สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
สารสนเทศเกีย่ วกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 1 และบัญชี 2
ของ
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 1/2558 ซึ่ งประชุมเมื่อ
วันที่ 16 มกราคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่และถือ
หุ ้นโดยบริ ษทั ร้อยละ 99.99 (“UAC-APC” หรื อ “บริ ษทั ย่อย”) ซื้ อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer EBT) ของบริ ษทั แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จากัด (“APC”) มีราคาซื้ อขายรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 730 ล้านบาท โดย
APC จะขายและโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งสิ นทรัพย์ หนี้สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจ้าง ใบอนุญาต และสิ ทธิ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบกิ จการของ APC รวมถึงสิ ทธิ ประโยชน์ท้ งั หมดที่ มีในสิ นทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยจะ
ชาระค่าตอบแทนตามราคาซื้อขายดังกล่าวให้แก่ APC เป็ นเงินสดทั้งจานวน ทั้งนี้ ภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดแล้ว APC
จะยุติการประกอบกิจการและชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษทั ต่อไป
การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก APC เป็ นการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียน
ในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องการได้ มาหรือจาหน่ ายไป”) โดย
มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 95.17 ตามเกณฑ์กาไรสุทธิ โดยรายละเอียดการเข้าทารายการมีดงั นี้
1. สารสนเทศตามบัญชี 1
1.1 วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
บริ ษทั ย่อยจะเข้าทารายการภายหลังจากได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 ซึ่ งกาหนด
จัดขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ที่จะระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็ จ ซึ่ งคาดว่า
ภายในเดือนเมษายน 2558
1.2 คู่กรณีทเี่ กีย่ วข้ อง และความสัมพันธ์ กบั บริษัทจดทะเบียน
ผูซ้ ้ือ
ผูข้ าย

: บริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่จะ
จัดตั้งขึ้นใหม่
: บริ ษทