะจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ในนามบริษทั ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (UAC-APC) ดว้ย
ทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท และถือหุ้นโดยบริษทัร้อยละ 99.99 เพ่ือซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ APC รวมทั้ง
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สินทรัพย ์หน้ีสิน สัญญาอ่ืนๆ ลูกจา้ง ใบอนุญาต และสิทธิต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการของ APC รวมถึง
สิทธิประโยชน์ทั้งหมดท่ีมีในสินทรัพยด์งักล่าว ภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) 
และบริษทัย่อยจะช าระค่าตอบแทนให้แก่ APC เป็นเงินสด ภายหลงัการโอนกิจการทั้งหมดแลว้ APC จะยุติการ
ประกอบกิจการและช าระบญัชีเพ่ือเลิกบริษทัต่อไป โดยบริษทั ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั จะ
ด าเนินกิจการสืบตอ่จาก APC ต่อไป 

ประเภทและขนาดของรายการ 

การซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ APC ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว เขา้ข่ายเป็นการซ้ือหรือไดม้าซ่ึงกิจการของบริษทั
อ่ืนตามมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และถือเป็นรายการ
ไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไป ซ่ึงมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑก์ าไรสุทธิเท่ากบัร้อย
ละ 95.17 ค านวณจากก าไรสุทธิยอ้นหลงั 12 เดือน จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 1 (ขนาด
ของรายการมีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 50 หรือสูงกวา่ แต่ต  ่ากวา่ร้อยละ 100) 

ทั้งน้ี เม่ือรวมขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยร์ายการอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ไดแ้ก่ โครงการเดินท่อก๊าซ
โรงงานผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (Petroleum Production Project: PPP) โครงการลงทุนโรงงานผลิตเช้ือเพลิงไมอ้ดัเมด็ 
(Wood Pallet) โครงการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ของบริษทัโซ
ล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงมีขนาดรายการรวมกนัตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 7.67 
ของสินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย กบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยซ่ึ์งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคร้ังน้ี
อนุมติัเร่ืองการจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ การซ้ือและรับโอนกิจการของ APC จะมีขนาดรายการตามเกณฑมู์ลค่ารวม
ของส่ิงตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 53.59 ของสินทรัพยร์วม ดงันั้น ขนาดรายการสูงสุดยงัคงเป็นตามเกณฑ์ก าไรสุทธิท่ี
เท่ากบัร้อยละ 95.17 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้  

บริษทัจึงมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยการตกลงเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัให้
มีการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติัในการตกลงเขา้ท ารายการดงักล่าว โดยบริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

การค านวณขนาดรายการ  
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมูลทางการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 บริษัท1/ APC2/ 
สินทรัพยร์วม 1,698.27 372.33 
หัก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน : - - 
หัก หน้ีสินรวม 772.23 102.50 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 16.53 - 
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 909.51 269.83 
ก าไรสุทธิยอ้นหลงั 12 เดือน 67.26 64.01 

หมายเหตุ :  
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1/ ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษทัท่ีผ่านการสอบทานโดยนางสาวสมจินตนา  
พลหิรัญรัตน์ จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2  ขอ้มูลทางการเงินของ APC อา้งอิงจากงบการเงินของ APC ส าหรับปี 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ท่ี
ผ่านการตรวจสอบผู ้สอบบัญชีของ APC ซ่ึงไม่ได้เป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และงบการเงินส าหรับผูบ้ริหารส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 ภายหลงัการปรับปรุงดว้ยรายการตามการสอบทานเป็นกรณีพิเศษดา้นบญัชีและภาษีอากร ท่ีจดัท าโดย
บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จ ากดั (“EY”) ซ่ึงครอบคลุมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
อาจเกิดข้ึน ตามการประเมินผลกระทบจากการบนัทึกบญัชี การใชน้โยบายบญัชีท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบันโยบาย
บญัชีของบริษทัท่ีใชม้าตรฐานการบญัชีส าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (Publicly Accountable Entities 
: PAEs) เช่น การตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ การประมาณการ
ภาระผกูพนัจากผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลทางการเงินของ APC ก่อนการปรับปรุงดงักล่าว 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 APC มีสินทรัพยร์วม 374.99 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 93.55 ลา้นบาท สินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิ 281.44 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิยอ้นหลงั 12 เดือน เท่ากบั 55.89 ลา้นบาท 

รายละเอียดการค านวณขนาดรายการ เป็นดงัน้ี  

เกณฑ์การค านวณ รายการจดัตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ รายการซื้อและรับโอนกจิการ  รวม 
1.  เกณฑ ์NTA ไม่สามารถค านวณตามเกณฑน้ี์ได ้ 269.83 *100%  

909.51 
= 29.67% 29.67% 

2.  เกณฑก์ าไรสุทธิ ไม่สามารถค านวณตามเกณฑน้ี์ได ้ 64.01 *100% 
67.26 

= 95.17% 
 

95.17% 

3.  เกณฑมู์ลค่ารวมของ
ส่ิงตอบแทน 

50 *100% 
1,698.27 

=  2.94 % 
 

730.00 * 100% 
1,698.27 

= 42.98% 45.92%1/ 

4.  เกณฑมู์ลค่าหุน้ทุน ไม่มีการออกหุน้เพ่ือซ้ือสินทรัพย ์ ไม่มีการออกหุน้เพ่ือซ้ือสินทรัพย ์ - 
หมายเหต:ุ  
1/  เม่ือรวมขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยร์ายการอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ไดแ้ก่ โครงการเดินท่อก๊าซ
โรงงานผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (Petroleum Production Project: PPP) โครงการลงทุนโรงงานผลิตเช้ือเพลิงไม้
อดัเมด็ (Wood Pallet) โครงการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ของ
บริษทัโซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงมีขนาดรายการรวมกนัตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากบั
ร้อยละ 7.67 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย กบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยซ่ึ์งท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัในคร้ังน้ีอนุมติัเร่ืองการจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ การซ้ือและรับโอนกิจการของ APC จะมีขนาดรายการตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 53.59 ของสินทรัพยร์วม ดงันั้น ขนาดรายการสูงสุดยงัคงเป็นตาม
เกณฑก์ าไรสุทธิท่ีเท่ากบัร้อยละ 95.17  
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1.4 รายละเอยีดของสินทรัพย์ทีไ่ด้มา 

1.4.1 บริษัทย่อยทีจ่ะจดัตั้งขึน้ใหม่  ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อและรับโอนกิจการของ APC เพ่ือมาด าเนินการต่อไป 

ช่ือบริษทั 
 

บริษทั ยเูอซี แอด็วานซ์ โพลิเมอร์ แอนด ์เคมิคลัส์ จ ากดั 
UAC ADVANCE POLYMER & CHEMICALS 

ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท แบ่งเป็นจ านวน 500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ 100 บาท/หุน้ 
กรรมการ  1.  นายกิตติ ชีวะเกตุ 

2.  นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส 
3.  นายชชัพล ประสพโชค   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม นายกิตติ ชีวะเกตุ หรือ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส 
หรือ นายชชัพล ประสพโชค   คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญั
ของบริษทั 

สดัส่วนการถือหุน้ 1.  บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)         จ านวน 499,997 หุน้ 
2.  นายกิตติ  ชีวะเกตุ                                         จ านวน            1 หุน้ 
3.  นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส                      จ านวน            1 หุน้                                        
4.  นายชชัพล ประสพโชค                                 จ านวน            1 หุน้                           

1.4.2 กจิการทั้งหมดของบริษัท แอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมคิอล จ ากดั (APC)  

ข้อมูลทัว่ไปของ APC 

ช่ือบริษทั บริษทั แอด็วานซ์ โพลิเมอร์ แอนด ์เคมิคอล จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ลาเท็กซ์อีมัลชั่น และ      

ลาเท็กซ์โพลิเมอร์ ท่ีใชใ้นอุตสาหรรมต่างๆ  
ท่ีตั้ง ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 9/81 ซอยสุภาพงษ ์3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
โรงงาน : เลขท่ี 50 หมู่ 3 ถนนสายสีคิ้ว-ชยัภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 201) 

ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 
คลงัสินคา้  : เลขท่ี 998 หมู่ 2 ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ติดซอย 1 C 

แยกจากซอยเทศบาลบางปู 77 (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) ถนน
สุขุมวิทสายเก่า (ทางหลวงหมายเลข 3) ต าบลแพรกษา อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538027260 
โครงสร้างเงินทุน ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2558 APC มีทุนจดทะเบียนและช าระแลว้จ านวน 30 ลา้น

บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 300,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
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รายช่ือผู้ถือหุ้น 

บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ของ APC ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2558 มีรายช่ือผูถื้อหุน้ดงัน้ี  

ล าดบั  รายช่ือ  จ านวนหุ้น  ร้อยละ  
1. นางจิรพรรณ ไพบูลยว์ฒันพงศ ์ 16,500 5.50 
2. นายสุโชติ สวสัดิรักษ ์ 85,500 28.50 
3. นายสุชาติ สวสัดิรักษ ์ 15,000 5.00 
4. นางมุกดา สวสัดิรักษ ์ 6,000 2.00 
5. นายสุรพงษ ์วชัโรดมประเสริฐ 25,500 8.50 
6. บริษทั ริชมอนด ์เคมิคอล แอนด ์เรซิน ซินดิเรียล จ ากดั  45,000 15.00 
7. นายบรรจง ภทัรเธียรไชย 106,500 35.50 

 
รวม 300,000 100.00 

คณะกรรมการ 

หนงัสือรับรองของ APC ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2558 มีกรรมการจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั              รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายสุโชติ สวสัดิรักษ ์ กรรมการ 
2.  นายบรรจง ภทัรเธียรไชย กรรมการ 
3.  นางจิรพรรณ ไพบูลยว์ฒันพงศ ์ กรรมการ 
4.  นายควอน ซว ีเค้ียง กรรมการ 
5.  นายสุรพงษ ์วชัโรดมประเสริฐ กรรมการ 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของ APC 

APC ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์โดยมีผลิตภณัฑห์ลกั คือ ลาเท็กซ์อีมลัชัน่ และลาเท็กซ์โพลิเมอร์
ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมสีและการเคลือบ (painting and coating) อุตสาหกรรมหมึกพิมพแ์ละการ
พิมพ ์อุตสาหกรรมการผลิตวสัดุจากใยสงัเคราะห์เพ่ือน ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิตส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม กาว (adhesives) 
เทปกาว กระดาษและบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ โดยผลิตภณัฑเ์กือบทั้งหมดจ าหน่ายใหลู้กคา้ในประเทศ 

APC มีโรงงานผลิตตั้งอยูท่ี่อ  าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา มีคลงัสินคา้ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีก าลงัการ
ผลิตเตม็ท่ีเท่ากบั 27,750 ตนั/ปี โรงงานผลิตไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 ตารางสรุปผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ APC ส าหรับปี 2554 - 2556 และงวด 9 เดือนของปี 2557 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
งวด 9 เดอืนปี 2557  

(ม.ค. -  ก.ย.) 

รายไดจ้ากการขาย      434.55       404.68        393.45  334.72 
รายไดอ่ื้น           2.60           5.32            3.49  2.44 
รวมรายได้     437.15      410.00       396.94            337.15  

ตน้ทุนขาย      351.54       297.12        291.03  253.89 
ค่าใชจ่้ายในการขาย          8.87           9.40          10.18  7.36 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        17.69         19.64          19.58  14.14 
รวมค่าใช้จ่าย 378.10 326.16 320.79 275.39 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้        59.05        83.84         76.15  61.77 
ตน้ทุนทางการเงิน           0.77           0.44            0.20  - 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้        58.28        83.40         75.95  61.77 
ภาษีเงินได ้          5.67           9.74            8.03  5.88 
ก าไรสุทธิ        52.61        73.66         67.92  55.89 

 
 (หน่วย : ล้านบาท)  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 30 ก.ย.57 

สินทรัพย์ 
  

   
สินทรัพยห์มุนเวยีน 

  
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 109.87 86.30 125.04 108.78 
เงินลงทุนชัว่คราว - 25.20 - - 
ลูกหน้ีการคา้  93.38 91.54 86.27 88.49 
สินคา้คงเหลือ  50.72 95.45 72.28 95.47 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 0.83 0.76 0.43 1.53 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน  254.80 299.25 284.02 294.27 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
   

 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 102.97 95.79 87.13 80.71 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.02 0.02 0.02 - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  102.99 95.81 87.15 80.71 

รวมสินทรัพย์ 357.79 395.06 371.17 374.99 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
   

 
หน้ีสินหมุนเวยีน 

   
 

เจา้หน้ีการคา้ 73.40 91.73 55.05 90.96 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3.75 4.39 3.69 1.88 
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 (หน่วย : ล้านบาท)  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 30 ก.ย.57 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 
เจา้หน้ีเช่าซ้ือ - ส่วนท่ีครบก าหนดภายในหน่ึงปี  2.74 3.01 0.78 - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2.98 1.36 2.09 0.70 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 82.87 100.49 61.61 93.55 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
   

 
เจา้หน้ีเช่าซ้ือ - สุทธิ 3.76 0.75 - - 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3.76 0.75 - - 

รวมหนีสิ้น 86.63 101.24 61.62 93.55 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
   

 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้  30.00 30.00 30.00 30.00 
ก าไรสะสม 

   
 

ส ารองตามกฎหมาย 4.46 4.46 4.46 4.46 
ยงัไม่จดัสรร 236.70 259.36 275.09 246.98 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 271.16 293.82 309.55 281.44 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 357.79 395.06 371.17 374.99 

หมายเหตุ : งบการเงินส าหรับปี 2554 - 2556 ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่ นางลดัดาวรรณ โกวิทกูล
ไกร ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ส าหรับงบการเงินงวด 9 เดือนปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เป็นงบการเงิน
ภายในส าหรับผูบ้ริหาร ซ่ึงไม่ผา่นการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชี  

ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยจะซ้ือและรับโอนกิจการของ APC รวมทั้งสินทรัพย ์หน้ีสิน สัญญาอ่ืนๆ ลูกจา้ง ใบอนุญาต และสิทธิ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบกิจการของ APC รวมถึงสิทธิประโยชน์ทั้ งหมดท่ีมีในสินทรัพยด์ังกล่าว ภายใต้
กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)  

1.5 มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

บริษทัยอ่ยจะช าระค่าตอบแทนการไดม้าในกิจการของ APC มูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 730 ลา้นบาท ดว้ยเงินสดทั้ง
จ านวน ณ วนัโอนกิจการ (Closing date) ทั้งน้ี หลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน อา้งอิงการประเมิน
มูลค่ากิจการของ APC โดยท่ีปรึกษาทางการเงิน ตามวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ ซ่ึงไดมู้ลค่ากิจการของ 
APC ประมาณ 770 ลา้นบาท รวมทั้งการเจรจาต่อรองระหวา่งบริษทักบั APC 

1.6 แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการเข้าท ารายการ  

การเขา้ซ้ือกิจการของ APC โดยบริษทัยอ่ย มีท่ีมาของแหล่งเงินทุนจากการกูย้ืมเงินของบริษทัยอ่ย จากสถาบนัการเงิน
จ านวนประมาณ 450 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือมาจากเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั  
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1.7 ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้กบับริษัท 

1) ได้ฐานลูกคา้ทั้ งหมดของ APC ท าให้สามารถขยายตลาด เพ่ิมประเภทสินคา้ให้เพ่ิมข้ึน ทั้ งจากการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑข์องบริษทัใหแ้ก่ฐานลูกคา้ของ APC และการจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องโรงงาน APC ให้แก่กลุ่ม
ลูกคา้ของบริษทั 

2) ปรับสมดุลยอดขายในธุรกิจ Trading โดยสามารถเพ่ิมสัดส่วนยอดขายสินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมให้ใกลเ้คียงกบั
ยอดขายในกลุ่ม Energy เพ่ือลดการพ่ึงพิงลูกคา้กลุ่มอุตสากรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง 

3) เพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดในต่างประเทศ โดยผลิตภณัฑข์อง APC มีความตอ้งการสูงมากในประเทศก าลงั
พฒันา ซ่ึงในอนาคตบริษทัมุ่งเนน้ขยายตลาดในประเทศเพ่ือนบา้น เช่น เมียนมาร์ ลาว กมัพชูา เวยีดนาม เป็นตน้ 

4) มีรายไดแ้ละก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน โดยภายหลงัการเขา้ท ารายการแลว้ บริษทัจะรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยท่ีเขา้ซ้ือ
กิจการของ APC เขา้มาในงบการเงินรวมของบริษทั ซ่ึงท่ีผ่านมา APC มีผลการด าเนินงานท่ีมีก าไรอยา่งต่อเน่ือง
ทุกปี  

5) มีขนาดสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากการรวมสินทรัพยข์อง APC ซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 
สินทรัพยห์มุนเวียนต่างๆ รวมทั้งท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัร และคลงัสินคา้ ในขณะท่ีมีหน้ีสินทั้งหมดเป็น
หน้ีสินหมุนเวยีน โดยไม่มีหน้ีสินจากการกูย้มืเงินใดๆ  

6) เพ่ิมความสามารถในการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนในอนาคต โดยเป็นการขยายธุรกิจไปสู่การเป็นผูผ้ลิตในอุตสาหกรรม
เคมีภณัฑ ์เพ่ิมเติมจากการเป็นผูน้ าเขา้จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑ ์ 

7) บริษทัสามารถใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยข์อง APC โดยบริษทัสามารถน าธุรกิจการน าเขา้และจ าหน่ายเคมีภณัฑ์
บางส่วนมาผลิตในโรงงานและเก็บรักษาสินคา้ในคลงัสินคา้ของ APC ได ้ 

อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี บริษทัยอ่ยจะใชแ้หล่งเงินทุนจากการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน
จ านวน 450 ลา้นบาท และเงินทุนจากบริษทัจ านวน 280 ลา้นบาท  แต่เม่ือพิจารณาถึงเงินทุนจากทุนจดทะเบียนของบริษทั
ยอ่ยในปัจจุบนั จ านวน 50 ลา้นบาท และรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดท่ีจะไดม้าจากการรับโอนกิจการของ APC ซ่ึง ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีจ านวน 108.78 ลา้นบาท ประกอบกบับริษทัยอ่ยจะมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในอนาคต
ภายหลงัการรับโอนกิจการของ APC ซ่ึงจะมีจ านวนเพียงพอต่อการช าระดอกเบ้ียและช าระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวไดภ้ายใน
ก าหนดเวลา โดยคาดว่าการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อสภาพคล่องและฐานะการเงิน
โดยรวมของบริษทัในอนาคต 

1.8 เงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 

เง่ือนไขในการเขา้ท ารายการจะเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาโอนกิจการทั้ งหมด ซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขท่ีส าคัญ
ดงัต่อไปน้ี 

 การโอนกิจการทั้งหมดของ APC ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 99.99 ในบริษทัยอ่ย ท่ีเป็นผูซ้ื้อหรือผูรั้บโอนกิจการ ซ่ึงบริษทัก าหนดให้มีการประชุมผูถื้อ
หุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัเร่ืองดงักล่าว ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 ในวนัท่ี 12 มีนาคม 
2558  
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 การขายและโอนกิจการทั้งหมดของ APC จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ APC ซ่ึงก าหนดจดัข้ึนใน
วนัท่ี 27 มีนาคม 2558 

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูบ้ริหารของ APC ตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายกิจการ ให้ค  ารับรองจะไม่ท าธุรกิจประเภท
เดียวกนักบัธุรกิจของ APC หรือแข่งขนักบั APC ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเป็นระยะเวลา 5 ปี  

 APC จะยติุการประกอบธุรกิจทนัทีตั้งแต่วนัโอนกิจการทั้งหมด และใหบ้ริษทัยอ่ยของบริษทั ท่ีเป็นผูซ้ื้อหรือผูรั้บ
โอนกิจการ มีสิทธิในการด าเนินธุรกิจต่อจาก APC แต่เพียงผูเ้ดียว โดย APC จะด าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทั 
และช าระบญัชีภายหลงัการโอนกิจการทั้งหมดภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกบัท่ีมีการโอนกิจการทั้งหมด  

 APC ไดด้ าเนินการตามเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี อยา่งครบถว้น 

- ส่งมอบสูตรการผลิตทุกสูตรท่ี APC ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ณ ปัจจุบนั รวมถึงเอกสารแสดงวิธีการผลิต
และขั้นตอนการผลิตอยา่งละเอียดใหแ้ก่ UAC-APC อยา่งนอ้ย 3 วนัท าการ ก่อนวนัโอนกิจการ 

- ผูบ้ริหารระดบัสูงลาออกจากการเป็นลูกจา้งของ APC และเขา้เป็นท่ีปรึกษาหรือลูกจา้งของ APC โดยไม่มี
การนบัอายงุานต่อส าหรับการจา้งงานโดย APC  

- ด าเนินการใหลู้กจา้งของ APC ยนิยอมในการเปล่ียนตวันายจา้งเป็น UAC-APC โดยใหน้บัอายงุานต่อส าหรับ
การจา้งงานโดย UAC-APC 

- จดัท าบญัชีและงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ตามรูปแบบ เน้ือหาและเง่ือนไข
ท่ีบริษทัเห็นชอบ และด าเนินการใหมี้การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีของ APC 

- แจง้และ/หรือไดม้าซ่ึงความเห็นชอบหรือความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบุคคล หน่วยงาน เจา้หน้ี 
หรือคู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเข้าซ้ือและรับโอนกิจการทั้ งหมดของ APC โดยบริษัทย่อย มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัในการขยายธุรกิจ ตลาดและฐานลูกคา้ ต่อยอดธุรกิจน าเขา้จ าหน่ายเคมีภณัฑ์
ของบริษทั รวมทั้งบริษทัจะมีสินทรัพยร์วม รายได ้และก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนจากการรวมงบการเงินของบริษทัย่อยท่ีเขา้ซ้ือ
กิจการดงักล่าว จึงเป็นรายการท่ีมีความสมเหตุสมผล ก่อใหเ้กิดประโยชน์และเสริมสร้างศกัยภาพทางธุรกิจของบริษทั
ในระยะยาว โดยราคาซ้ือขายกิจการรวมทั้งการก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ในการเขา้ท ารายการมีความสมเหตุสมผล ดงันั้น
คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเขา้ท ารายการและเห็นชอบใหน้ าเสนอตอ่ท่ีประชุม   ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา
อนุมติัต่อไป 

1.10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัททีแ่ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้อ 1.9 

-ไม่มี- 
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2. สารสนเทศตามบญัชี 2 

2.1 ข้อมูลการด าเนินธุรกจิโดยสรุป 

 บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “UAC”) จดทะเบียนก่อตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2528 
และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2553 บริษทัประกอบธุรกิจน าเขา้ จ าหน่ายสารเคมี
และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่น ้ ามนั ปิโตรเคมี 
โรงงานผลิตน ้ ามนั หล่อล่ืน โรงงานโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ โรงไฟฟ้า และระบบ
สาธารณูปโภค เป็นต้น และลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดันสูง 
(Compressed Bio-methane Gas: CBG) โรงงานไบโอดีเซล โรงงานผลิตผลิตภัณฑปิ์โตรเลียม และการศึกษาและพฒันา
โครงการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคเก่ียวกบัระบบน ้ าประปาของบริษทัยอ่ย  

 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 16 มกราคม 2558 

 
COMPANY  

TRADING RENEWABLE 
ENERGY UTILITIES

Energy

Industrial

International

UAC Energy
(UAC=100%)

Biomass 
Power

Solar Roof 
Top

Biogas 
1.5 MW

MSW Power

PPP CBG1
Maetang

CBG2
Maetang

CBG3
Doi Lo

CBG4-11

UAC TPT
(UAC = 50.01%,
TPT = 49.99%)

Biogas 1.5MW
#1-6

Biogas 1.5MW
#7-10

UAC Hydrotek 
(UAC=50.003%, 

Hydrotek=49.997%)

Sebigas UAC
(UAC Energy=49%, 

Sebigas=49%, 
LCS=2%)

BBF
(BCP=70%, 
UAC = 30%)

ALTERNATIVE 
ENERGY EPC

UAC TPT PELLETS
(UAC TPT=99.99%)

Solar Energy Roof Power
(UAC Energy = 99.20%)
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บริษัทย่อย  

1. บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเทค็ จ ากดั (UAC Hydrotek) (เดิมช่ือบริษทั ยเูอซี ยทิูลิตีส์ จ ากดั) บริษทัยอ่ยของบริษทั จดัตั้ง
ข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2554 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้เท่ากบั 5,000,000 บาท เร่ิมแรกบริษทัถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาเพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมและใชใ้นการ
บริโภค รวมทั้งจ าหน่ายและติดตั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2555 UAC Hydrotek ไดเ้พ่ิม
ทุนจดทะเบียนจาก 5,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 50,000 หุ้น เพื่อ
จ าหน่ายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมบางส่วนและจ าหน่ายให้กบับริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) (“HYDRO”) ท าให้
บริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ใน UAC Hydrotek ลดลงเหลือร้อยละ 49.997 ผูบ้ริหารของบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 0.006 และ HYDRO มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.997 ของทุนท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ 
UAC Hydrotek 

2. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทพีีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (UAC TPT) บริษทัยอ่ยของบริษทั จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2555 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท เร่ิมแรกบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.997 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบกิจการเก่ียวกบัการผลิต CBG  
เพื่อใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่ง คมนาคม และอุตสาหกรรมทัว่ไป โดยเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2556 
UAC TPT ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 29 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ลา้นบาท เป็น 30 ลา้นบาท เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการและเตรียมการลงทุนในโครงการ CBG โดยการออกหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือจ าหน่าย
ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมบางส่วน และจ าหน่ายให้กบั บริษทั ทีพีที เทพประทานพร จ ากดั (“TPT”) ภายหลงัการเพ่ิมทุน
ดงักล่าว บริษทัมีสัดส่วนการถือห้นใน UAC TPT ลดลงเหลือร้อยละ 50.0093 ผูบ้ริหารของบริษทัมีสัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 0.0007 และ TPT มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.990 ขของทุนท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของ UAC TPT ปัจจุบนั UAC TPT อยูร่ะหวา่งการด าเนินการโครงการ CBG จ านวน 10 โครงการ ในจงัหวดั
ขอนแก่นและจงัหวดัเลย 

3. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (UAC Energy) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้
เท่ากบั 1,000,000 บาท บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.97 ผูบ้ริหารถือหุ้นร้อยละ 0.03 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินการ
ลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นพลงังาน โดยเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม UAC Energy ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 29 ลา้น
บาท จากทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาทเป็น 30 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.999 ปัจจุบนั UAC 
Energy  อยูร่ะหวา่งการด าเนินโครงการดา้นพลงังาน จ านวน 4 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลงังาน
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาของการไฟฟ้านครหลวง จ านวน 3 โครงการ และโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ (หญา้เนเปียร์) จ านวน 1 โครงการ ซ่ึงเป็นโครงการศึกษาวิจยัตน้แบบวิสาหกิจชุมชนพลงังานสีเขียวจาก
พืชพลงังานของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พ.พ.) กระทรวงพลงังาน 

4. บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากัด บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั โดยบริษทัถือหุ้นผ่าน UAC Energy 
ร้อยละ 99.20 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือการเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 โดยซ้ือหุ้นสามญัเดิมจากบริษทั ซนัเอดิสัน เอ็น
เนอร์จี (ประเทศไทย) จ ากดั ทั้งน้ี บริษทั โซล่า เอน็เนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั ไดรั้บสมัปทานการขายไฟฟ้าท่ีผลิต
ไดจ้ากพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีก าลงัการผลิต 752.4 กิโลวตัต์ ติดตั้งบนหลงัคา
โรงงานผลิตยางแผ่นของบริษทั วงศ์บัณฑิต จ ากดั ณ ต าบลขุนทะเล จังหวดัสุราษฎร์ธานี ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
ด าเนินการติดตั้งแผงโซลาร์ 
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5. บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ากัด (“UAC TPT PELLETS”) บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั โดยบริษทัถือหุ้น
ผ่าน UAC TPT ร้อยละ 99.99 จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้เท่ากบั 1,000,000 
บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเช้ือเพลิงอดัแท่ง  

บริษัทร่วม 

1. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด (“BBF”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 30 ส่วนท่ีเหลือ
ร้อยละ 70 ถือหุน้โดยบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (“BCP”) BBF เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 
ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงเหลวท่ีน าไปใช้เป็นส่วนผสมทดแทนบางส่วนในน ้ ามันดีเซลท่ีได้จากกระบวนการผลิต
ปิโตรเลียม เพ่ือใหไ้ดน้ ้ ามนัไบโอดีเซลประเภทต่างๆ เช่น น ้ ามนัไบโอดีเซล B5 หรือ B10 เป็นตน้ 

2. บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด (“SEBIGAS UAC”) บริษทัร่วมของบริษทั เป็นการร่วมทุนระหว่าง SEBIGAS 
S.p.A. (“SEBIGAS”) ประเทศอิตาลี และบริษทั ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 49 ร้อยละ 49 และมี
บริษทัท่ีปรึกษากฎหมายถือหุน้ร้อยละ 2 ตามล าดบั SEBIGAS UAC จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 ดว้ยทุนจด
ทะเบียนเร่ิมแรก 4 ลา้นบาท เพ่ือด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชีวภาพ การให้บริการ
เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา (O&M Services) ทั้งในประเทศและต่างประเทศภาคพ้ืนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

รายละเอียดการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี ้ 

ธุรกิจน าเข้า จ าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ 

 บริษทัไดรั้บการแต่งตั้งจากผูผ้ลิตชั้นน ารายใหญ่ของโลกกวา่ 30 ราย อาทิเช่น UOP LLC และ PALL Corporation 
โดยเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้และอุปกรณ์ของผูผ้ลิตดงักล่าว เช่น ผลิตภณัฑส์ารดูดความช้ืน ดูดซบักล่ิน และส่ิงเจือปน 
(Adsorbent and Molecular Sieve) ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัระบบการกรอง (Filtration) ตั้งแต่ปี 2538 ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 
ประกอบกบัเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ใหก้บัผูผ้ลิตในประเทศหลายราย ไดแ้ก่ บริษทั ทีโอซีไกลคอล จ ากดั โดยเป็นผูแ้ ทน
จ าหน่ายสาร Monoethylene Glycol (MEG) และ Diethylene Glycol (DEG) ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมสี และตวัท าละลาย 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ ผลิตเม็ดพลาสติก ผลิตขวดน ้ า และผลิตเรซ่ิน ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบนั รวมทั้งเป็นตวัแทนให้กบั
ผูผ้ลิตหลายรายในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น ้ ามันต่างๆ เช่น น ้ ามนัเคร่ืองขั้นพ้ืนฐานสารเติมแต่งน ้ ามันเคร่ืองหล่อล่ืน
เคร่ืองยนตน์ ้ ามนัเบรค และสารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตน ้ ามนัหล่อล่ืนส าหรับงานโลหะชนิดต่างๆ  

ธุรกิจลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลงังานทดแทน 

1) การผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas : CBG) 

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดนัสูงของบริษทั ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ บนท่ีดินเช่าภายใน
บริเวณฟาร์มสุกรของบริษทั มงคล แอนด ์ซนัส์ฟาร์ม จ ากดั (ไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั) เน้ือท่ี 11 ไร่ 1 งาน ผลิต
ก๊าซ CBG จากของเสียท่ีไดจ้ากฟาร์มสุกรดังกล่าว เพ่ือน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนตท์ดแทนการใชก๊้าซ NGV โดย
โครงการไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และสามารถผลิตก๊าซ CBG ท่ีมีคุณสมบติัเทียบเท่า NGV ส าหรับยานยนตต์ามประกาศของ
กรมธุรกิจพลงังาน โดยออกแบบใหมี้ก าลงัการผลิตประมาณ 6 ตนัตอ่วนั หรือประมาณ 2,160 ตนัต่อปี 

บริษทัจ าหน่ายก๊าซ CBG ท่ีบริษทัผลิตไดท้ั้ งหมดให้แก่ บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) เพ่ือน าไปจ าหน่ายใน
ป๊ัมน ้ ามนัของ ปตท. ท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงงานของบริษทั โดยบริษทัมีสัญญาในการผลิต CBG เพ่ือส่งมอบและ
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จ าหน่ายให้กบั ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยบริษทัเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากการจ าหน่ายก๊าซ CBG ท่ีโรงงานอ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 เป็นตน้มา 

2) การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  

บริษทัไดล้งทุนก่อสร้างโรงงานผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) ท่ีจงัหวดัสุโขทยั 
โดยกระบวนการผลิตใชก๊้าซเหลือท้ิง ซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากการขุดเจาะน ้ ามนัของฐานผลิตบูรพา-เอ ของบริษทัสยาม 
โมเอโกะ จ ากดั (ไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั) ซ่ึงรับสมัปทานปิโตรเลียมจากกระทรวงพลงังาน ในแหล่งบูรพา 
อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั เพื่อมาแปรสภาพใหเ้ป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมต่างๆ ท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงได ้ซ่ึง
ประกอบดว้ย 1) ก๊าซธรรมชาติอดั (Compressed Natural Gas : CNG) 2) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ (Liquefied 
Petroleum Gas : LPG) และ 3) ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline : NGL) โดยจะมีก าลงัผลิตรวมประมาณ 19,681 ตนั
ต่อปี ประกอบดว้ย CNG 12,036 ตนัต่อปี LPG 6,300 ตนัต่อปี และ NGL 1,345 ตนัต่อปี ใชเ้งินลงทุนประมาณ 620 ลา้น
บาท โดยบริษทัเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากการจ าหน่ายตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นตน้มา 

3) การผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 

BBF ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล โดยเร่ิมเปิดด าเนินการผลิตไบโอดีเซลเชิง
พาณิชย์เม่ือเดือนธันวาคม 2552 มีโรงงานตั้ งอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีติดกับคลังน ้ ามันบางปะอินของ BCP ท่ีจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบนัโรงงานมีก าลงัการผลิตเต็มท่ีเท่ากบั 360,000 ลิตรต่อวนัผลิต และมีผลิตภณัฑผ์ลพลอยได ้คือ  
กลีเซอรีนดิบ ประมาณ 36,000 ลิตรต่อวนัผลิต เพ่ือน าไปผลิตเป็นสินคา้ในอุตสาหกรรมตน้น ้ าของเคมีภณัฑอ่ื์นต่อไป  

ผลิตภณัฑไ์บโอดีเซลท่ีบางจากไบโอฟูเอลผลิตไดจ้ าหน่ายในประเทศทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จ าหน่ายให้แก่ BCP 
ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ เพ่ือน าไปผสมกบัน ้ ามนัดีเซลในอตัราส่วนต่างๆ และจ าหน่ายให้แก่ผูใ้ชน้ ้ ามนัต่อไป ส่วนท่ีเหลือจะท า
การตลาดโดยจ าหน่ายให้แก่ผูค้า้น ้ ามนัรายอ่ืน ทั้งน้ี คาดวา่แนวโน้มความตอ้งการไบโอดีเซลจะเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัทิศทางการใชน้ ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐท่ีส่งเสริมการใชไ้บโอดีเซล
และพลงังานทดแทนอยา่งต่อเน่ือง BBF จึงมีแผนท่ีจะลงทุนก่อสร้างโรงงานท่ี 2 ตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีเดียวกบัโรงงานแรก โดย
เพ่ิมก าลงัการผลิตเป็น 450,000 ลิตรต่อวนัผลิต โดยคาดวา่โรงงานแห่งท่ี 2 จะแลว้เสร็จและเร่ิมรับรู้รายไดใ้นปี 2558 

4) การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  

UAC Energy บริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ าหน่ายไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาของ
การไฟฟ้านครหลวง จ านวน 3 โครงการ ซ่ึงปัจจุบนัด าเนินการแลว้ 2 โครงการ มีก าลงัการผลิตรวม 292234 กิโลวตัต ์
(kWp) เร่ิมรับรู้รายไดต้ั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2557 เป็นตน้มา และบริษทัอยูร่ะหว่างด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ (หญา้เนเปียร์) จ านวน 1 โครงการท่ีอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ก าลงัการผลิต 1.5 เมกะวตัต ์(MWp) 

2.2 รายช่ือผู้บริหารและรายช่ือผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 

2.2.1 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2558 มีจ านวน 7 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. รศ.ดร. ไพบูลย ์ เสรีววิฒันา ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติ  ชีวะเกตุ กรรมการ 

3. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส กรรมการ 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
4. นายชชัพล  ประสพโชค กรรมการ 

5. รศ.ดร. เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
6. รศ.ดร. ปริทรรศน์  พนัธุบรรยงก ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
7. นางสาวจีระพนัธ์  จินดา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2.2.2 รายช่ือคณะกรรรมการบริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2558 มีจ านวน 3 คน ดงัน้ี  

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายกิตติ  ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส กรรมการบริหาร 

3. นายชชัพล  ประสพโชค กรรมการบริหาร 

2.2.3 รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก  

ณ วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2558 (วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุด) บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 331,748,331 บาท 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 277,111,038 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 554,222,076 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  
ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายกติต ิชีวะเกต ุ 300,421,146 54.21 

2. กลุ่มจารุมโนภาส 1/ 38,143,652 6.88 
 นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส 24,861,158 4.48 
 นางสาวนิรนุช จารุมโนภาส 13,282,494 2.40 
3. กลุ่มเสรีววิฒันา 1/ 24,358,976 4.40 
 นางวราณี เสรีววิฒันา 17,831,576 3.22 
 นางสาวพิมพศิ์ริ เสรีววิฒันา 6,527,400 1.18 
4. นางศัลยา จารุจนิดา 14,722,500 2.66 

5. กลุ่มเลศิรัชต์กลุ 1/ 12,857,400 2.32 
 นายเจียรนยั เลิศรัชตก์ลุ 10,833,360 1.95 
 นางลดัดา เลิศรัชตก์ลุ 2,024,040 0.37 
6. นายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ 11,726,007 2.12 

7. กลุ่มลมัประเสริฐ 1/ 10,345,170 1.87 
 นางสาวกลัยา ลมัประเสริฐ 6,853,770 1.24 
 นางสาวมาลี ลมัประเสริฐ 3,491,400 0.63 
8. นายพะเนียง พงษธา 9,401,220 1.70 

9. กลุ่มโกสียรักษ์วงศ์ 1/ 8,120,500 1.47 
 นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์ 8,075,000 1.46 
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ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
 นางสาวไพลิน โกสียรักษว์งศ ์ 45,500 0.01 

10. บริษัท ไทยเอน็วดีอีาร์ จ ากดั 5,831,396 1.05 
ผูถื้อหุน้อ่ืน 118,294,109 21.34 
รวมทุนช าระแล้ว 554,222,076 100.00 

หมายเหตุ : 1/ การจดักลุ่มมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงกลุ่มผูถื้อหุน้จากการรวมกนัตามนามสกุลเท่านั้น ไม่ไดห้มายความวา่
บุคคลในกลุ่มเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์หรือเป็น Concert Party กนัแต่อยา่งใด 

2.3 โครงสร้างรายได้ ส าหรับปี 2554 - 2556 และงวด 9 เดอืนของปี 2557 สรุปได้ดงันี ้

 

ประเภทของรายได้ 

งบการเงนิรวม 

2554 2555 2556 ม.ค. - ก.ย. 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย         
1.   ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มพลงังานและปิโตรเลียม  687.31 69.65 460.54 54.11 517.41 48.48 581.47 66.31 
2.  ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอุตสาหกรรม   217.71 22.06 242.58 28.50 197.06 18.45 133.81 15.26 
3.  ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ1/ 44.04 4.46 31.58 3.71 65.54 6.04 37.54 4.28 
4.  การให้บริการ 8.53 0.86 64.60 7.59 47.82 4.48 27.00 3.08 
5. บริการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง 2/ - - 12.52 1.47 150.80 14.12 26.86 3.06 
6. รายไดโ้รงงานผลิตก๊าซชีวภาพ - - - - 0.30 0.03 0.99 0.11 
7. รายไดจ้ากโรงงาน PPP - - - - - - 10.83 1.24 
8. รายไดจ้าก Solar roof top - - - - - - 0.24 0.03 
รายได้จากการขายและบริการรวม 957.59 97.04 811.82 95.39 977.93 91.58 818.74 93.37 

รายไดอ่ื้น3/ 6.95 0.70 8.91 1.05 12.22 1.14 13.34 1.52 
          รายได้รวม 964.54 97.75 820.73 96.44 990.15 92.72 832.08 94.89 
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 22.21 2.25 30.31 3.56 77.75 7.28 44.82 5.11 
            รวม 986.75 100.00 851.04 100.00 1,067.90 100.00 876.90 100.00 
หมายเหตุ :  1/  รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการส่งออกสินคา้ประเภท Crude Glycerin และอ่ืนๆ 

2/ รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งปี 2555 ได้จัดกลุ่มรายได้ใหม่ โดยแยกรายได้ดังกล่าวออกจากรายได้จากการขาย
 ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มธุรกิจพลงังานและปิโตรเลียม  

 3/  รายได้อ่ืน ไดแ้ก่ ค่านายหนา้ขายสินคา้และบริการ ดอกเบ้ียรับ ก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
และอ่ืนๆ โดยในปี 2555 ไดมี้การจดักลุ่มประเภทรายไดใ้หม่ ส่งผลใหร้ายไดค้่าบริการแยกออกจากรายไดอ่ื้น ไปจดัประเภทรวมอยู่
ในรายไดจ้ากการขายและบริการ ซ่ึงขอ้มูลส าหรับปี 2554 ท่ีแสดงในตารางขา้งตน้ ไดมี้การจดัประเภทของรายไดต้ามการจดัประเภท
ใหม่ในปี 2555 
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2.4 งบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2554 - 2556 และงวด 9 เดอืนของปี 2557 สรุปได้ดงันี ้

2.4.1 ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสด 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  ณ วนัที่  
30 กนัยายน 2557 ปี 25541/ ปี 25551/ ปี 2556 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

สินทรัพย์                 
สินทรัพย์หมุนเวยีน                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 70.60  13.57  32.45  3.18  98.77  6.04  107.10  6.31  
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร 28.02  5.39  -  -    -  -    -  -    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 110.58  21.25  185.99  18.21  211.62  12.95  208.87  12.30  
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งซ้ือสินคา้ 5.96  1.15  25.94  2.54  4.21  0.26  0.41  0.02  
สินคา้คงเหลือ 92.52  17.78  117.78  11.53  237.59  14.54  145.58  8.57  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 307.68  59.13  362.16  35.46  552.19  33.78  461.96  27.20  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน                 
เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 12.56  2.41  -  -    -  -    -  -    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 168.47  32.38  198.78  19.46  270.04  16.52  292.90  17.25  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  25.32  4.87  425.21  41.64  802.77  49.11  871.92  51.34  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2.25  0.43  2.26  0.22  4.66  0.29  13.02  0.77  
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร -  -    28.59  2.80  0.78  0.05  54.90  3.23  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4.05  0.78  4.22  0.41  4.14  0.25  3.57  0.21  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 212.65  40.87  659.06  64.54  1,082.39  66.22  1,236.31  72.80  

รวมสินทรัพย์  520.33  100.00  1,021.22  100.00  1,634.58  100.00  1,698.27  100.00  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น                 
หนีสิ้นหมุนเวยีน                 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16.79  3.23  170.65  16.71  212.59  13.01  145.27  8.55  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 64.16  12.33  115.74  11.33  271.34  16.60  119.38  7.03  
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 0.82  0.16  9.67  0.95  27.02  1.65  114.64  6.75  
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญา -  -    14.90  1.46  -  -    -  -    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11.51  2.21  15.85  1.55  4.31  0.26  -  -    
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 93.28  17.93  326.81  32.00  515.26  31.52  379.29  22.33  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน                 
เงินกูย้มืระยะยาว -  -    42.23  4.14  130.14  7.96  157.21  9.26  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1.55  0.30  4.36  0.43  5.13  0.31  178.75  10.53  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -    -  -    -  -    5.52  0.33  
ประมาณการหน้ีสินส าหรับการร้ือถอน -  -    -  -    -  -    30.63  1.80  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5.69  1.09  6.15  0.60  7.47  0.46  8.58  0.51  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  -    -  -    9.80  0.60  12.25  0.72  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 7.24  1.39  52.74  5.16  152.54  9.33  392.94  23.14  

รวมหนีสิ้น 100.52  19.32  379.55  37.17  667.80  40.85  772.23  45.47  
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  ณ วนัที่  
30 กนัยายน 2557 ปี 25541/ ปี 25551/ ปี 2556 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น                 
ทุนจดทะเบียน 172.50    276.47    331.75    331.75    

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 172.50  33.15  218.22  21.37  277.10  16.95  277.11  16.32  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 83.27  16.00  181.83  17.81  363.82  22.26  363.99  21.43  
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นสามญั -            -    -            -    0.08  0.00  -  -    
ก าไรสะสม                 
    จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 12.94  2.49  17.37  1.70  20.49  1.25  21.42  1.26  
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 150.94  29.01  220.35  21.58  297.22  18.18  246.99  14.54  
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 419.65  80.65  637.77  62.45  958.71  58.65  909.51  53.56  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 0.16  0.03  3.90  0.38  8.07  0.49  16.53  0.97  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 419.81  80.68  641.67  62.83  966.78  59.15  926.04  54.53  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 520.33  100.00  1,021.22  100.00  1,634.58  100.00  1,698.27  100.00  

หมายเหตุ : 1/ตวัเลขงบการเงินปี 2554 และปี 2555 ท่ีแสดงในตารางขา้งตน้ อา้งอิงจากตวัเลขปรับปรุงใหม่ตามท่ีผูส้อบบญัชีแสดง
เปรียบเทียบไวก้บังบการเงินปี 2556 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 9 เดอืน 

ปี 2554 ปี 25551/ ปี 2556 ม.ค. - ก.ย. 2557 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

รายได้                 
รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 957.59  99.28  811.82  98.91  977.93  98.77  818.74  98.40  
รายไดอ่ื้น 6.95  0.72  8.91  1.09  12.21  1.23  13.34  1.60  
     รวมรายได้ 964.54  100.00  820.73  100.00  990.14  100.00  832.08  100.00  

ค่าใช้จ่าย                 
ตน้ทุนขายและให้บริการ 797.32  82.66  617.67  75.26  804.49  81.25  731.27  87.88  
ค่าใชจ่้ายในการขาย 26.09  2.70  27.26  3.32  32.07  3.24  24.47  2.94  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 55.21  5.72  61.17  7.45  82.49  8.33  68.07  8.18  
ตน้ทุนทางการเงิน 5.49  0.57  2.74  0.33  3.75  0.38  18.78  2.26  
     รวมค่าใช้จ่าย 884.11  91.66  708.84  86.37  922.80  93.20  842.59  101.26  

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 80.43  9.67  111.89  13.45  67.34  8.09  (10.51) (1.26) 
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 22.20  2.67  30.30  3.64  77.75  9.34  44.81  5.39  
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 102.63  12.33  142.19  17.09  145.09  17.44  34.30  4.12  

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้ (22.41) (2.32) (26.49) (3.23) (14.23) (1.44) 3.04  0.37  
ก าไรส าหรับงวด 80.22  8.32  115.70  14.10  130.86  13.22  37.34  4.49  

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน -    -    -    -    
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 80.22    115.70    130.86    37.34    
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 9 เดอืน 

ปี 2554 ปี 25551/ ปี 2556 ม.ค. - ก.ย. 2557 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม                 
  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 80.22    116.96    131.19    39.37    
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -    (1.26)   (0.33)   (2.03)   
  80.22    115.70    130.86    37.34    

ก าไรต่อหุ้น                 
  ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.20    0.24    0.24    0.07    
  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุ้น) 396.75    492.21    553.37    553.39    
  ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)               -      0.24    0.23    0.07    
  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  (ลา้นหุ้น)               -      492.21    560.92    582.68    

หมายเหตุ : 1/ตวัเลขงบการเงินปี 2555 ท่ีแสดงในตารางขา้งตน้ อา้งอิงจากตวัเลขปรับปรุงใหม่ตามท่ีผูส้อบบญัชีแสดงเปรียบเทียบไว้
กบังบการเงินปี 2556 

กระแสเงินสด 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ม.ค. - ก.ย. 2557 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 80.72  (22.70) 85.30  14.18  
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 81.19  (324.35) (354.78) (148.52) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (148.95) 308.90  333.27  142.58  
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนส าหรับเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 2.53  0.09  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิม่ขึน้ (ลดลง)  12.96  (38.15) 66.32  8.33  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 57.64  70.60  32.45  98.77  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 70.60  32.45  98.77  107.10  

หมายเหตุ :  งบการเงินส าหรับปี 2554 - 2556 ผา่นการตรวจสอบโดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 ส าหรับขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 ผา่นการสอบทานโดยนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 5599 บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ม.ค. - ก.ย. 2557 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)      

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.30 1.11 1.07 1.22 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.31 0.75 0.61 0.83 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.50 (0.11) 0.20 0.041/ 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 8.54 6.31 7.18 8.201/ 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 42.16 57.04 50.13 43.88 
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 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ม.ค. - ก.ย. 2557 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 8.21 6.66 7.66 8.011/ 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 43.83 54.05 47.01 44.95 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า) 14.19 14.04 6.57 6.831/ 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 25.36 25.64 54.77 52.72 
Cash Cycle (วนั) 60.63 85.45 42.37 36.11 

 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(Profitability Ratio)      
 อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ)  16.74 23.92 17.74 10.68 
 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 8.25 13.02 6.02 (0.62) 
 อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (ร้อยละ) 102.22 (21.47) 144.87 (279.68) 
 อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ)  8.32 14.10 13.22 4.49 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ)  20.40 21.88 16.39 5.331/ 
 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

(Efficiency Ratio)      
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ร้อยละ)  14.30 15.01 9.85 2.991/ 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (ร้อยละ)  443.25 52.99 22.85 12.391/ 
 อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพย ์(เท่า)  1.72 1.06 0.75 0.701/ 
 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

(Financial Policy Ratio)      
 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)  0.24 0.59 0.69 0.83 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 19.79 2.38 27.54 1.59 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) 1.21 (0.06) 0.23 0.05 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 84.93 43.78 67.59 - 

หมายเหตุ :  1/ ปรับการค านวณเป็นรายปีเพื่อการเปรียบเทียบ 

2.4.2 ค าอธิบายการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงานปี 2554 - 2556 

รายได้รวม 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมในปี 2554 - 2556 จ านวน 964.54 ลา้นบาท 820.73 ลา้นบาท และ 990.14 ลา้น
บาท ตามล าดบั รายไดร้วมเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จ านวน (143.81) ลา้นบาท และ 169.41 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)ร้อยละ 
(14.91) และร้อยละ 20.64 ในปี 2555 - 2556 ตามล าดบั รายไดส่้วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากการขายและให้บริการคิดเป็นร้อย
ละ 99.28 ร้อยละ 98.91 และร้อยละ 98.77 ของรายไดร้วมในปี 2554 - 2556 ตามล าดบั ส่วนท่ีเหลือเป็นรายไดอ่ื้นๆ เช่น ค่า
นายหนา้ขายสินคา้และบริการ ดอกเบ้ียรับ ก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์เป็นตน้ รายได้
อ่ืนคิดเป็นร้อยละ 0.72 ร้อยละ 1.09 และร้อยละ 1.23 ของรายไดร้วมในปี 2554 - 2556 ตามล าดบั 
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รายได้จากการขายและให้บริการ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการในปี 2554 - 2556 จ านวน 957.59 ลา้นบาท 811.82 ลา้น
บาท และ 977.93 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จ านวน (145.77) ลา้นบาท และ 166.11 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)
ร้อยละ (15.22) และร้อยละ 20.46 ในปี 2555 - 2556 ตามล าดบั รายไดจ้ากการขายและให้บริการในปี 2555 ลดลงเม่ือเทียบ
กบัปีก่อนสาเหตุหลกัเกิดจากยอดขายของผลิตภณัฑใ์นกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานและปิโตรเลียม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
สารเร่งปฏิกิริยาและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตก๊าชธรรมชาติลดลงจ านวน 214.25 ลา้นบาท รายไดใ้นกลุ่มผลิตภณัฑ์
อ่ืนๆ ลดลงจ านวน 13.40 ลา้นบาท ในขณะท่ีรายไดจ้ากผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจ านวน 24.87 ลา้นบาท และ
รายไดใ้นกลุ่มการใหบ้ริการเพ่ิมข้ึนจ านวน 56.07 ลา้นบาท ส าหรับรายไดจ้ากการขายและให้บริการในปี 2556 เพ่ิมข้ึนเม่ือ
เทียบกบัปีก่อนสาเหตุหลกัเกิดจากการยอดขายของผลิตภณัฑใ์นกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานและปิโตรเลียมเพ่ิมข้ึน
จ านวน 56.87 ลา้นบาท รายไดใ้นกลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆเพ่ิมข้ึนจ านวน 32.96 ลา้นบาท รายไดจ้ากการบริการรับเหมาก่อสร้าง
และติดตั้งเพ่ิมข้ึนจ านวน 64.20 ลา้นบาท ส่วนรายได้จากผลิตภณัฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มการให้บริการลดลง
จ านวน 45.52 ลา้นบาท และ 16.78 ลา้นบาท ตามล าดบั เน่ืองจากตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมมีการแข่งขนักนัสูง 

ต้นทุนขายและให้บริการ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและใหบ้ริการในปี 2554 - 2556 จ านวน 797.32 ลา้นบาท 617.67 ลา้นบาท และ 
804.49 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จ านวน (179.65) ลา้นบาท และ 186.82 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)ร้อยละ 
(22.53) และร้อยละ 30.25 ในปี 2555 - 2556 ตามล าดบั การเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)ของตน้ทุนขายและให้บริการในปี 2555 - 2556 
เป็นไปตามการเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)ของยอดขายในช่วงปีดงักล่าว โดยบริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2554 - 2556 เท่ากบัร้อยละ 
16.74 ร้อยละ 23.92 และร้อยละ 17.74 ตามล าดบั 

ค่าใช้จ่าย 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายรวมในปี 2554 - 2556 จ านวน 86.79 ลา้นบาท 91.17 ลา้นบาท และ 118.31 ลา้น
บาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึนจ านวน 4.38 ลา้นบาท และ 27.14 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.05 และร้อยละ 29.77 ในปี 2555 - 
2556 ตามล าดบั ค่าใชจ่้ายรวมคิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายและบริการเท่ากบัร้อยละ 9.06 ร้อยละ 11.23 และร้อยละ 
12.10 ในปี 2554 - 2556 ตามล าดบั ค่าใชจ่้ายรวมเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปีสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการขยายกิจการ  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายในปี 2554 - 2556 จ านวน 26.09 ลา้นบาท 27.26 ลา้นบาท และ 32.07 
ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึนจ านวน 1.17 ลา้นบาท และ 4.81 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.48 และร้อยละ 17.64 ในปี 2555 
- 2556 ตามล าดบั ค่าใชจ่้ายในการขายของบริษทัในแต่ละปีไม่เปล่ียนแปลงมากนกั โดยมีสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายต่อ
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการในปี 2554 - 2556 เท่ากบัร้อยละ 2.72 ร้อยละ 3.36 และร้อยละ 3.28 ตามล าดบั 

บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2554 - 2556 จ านวน 55.21 ลา้นบาท 61.17 ลา้นบาท และ 
82.49 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึนจ านวน 5.96 ลา้นบาท และ 21.32 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.80 และร้อยละ 34.85 
ในปี 2555 - 2556 ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใชจ่้ายส่วนบริหารส านักงาน ส่วนของ
ผูบ้ริหาร และค่าตอบแทนกรรมการอิสระ โดยบริษทัมีสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดจ้ากการขายและให้บริการ
ในปี 2554 - 2556 เท่ากบัร้อยละ 5.77 ร้อยละ 7.53 และร้อยละ 8.44 ตามล าดบั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินในปี 2554 - 2556 จ านวน 5.49 ลา้นบาท 2.74 ลา้นบาท และ 3.75 ลา้น
บาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จ านวน (2.75) ลา้นบาท และ 1.01 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)ร้อยละ (50.09) และร้อยละ 
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36.86 ในปี 2555 - 2556 ตามล าดบั โดยบริษทัมีสัดส่วนตน้ทุนทางการเงินต่อรายไดจ้ากการขายและให้บริการในปี 2554 - 
2556 เท่ากบัร้อยละ 0.57 ร้อยละ 0.34 และร้อยละ 0.38 ตามล าดบั 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

บริษทัมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในปี 2554 - 2556 จ านวน 22.20 ลา้นบาท 30.30 ลา้นบาท และ 
77.75 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึนจ านวน 8.10 ลา้นบาท และ 47.45 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.49 และร้อยละ 156.60 
ในปี 2555 - 2556 ตามล าดบั ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดจากบริษทัรับรู้ก าไรตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อย
ละ 30 ในเงินลงทุนในบริษทั บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั และร้อยละ 49 ในเงินลงทุนในบริษทั เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั 

ก าไรสุทธิ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิในปี 2554 - 2556 จ านวน 80.22 ลา้นบาท 115.70 ลา้นบาท และ 130.86 ลา้นบาท 
ตามล าดบั เพ่ิมข้ึนจ านวน 35.48 ลา้นบาท และ 15.16 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 44.23 และร้อยละ 13.10 ในปี 2555 - 
2556 ตามล าดับ โดยบริษทัมีอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 8.32 ร้อยละ 14.10 และร้อยละ 13.22 ในปี 2554 - 2556 
ตามล าดบั การเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิดงักล่าวสาเหตุหลกัเป็นผลมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน
แต่ละปี 

ผลการด าเนินงานงวด 9 เดอืนแรกของปี 2557 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จ านวน 832.08 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจ านวน 783.55 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนจ านวน 48.53 ลา้นบาท คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.19 ของ
รายไดร้วม โดยมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จ านวน 818.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจ านวน 777.26 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนจ านวน 41.48 ลา้นบาท คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.34 
ของรายไดจ้ากการขายและให้บริการ สาเหตุหลกัเกิดจากบริษทัเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากโครงการโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพอดั
ความดนัสูง (CBG) ท่ี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และโครงการโรงงานผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (PPP) ท่ี จ.สุโขทยั โดยในช่วง
แรกของโครงการจะสามารถรับรู้รายไดต้ามก าลงัการผลิตท่ีทยอยเพ่ิมข้ึน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและใหบ้ริการในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จ านวน 731.27 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจ านวน 626.28 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนจ านวน 104.99 ลา้นบาท คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 16.76 โดยบริษทัมีก าไรขั้นตน้ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จ านวน 87.47 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.68 ของ
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรขั้นตน้ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 
จ านวน 150.99 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.43 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ การลดลงของก าไรขั้นตน้เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัเกิดจากบริษทัเพ่ิงเร่ิมมีรายไดจ้ากการลงทุนในโครงการ CBG และโครงการ PPP จึง
มีรายไดน้อ้ยกวา่ตน้ทุนการผลิตของโครงการ ส่งผลใหก้ าไรขั้นตน้โดยรวมของบริษทัลดลง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จ านวน 111.32 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจ านวน 88.12 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนจ านวน 23.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 26.33 สาเหตุหลกัเกิดจาก
การเพ่ิมข้ึนของค่าเส่ือมราคาโรงงานจากโครงการ CBG และโครงการ PPP ซ่ึงบริษทัเพ่ิมเร่ิมด าเนินการผลิตในเชิงพาณิชย ์
ส่งผลใหค้่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ีบริษทัมีตน้ทุนทางการเงินในงวด 9 เดือนแรก
ของปี 2557 จ านวน 18.78 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจ านวน 2.72 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน
จ านวน 16.06 ลา้นบาท คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 590.44 สาเหตุหลกัเกิดจากบริษทัไดเ้บิกเงินกูย้ืมระยะยาวและสัญญาเช่า
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ทางการเงินส าหรับโครงการ PPP ท่ีจ.สุโขทยั ครบเตม็จ านวนเม่ือเดือนมกราคม 2557 ส่งผลให้มีตน้ทุนทางการเงินซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ท าให้บริษทัมีก าไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 
จ านวน 37.34 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจ านวน 103.52 ลา้นบาท หรือลดลงจ านวน 66.18 ลา้น
บาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 63.93 โดยบริษทัมีอตัราก าไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 4.49 ของ
รายไดร้วม ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัอตัราก าไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปีก่อนท่ีเท่ากบัร้อยละ 13.21 

ฐานะการเงนิ ณ ส้ินปี 2554 - 2556 

บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 - 2556 จ านวน 520.33 ลา้นบาท 1,021.22 ลา้น
บาท และ 1,634.58 ลา้นบาท สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนจ านวน 500.89 ลา้นบาท และ 613.36 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 96.26 
และร้อยละ 60.06 ณ ส้ินปี 2555 - 2556 ตามล าดบั ส่วนประกอบของสินทรัพยท่ี์ส าคญั ไดแ้ก่ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
สินคา้คงเหลือ เงินลงทุนในบริษทัร่วม และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นตน้ โดยแบ่งออกเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนรวม ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - 2556 จ านวน 307.68 ลา้นบาท 362.16 ลา้นบาท และ 552.19 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 59.13 ร้อยละ 
35.46 และร้อยละ 33.78 ของสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2554 - 2556 ตามล าดบั สินทรัพยห์มุนเวียนรวมเพ่ิมข้ึนจ านวน 54.48 
ลา้นบาท และ 190.03 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.71 และร้อยละ 52.47 ณ ส้ินปี 2555 - 2556 ตามล าดบั และสินทรัพย์
ไม่หมุนเวยีนรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - 2556 จ านวน 212.65 ลา้นบาท 659.06 ลา้นบาท และ 1,082.39 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 40.87 ร้อยละ 64.54 และร้อยละ 66.22 ของสินทรัพย์รวม ณ ส้ินปี 2554 - 2556 ตามล าดับ สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนรวมเพ่ิมข้ึนจ านวน 446.41 ลา้นบาท และ 423.33 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 209.93 และร้อยละ 64.23 ณ ส้ินปี 
2555 - 2556 ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - 2556 มีจ านวน 110.58 ลา้นบาท 185.99 ลา้นบาท และ 211.62 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 75.41 ลา้นบาท และ 25.63 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 68.19 และร้อยละ 13.78 ณ ส้ิน
ปี 2555 - 2556 ตามล าดบั ลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระและลูกหน้ีท่ีเกินก าหนด
ช าระน้อยกว่า 3 เดือน โดยมีลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งช าระท่ีมีอายุมากกว่า 12 เดือน ณ ส้ินปี 2554 และ ณ ส้ินปี 
2556 จ านวน 0.08 ลา้นบาท และ 2.03 ลา้นบาท ตามล าดบั บริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณา
จากประสบการณ์การเรียกเก็บเงินในอดีต ควบคู่กบัการวเิคราะห์ฐานะการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนั 

- สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - 2556 มีจ านวน 92.52 ลา้นบาท 117.78 ลา้นบาท และ 237.59 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 25.26 ลา้นบาท และ 119.81 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.30 และร้อยละ 101.72 ณ 
ส้ินปี 2555 - 2556 ตามล าดบั สินคา้คงเหลือ ณ ส้ินปี 2555 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2554 สาเหตุหลกัเกิดจากการซ้ือ
วตัถุดิบส าหรับงานโครงการ และสินคา้ส าเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ส่วน ณ ส้ินปี 2556 สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 
2555 สาเหตุหลกัเกิดจากสินคา้ระหวา่งทางเพ่ิมข้ึนจ านวน 118.78 ลา้นบาท โดยบริษทัไดก้ าหนดนโยบายใน
การตั้งส ารองค่าเผื่อสินคา้ส าเร็จรูปเส่ือมสภาพเม่ือสินคา้ไม่หมุนเวียนเป็นเวลานาน และเม่ือน าส่งสินคา้
ตรวจสอบสภาพ/คุณสมบติัต่างๆไม่ผ่านตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด บริษทัก็จะท าการตั้งส ารองค่าเผื่อสินคา้
ส าเร็จรูปเส่ือมสภาพ ซ่ึง ณ ส้ินปี 2554 - 2556 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ส าเร็จรูปจ านวน 0.73 
ลา้นบาท  

- เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - 2556 มีจ านวน 168.47 ลา้นบาท 198.78 ลา้นบาท และ 
270.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 30.31 ลา้นบาท และ 71.26 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.99 และร้อยละ 
35.85 ณ ส้ินปี 2555 - 2556 ตามล าดบั เงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทั บางจากไบโอฟูเอล 
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จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 และเงินลงทุนใน
บริษทั เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 49  

- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - 2556 มีจ านวน 25.32 ลา้นบาท 425.21 ลา้นบาท และ 
802.77 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 399.89 ลา้นบาท และ 377.56 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1,579.34 และ
ร้อยละ 88.79 ณ ส้ินปี 2555 - 2556 ตามล าดบั ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี สาเหตุหลกัมา
จากการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยการก่อสร้างโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และการก่อสร้าง
โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดนัสูง 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 - 2556 จ านวน 100.52 ลา้นบาท 379.55 ลา้นบาท 
และ 667.80 ลา้นบาท หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนจ านวน 279.03 ลา้นบาท และ 288.25 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 277.59 และร้อย
ละ 75.95 ณ ส้ินปี 2555 - 2556 ตามล าดบั หน้ีสินรวมประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - 2556 
จ านวน 93.28 ลา้นบาท 326.81 ลา้นบาท และ 515.26 ลา้นบาท หน้ีสินหมุนเวียนรวมเพ่ิมข้ึนจ านวน 233.53 ลา้นบาท และ 
188.45 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 250.35 และร้อยละ 57.66 ณ ส้ินปี 2555 - 2556 ตามล าดบั และหน้ีสินไม่หมุนเวยีนรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 - 2556 จ านวน 7.24 ลา้นบาท 52.74 ลา้นบาท และ 152.54 ลา้นบาท หน้ีสินไม่หมุนเวียนรวม
เพ่ิมข้ึนจ านวน 45.50 ลา้นบาท และ 99.80 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 628.45 และร้อยละ 189.23 ณ ส้ินปี 2555 - 2556 
ตามล าดบั หน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2555 เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2554 สาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวน 153.86 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 51.58 ลา้น
บาท ส่วน ณ ส้ินปี 2556 หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2555 สาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
อ่ืนจ านวน 155.60 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้มืระยะยาวจ านวน 87.91 ลา้นบาท 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - 2556 จ านวน 419.81 ลา้นบาท 641.67 
ลา้นบาท และ 966.78 ลา้นบาท ตามล าดบั  ณ ส้ินปี 2555 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัเพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2554 สาเหตุหลกั
เกิดจากการเพ่ิมทุนจ านวน 123.41 ลา้นบาทและผลประกอบการส าหรับปีท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 115.70 ลา้นบาท สุทธิดว้ยการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งปีจ านวน 17.25 ลา้นบาท ส าหรับส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ ส้ินปี 2556 บริษทัเพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2555 
สาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมทุนจ านวน 190.83 ลา้นบาท การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของผูถื้อหุ้น
จ านวน 8.54 ลา้นบาท และผลประกอบการส าหรับปีท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 130.86 ลา้นบาท สุทธิดว้ยการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี
จ านวน 5.12 ลา้นบาท 

ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 จ านวน 1,698.27 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 
2556  จ านวน 63.69 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.90 สาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จ านวน 
69.15 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรจ านวน 54.12 ลา้นบาท สุทธิดว้ยการลดลงของ
สินคา้คงเหลือจ านวน 92.01 ลา้นบาท 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 จ านวน 772.23 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2556 
จ านวน 104.43 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.64 สาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินจ านวน 
173.62 ลา้นบาท การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินระยะยาวจ านวน 114.69 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของประมาณการหน้ีสินส าหรับ
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การร้ือถอนจ านวน 30.63 ลา้นบาท สุทธิดว้ยการลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 151.96 ลา้นบาท และการ
ลดลงของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวน 67.32 ลา้นบาท 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 จ านวน 926.04 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ ส้ิน
ปี 2556 จ านวน 40.74 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4.21 สาเหตุหลกัมาจากการเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นจ านวน 88.67 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีมีการเพ่ิมทุนและการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของผูถื้อหุ้นจ านวน 10.61 ลา้นบาท และ
ผลประกอบการส าหรับงวดท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 37.34 ลา้นบาท 

2.5 หนีสิ้น  

2.5.1 ยอดรวมของตราสารหนีท่ี้ออกจ าหน่ายแล้ว และยงัมิได้ออกจ าหน่ายตามท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้ และมอบ
อ านาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจ าหน่ายตามท่ีเห็นสมควร 

-ไม่มี- 

2.5.2 ยอดรวมของเงินกู้ ท่ีมีก าหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการน าสินทรัพย์วางเป็นหลกัประกัน 

บริษทัมีภาระหน้ีสิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือเงินทุนหมุนเวียนท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยจ์ านวน 4 แห่ง รวม
วงเงิน 690 ลา้นบาท ไดแ้ก่ วงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินตัว๋สญัญาใชเ้งิน วงเงินหนงัสือค ้าประกนั และวงเงิน L/C, T/R 
โดยไม่มีหลกัประกนั โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินกูย้มืระยะสั้น มียอดคงคา้งเท่ากบั 145.27 ลา้นบาท  
รายการ มูลค่าคงเหลอื 

ณ วนัที ่30 ก.ย. 2557 (บาท) 
หมายเหตุ 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - วงเ งินท่ีได้รับจ านวน 35 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 100,000,000.00 ตัว๋สัญญาใช้เงิน ครบก าหนดช าระในเดือน 
ตุลาคม และธนัวาคม 2557 อตัราดอกเบ้ียร้อย
ละ 3.48 - 4.75 ต่อปี 

เจา้หน้ีธนาคารทรัสตรี์ซีท 45,268,101.51 วงเงินท่ีได้รับจ านวน 420 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกนั ณ วนักูย้มื 

     รวม 145,268,101.51  

เงินกูย้มืระยะยาว 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยาวท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยจ์ านวน 1 แห่ง รวมวงเงิน 266.11 
ลา้นบาท โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัมียอดคงคา้งเท่ากบั 197.60 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการ มูลค่าคงเหลอื 
ณ วนัที ่30 ก.ย. 2557 (บาท) 

หมายเหตุ 

เงินกูย้มืจากธนาคาร 197,599,366.23 เงินกู้ยืมระยะยาวค ้ าประกันโดยเคร่ืองจักร
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รายการ มูลค่าคงเหลอื 
ณ วนัที ่30 ก.ย. 2557 (บาท) 

หมายเหตุ 

หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

(40,386,000.00) และอุปกรณ์และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 
ซ่ึง ณ ว ันท่ี  30 กันยายน 2557 มีราคาทุน
จ านวน 158.53 ลา้นบาท และ 34.89 ลา้นบาท 
ตามล าดับ และค ้ าประกันโดยสิทธิการเช่า
ท่ีดินบางส่วน ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มี
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่า
ด าเนินงานในอนาคตทั้งส้ิน 24.17 ลา้นบาท 

     สุทธิ 157,213,366.23  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพ่ือเช่าซ้ือยานพาหนะ และเคร่ืองจกัร จ านวนเงิน
คงเหลือโดยไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนคตจ านวน 253.01 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการ มูลค่าคงเหลอื 
ณ วนัที ่30 ก.ย. 2557 (บาท) 

หมายเหตุ 

เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 5,678,952.44 เงินกูย้ืมตามสัญญาเช่าทางการเงินค ้ าประกนั
โดยเคร่ืองจกัรและยานพาหนะ ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2557 มีราคาทุนจ านวน 536.71 ลา้น
บาท และ 16.56 ลา้นบาท ตามล าดบั 

เจา้หน้ีตามสญัญาเช่า 247,326,778.93 
     รวม 253,005,731.37 
หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
(74,256,735.22) 

     สุทธิ 178,748,996.15  

โดยจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าทางการเงิน มีดงัน้ี 

 ณ วนัที ่30 ก.ย. 2557 (บาท) 
ภายใน 1 ปี 85,193,274.00 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 168,622,968.81 
เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 20,649,902.27 
     รวม 274,466,145.78 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (21,460,414.41) 
มูลค่าปัจจุบันของหนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 253,005,731.37 

2.5.3 หนีสิ้นและภาระผูกพันท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

บริษทัมีหน้ีสินและภาระผกูพนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ดงัน้ี 

- บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกไดก้บัผูใ้ห้เช่าหลายราย  เพ่ือใชเ้ป็นอาคาร
ส านกังานโกดงัเก็บสินคา้, ท่ีตั้งโรงงานผลิตก๊าชชีวภาพอดัและท่ีตั้งโรงงานผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม บริษทัมี
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จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานดงักล่าว โดยตอ้งจ่ายช าระภายใน 1 ปี 
จ านวน 5.66 ลา้นบาท ตอ้งจ่ายช าระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปีจ านวน 5.85 ลา้นบาท และตอ้งจ่ายช าระเกิน 5 ปี
จ านวน 12.66 ลา้นบาท รวมจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินจ านวน 24.17 ลา้นบาท  ดงัน้ี 

- บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการในพ้ืนท่ีอาคารส านักงานและโกดงัสินคา้กบัผูใ้ห้บริการหลายราย    
โดยจ่ายค่าบริการเดือนละประมาณ 0.19 ลา้นบาท บริษทัมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการจนครบก าหนดสัญญา 
จ านวน 3.29  ลา้นบาท  

- บริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาซ้ือสินคา้ สินทรัพยถ์าวรและจา้งผูรั้บเหมากบัผูข้ายและผูรั้บจา้งหลายรายเป็น
จ านวน 2.82 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จ านวน 5.20 ลา้นยโูร และจ านวน 51.34 ลา้นบาท   

- บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้กบัธนาคารสองแห่งรวม
มูลค่าคงเหลือจ านวน 0.05 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และจ านวน 0.06 ลา้นยโูร 

- บริษทัมีภาระผูกพนัโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง (EJIP) โดยเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 
บริษทัไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงโครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งของบริษทัและบริษทัยอ่ย   
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจา้ของบริษทั  
รวมทั้งธ ารงรักษาลูกจา้งไวก้บับริษทั อายโุครงการ 3 ปี ลูกจา้งท่ีเขา้ร่วมโครงการตอ้งจ่ายเงินสมทบ ในอตัรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน  และบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ 5 - 7  ของเงินเดือน
ลูกจา้งท่ีเขา้ร่วมโครงการ ในแต่ละเดือนเงินสมทบดงักล่าวจะน าไปซ้ือหุ้นของบริษทั (“UAC”) ซ่ึงอยู่ใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัท่ีก าหนดไว ้ลูกจา้งท่ีเขา้ร่วมโครงการสามารถทยอยขายหุ้น “UAC”  
ไดเ้ม่ือครบก าหนดเวลาหน่ึงปีตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไว ้โครงการร่วมลงทุนดงักล่าวมอบหมายให้บริษทั
หลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ ากดั เป็นตวัแทนด าเนินการ บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบท่ีจ่ายให้กบัโครงการ
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีจ่ายเงินสมทบ 

- บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารหลายแห่ง ออกหนังสือค ้ าประกันคุณภาพสินคา้ให้กับ
ลูกคา้บางราย ค ้ าประกนัสัญญาจา้งเหมา และค ้าประกนัภาษีอากรในการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ รวม
จ านวนเงินประมาณ 62.89 ลา้นบาท หนงัสือค ้าประกนัดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

2.6 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัความเพยีงพอของเงนิทุนหมุนเวยีน 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ การจดัหาแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั และจะไม่มี
ผลกระทบต่อระดบัเงินทุนหมุนเวยีนและการประกอบการของบริษทั 

2.7 คดหีรือข้อเรียกร้องทีม่สีาระส าคญัซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีคดีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั
และบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั และบริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์อง
บริษทัท่ีมีจ านวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 

2.8 ผลประโยชน์หรือรายการทีเ่กีย่วข้องกนัระหว่างบริษัทจดทะเบียนกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทีถ่ือหุ้นทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

ในปี 2556 และงวด 9 เดือนของปี 2557 บริษทัมีรายการระหวา่งกนักบันิติบุคคลและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ดงัน้ี 
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บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและเหมาะสมของ 

รายการระหว่างกนั 
ปี 2556 ม.ค.-ก.ย. 2557 

1. บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค 
จ ากดั (UAC HYDRO) 

- UAC HYDRO เป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั โดยบริษทัถือหุน้ร้อยละ 49.997  
ของทุนช าระแลว้ของ UAC HYDRO 
(ผูบ้ริหารของบริษัท ได้แก่ นายกิตติ 
ชีวะเกตุ นายชชัพล ประสพโชค และ
นางสาว ปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ ถือหุ้น
รวมกัน ร้อยละ 0 .006  และบริษัท 
ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อย
ละ 49.997) และ UAC HYDRO มี
กรรมการร่วมกับบริษทั คือ นายกิตติ  
ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส 
และนายชชัพล ประสพโชค 

รายได้อื่น  : บริษัทมีรายได้ค่าบริการพ้ืนท่ีใน
ส านักงานรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าไฟฟ้า,ค่า
ถ่ายเอกสาร, ค่าท าความสะอาด เป็นตน้ จาก UAC 
HYDRO ตามสัญญาบริการตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 
2555 - 31 มีนาคม 2557 ในอตัรา 21,680 บาทต่อ
เดือน และ สัญญาบริการตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 
2557 - 31 มีนาคม 2558 ในอตัรา 39,540 บาทต่อ
เดือน 
ยอดคงคา้ง 
ลูกหน้ีอ่ืน 

0.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

0.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

บริษทัให้บริการดา้นส านักงาน รวมถึงการ
ให้บริการด้านอ่ืนๆ เช่น ค่าไฟฟ้า,ค่าถ่าย
เอกสาร, ค่าท าความสะอาด เป็นตน้ ให้แก่ 
UAC HYDRO โดยคิดอัตราค่าบริการ
อา้งอิงจากตน้ทุนค่าเช่าพ้ืนท่ี และค่าใชจ่้าย
เฉล่ียของงานบริการต่างๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบเ ห็นว่ าการ
ให้บริการดังกล่าวเป็นการสมควร เ กิด
ป ร ะ โ ย ชน์ ต่ อ บ ริ ษั ท ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับบริษทัย่อย และอตัราการ
คิดค่าบริการมีความเหมาะสม 

2. บริษัท  บ างจากไบโอ     
ฟเูอล จ ากดั (BBF)  

- BBF เป็นบริษทัร่วมของบริษทั โดย
บริษทัถือหุน้ร้อยละ 30 ของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมดของ BBF 
และBBF มีกรรมการร่วมกบับริษทั คือ 
นายกิตติ  ชีวะ เกตุ  และนายชัชพล 
ประสพโชค 

ซ้ือสินค้า : บริษัทซ้ือผลิตภัณฑ์กลีเซอรีนเพ่ือ
ส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ โดยการซ้ือสินคา้
ดงักล่าว เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติและเป็น
การซ้ือตามราคาตลาด 
ยอดคงคา้ง 
เจา้หน้ีการคา้ 

47.27 
 
 
 
 
- 

32.19 
 
 
 
 

1.07 

การท าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด าเนิน
ธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป โดย
ท่ีราคาซ้ือสินคา้เป็นไปตามราคาตลาด 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมี
ความเห็นว่ารายการซ้ือสินค้าดังกล่าว
เป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยปกติทั่วไป
ของบริษทัและมีความสมเหตุสมผล 



หนา้ 28 จาก 36 

บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและเหมาะสมของ 

รายการระหว่างกนั 
ปี 2556 ม.ค.-ก.ย. 2557 

3. บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากัด 
(มหาชน) (HYDRO)  

- HYDRO เ ป็นผู ้ร่วมลงทุนในบริษัท
ยอ่ยของบริษทั UAC HYDRO ร่วมกบั
บริษทั โดยถือหุ้นใน UAC HYDRO 
ร้อยละ 49.997 ของทุนช าระแลว้ของ 
UAC HYDRO และมีตวัแทนด ารง
ต าแหน่งกรรมการใน UAC HYDRO 2 
ท่าน ไดแ้ก่ นายสลิบ สูงสวา่ง และนาย
พิชยั คล่องพิทกัษ ์

รายได้จากการขาย : บริษทัขาย FILTER โดยมี
ราคาขายตามราคาตลาด เช่นเดียวกบัการขายให้แก่
ลูกคา้รายอ่ืนทัว่ไป 
ยอดคงคา้ง 
ลูกหน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีอ่ืน 
 
ค่าจ้างผู้รับเหมา : สัญญาจา้งเหมางานออกแบบ, 
จัดหา และติดตั้ ง  ระบบ WASTE WATER 
RECYCLE ให้แก่ บมจ.บางจากปิโตรเลียม โดยมี
ก าหนดราคาขายและให้บริการตามราคาตลาด 
เช่นเดียวกบัการขายและให้บริการแก่ลูกคา้รายอ่ืน
ทัว่ไป 
ยอดคงคา้ง 
เจา้หน้ีการคา้ 

0.16 
 
 
 
- 

5.75 
 

41.49 
 
 
 
 
 
 

8.93 

0.11 
 
 
 
- 

5.75 
 

4.03 
 
 
 
 
 
 

23.49 

การจดัท าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเง่ือนไขทาง
การคา้ และราคาท่ีตกลงกนั เป็นราคาตลาด  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มี
ความเห็นว่า เป็นรายการทางการค้าปกติ
ทัว่ไปของบริษทั มีความสมเหตุสมผล 



หนา้ 29 จาก 36 

บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและเหมาะสมของ 

รายการระหว่างกนั 
ปี 2556 ม.ค.-ก.ย. 2557 

4. บจก. เค แอนด์ เอ็น คอม
เมอร์เชียล (K&N)  

- บริษัทท่ีเ ก่ียวข้องกันโดยนางนิรมล 
ชีวะเกตุ ภรรยาของนายกิตติ ชีวะเกตุ 
เป็นกรรมการผูมี้อ านาจใน K&N 

- นางนิรมล ชีวะเกตุ ถือหุ้นใน K&N 
ร้อยละ 35 

- น า ง ส า ว นิ ล รั ต น์  จ า รุ ม โ นภ า ส 
(น้องสาวของนางนิรมล ชีวะเกตุ ) 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นของ
บริษทั ถือหุน้ใน K&N ร้อยละ 10 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : บริษทัซ้ือชุดยนิูฟอร์มของ 
K&N เพ่ือใชใ้นกิจการ โดยมีการเทียบเคียงราคา
ตลาด 
ยอดคงคา้ง 
เจา้หน้ีอ่ืน 

0.07 
 
 
- 

0.03 
 
 

0.01 

การจดัท าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเง่ือนไขทาง
การคา้ และราคาท่ีตกลงกนั เป็นราคาตลาด  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ มี
ความเห็นว่า เป็นรายการทางการค้าปกติ
ทัว่ไปของบริษทั มีความสมเหตุสมผล 



หนา้ 30 จาก 36 

บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและเหมาะสมของ 

รายการระหว่างกนั 
ปี 2556 ม.ค.-ก.ย. 2557 

5. บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพทีี 
เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 
(UAC&TPT) 

- UAC&TPT เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 50.0094 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด
ของ UAC&TPT (ผูบ้ริหารของบริษทั 
ได้แก่ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส 
และนายชัชพล ประสพโชค ถือหุ้น
ร ว ม กั น ร้ อ ย ล ะ  0 . 0 0 0 6 )  แ ล ะ 
UAC&TPT มีกรรมการร่วมกับบริษทั 
คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ 
จารุมโนภาส และ นายชชัพล ประสพ
โชค 

รายได้อืน่ : บริษทัมีรายไดจ้ากค่าบริการกิจการและ
ค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าท า
ความสะอาด ฯลฯ จาก UAC&TPT ตามสญัญาดงัน้ี 

1. สัญญ า จ้ า ง บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร  ตั้ ง แ ต่ ว ัน ท่ี  1 
พฤศจิกายน 2556 - 31 ตุลาคม 2557 ในอตัรา 
250,000 บาท/เดือน (เดือน พ.ย. - ธ.ค. 2556 เก็บ 
20%) 

2. สญัญาบริการตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 
ตุลาคม 2557 ในอตัรา 5,000 บาท/เดือน (เดือน 
พ.ย. - ธ.ค. 2556 เก็บ 20%) 

ยอดคงคา้ง 
ลูกหน้ีอ่ืน 

0.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

2.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

บริษทัให้บริการดา้นบริหารกิจการ รวมถึง
การให้บริการด้านอ่ืนๆ เช่น ค่าไฟฟ้า,ค่า
ถ่ายเอกสาร, ค่าท าความสะอาด ฯลฯ ให้แก่
บริษัทย่อย โดยคิดอัตราค่าบริหารจาก
จ านวนบุคลากรและสัดส่วนเวลาท่ีใช้ใน
การท างานของ UAC&TPT และค่าใช้จ่าย
เฉล่ียของงานบริการต่างๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบเ ห็นว่ าการ
ให้บริการดังกล่าวเป็นการสมควร เ กิด
ป ร ะ โ ย ชน์ ต่ อ บ ริ ษั ท ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับบริษทัย่อย และอตัราการ
คิดค่าบริการมีความเหมาะสม 



หนา้ 31 จาก 36 

บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและเหมาะสมของ 

รายการระหว่างกนั 
ปี 2556 ม.ค.-ก.ย. 2557 

6. บริษทั เซบิก๊าซ ยเูอซี 
จ ากดั 

- เซบิก๊าซ ยูเอซี เป็นบริษัทร่วมของ
บริษทั โดยบริษทัถือหุน้ผา่นบริษทั ยเูอ
ซี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ร้อยละ 49.00 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด
ของเซบิก๊าซ ยเูอซี และ เซบิก๊าซ ยเูอซี 
มีกรรมการร่วมกบับริษทั คือ นางสาว
นิลรัตน์ จารุมโนภาส และนายชัชพล 
ประสพโชค 

- หมายเหตุ  บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี ่
จ  ากดั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100.00 

รายได้อืน่ : บริษทัมีรายไดจ้ากค่าบริการกิจการและ
ค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าท า
ความสะอาด ฯลฯ จาก เซบิก๊าซ ยูเอซี ตามสัญญา
บริการตั้ งแต่ว ัน ท่ี  1  พฤศจิกายน 2556 - 31 
ธันวาคม 2557 ในอตัรา 206,000 บาท/เดือน (ถึง
เดือนเมษายน 2557) และ 236,000 บาท/เดือน 
(เดือนพฤษภาคม - ธนัวาคม 2557) 

- 2.07 บริษทัให้บริการดา้นบริหารกิจการ รวมถึง
การให้บริการด้านอ่ืนๆ เช่น ค่าไฟฟ้า,ค่า
ถ่ายเอกสาร, ค่าท าความสะอาด ฯลฯ ให้แก่
บริษัทย่อย โดยคิดอัตราค่าบริหารจาก
จ านวนบุคลากรและสัดส่วนเวลาท่ีใช้ใน
การท างานของเซบิก๊าซ ยูเอซีและค่าใชจ่้าย
เฉล่ียของงานบริการต่างๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบเ ห็นว่ าการ
ให้บริการดังกล่าวเป็นการสมควร เ กิด
ป ร ะ โ ย ชน์ ต่ อ บ ริ ษั ท ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับบริษทัย่อย และอตัราการ
คิดค่าบริการมีความเหมาะสม 



หนา้ 32 จาก 36 

บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและเหมาะสมของ 

รายการระหว่างกนั 
ปี 2556 ม.ค.-ก.ย. 2557 

ค่าจ้างผู้รับเหมา (สินทรัพย์ถาวร) : 
สญัญาจา้งเหมางานออกแบบ, จดัหา, ก่อสร้าง และ
ติดตั้ ง (EPC CONTRACT) โรงงานผลิตก๊าซ
ชีวภาพ (แม่แตง 2) ใหแ้ก่บริษทั โดยมีก าหนดราคา
ขายและให้บริการตามราคาตลาด เช่นเดียวกบัการ
ขายและใหบ้ริการแก่ลูกคา้รายอ่ืนทัว่ไป 
ยอดคงคา้ง 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 
เจา้หน้ีการคา้ 

0.49 
 
 
 
 
 
 
- 

0.52 

34.70 
 
 
 
 
 
 

53.60 
1.99 

การจดัท าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเง่ือนไขทาง
การคา้ และราคาท่ีตกลงกนัเป็นราคาตลาด 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ มี
ความเห็นว่า เป็นรายการทางการค้าปกติ
ทัว่ไปของบริษทั มีความสมเหตุสมผล 



หนา้ 33 จาก 36 

บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและเหมาะสมของ 

รายการระหว่างกนั 
ปี 2556 ม.ค.-ก.ย. 2557 

7. นางสาวชวศิา ชีวะเกตุ - นางสาวชวิศา ชีวะเกตุ เป็นบุตรสาว
ของนายกิตติ ชีวะเกตุ ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
ของบริษัท  และเ ป็นกรรมการผู ้มี
อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั อีกทั้งเป็น
ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ 
ว ัน ท่ี  30  กันยายน 2557 ถือหุ้นใน
บริษทัร้อยละ 54.21 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

ค่าเช่าคลังสินค้า : บริษทัจ่ายค่าเช่าคลงัสินคา้เพ่ือ
ใช้เป็นท่ีเก็บสารเคมี และอุปกรณ์เพ่ือรอการขาย 
และส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ พ้ืนท่ีเช่า 2,200 ตารางเมตร 
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - 
31 ธันวาคม 2558 อตัราค่าเช่าตารางเมตรละ 60 
บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นค่าเช่าจ านวน 132,000 
บาทต่อเดือน (บริษทัรับผิดชอบในการเสียภาษีเงิน
ไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 5 ของค่าเช่าแต่ละเดือน คิด
เป็นค่าเช่ารวมภาษีเ งินได้หัก ณ ท่ี จ่ายเท่ากับ 
138,947.37 บาทต่อเดือน) 
ยอดคงคา้ง 
ค่าเช่าคลงัสินคา้คา้งจ่าย 

1.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

1.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

บริษทัมีความจ าเป็นในการจดัหาพ้ืนท่ีเพ่ือ
จัดเก็บสินค้า เ น่ืองจากการขยายตัวของ
ธุรกิจ โดยการท าธุรกรรมดังกล่าวเป็นไป
ตามเล่ือนไข และขอ้ตกลงตามปกติโดยทั้ว
ไป 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การท า
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล และมี
อัตราค่าเช่าท่ีถูกกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับ
ราคาตลาด 
หมายเหตุ ในวนัท่ี 28 ธันวาคม 2555 ได้มี
การเปล่ียนคู่สญัญาจากหา้งหุน้ส่วนสามญัพี 
แอนด ์ พี เป็นนางสาวชวษิศา ชีวะเกต ุ
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บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและเหมาะสมของ 

รายการระหว่างกนั 
ปี 2556 ม.ค.-ก.ย. 2557 

8. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพ
ประทานพร วสัดุภณัฑ ์

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยนายปรัชญา 
ทองแท่งไทย เป็นกรรมการผูมี้อ  านาจ
ในห้างหุ้นส่วนจ ากดั เทพประทานพร 
วัสดุภัณฑ์ และ UAC&TPT ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั  

- นายปรัชญา ทองแท่งไทย เป็นหุ้นส่วน
ผู ้จัดการ และถือหุ้นในบริษัท ทีพีที 
เทพประทานพร จ ากดั ร้อยละ 7.1429  
ทั้ งน้ี  บริษัท ทีพีที เทพประทานพร 
จ ากัด เป็นผู ้ถือหุ้น UAC&TPT  โดย
ถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งมดของ UAC&TPT   

ค่าวัสดุก่อสร้าง : บริษทัจ่ายค่าเสาเข็ม คอร.เสริม
เหลก็เพ่ือเป็นฐานรากท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน] 
ยอดคงคา้ง 
 
 

- 
 
- 

0.54 
 
- 

[การจดัท าธุรกรรมดงักล่าวเป็นการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเง่ือนไขทาง
การคา้ และราคาท่ีตกลงกนั เป็นราคาตลาด  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ มี
ความเห็นว่า เป็นรายการทางการค้าปกติ
ทัว่ไปของบริษทั มีความสมเหตุสมผล ] 
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บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและเหมาะสมของ 

รายการระหว่างกนั 
ปี 2556 ม.ค.-ก.ย. 2557 

9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภักดี
แผน่ดินขอนแก่น 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยนายเฮง ทอง
แท่งไทย เป็นกรรมการผูมี้อ  านาจใน
ห้ า ง หุ้ น ส่ วนจ า กัด  ภัก ดี แผ่น ดิน
ขอนแก่น และ UAC&TPT ซ่ึง เ ป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั 

- นายเฮง ทองแท่งไทย เป็นหุ้นส่วน
ผู ้จัดการ และถือหุ้นในบริษัท ทีพีที 
เทพประทานพร จ ากดั ร้อยละ 28.5714  
ทั้ งน้ี  บริษัท ทีพีที เทพประทานพร 
จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้ใน UAC&TPT  โดย
ถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งมดของ  UAC&TPT 

ค่าวัสดุก่อสร้าง : บริษทัจ่ายค่าหินคลุกเพ่ือปรับ
ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน 
ยอดคงคา้ง 
 

- 
 
- 

0.25 
 
- 

การจดัท าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเง่ือนไขทาง
การคา้ และราคาท่ีตกลงกนั เป็นราคาตลาด  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ มี
ความเห็นว่า เป็นรายการทางการค้าปกติ
ทัว่ไปของบริษทั มีความสมเหตุสมผล 
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2.9 ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก APC มีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็น
การลงทุนในกิจการท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมในการด าเนินธุรกิจ ทั้งดา้นสินทรัพย ์บุคลากร และฐานลูกคา้ เป็นการ
สร้างธุรกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมแหล่งรายไดใ้ห้กลุ่มบริษทัในอนาคต สามารถลดความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจน าเขา้และ
จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑต์่างๆ จากเดิมท่ีบริษทัเป็นเพียงผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายมาเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑด์ว้ยตนเอง นอกจากน้ี ราคาซ้ือขายกิจการมีความเหมาะสม มีเง่ือนไขและ/หรือขอ้ก าหนดการเขา้ท ารายการ
ช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษทัยอ่ยให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีสภาพเป็นไปตามท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงก่อนการ
เขา้ท ารายการ โดยสามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 3 

2.10 สรุปสัญญาทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

สญัญาต่างๆทั้งหมดท่ีบริษทัไดเ้ขา้กระท า เป็นการกระท าข้ึนตามปกติของการด าเนินธุรกิจของบริษทัภายใตห้ลกัการ
กระท ากบับุคคลภายนอกผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สีย (an arm’s-length basis) 

2.11 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัททีม่ต่ีอสารสนเทศในเอกสารทีส่่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นสารสนเทศน้ี และเอกสารท่ีส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และขอรับรอง
วา่ไม่มีขอ้ความอนัเป็นเท็จ และไม่ไดมี้การละเวน้ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมี หรือตอ้งระบุไวใ้น
สารสนเทศน้ี ตลอดจนไม่มีขอ้ความท่ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดแต่อยา่งใด 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลในสารสนเทศฉบบัน้ีถูกตอ้ง ครบถว้น  ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้บุคคลอ่ืนส าคญัผิด   และไม่ขาด
ขอ้มูลท่ีควรแจง้ในสาระส าคญั 

 

 

....................................................................... ....................................................................... 
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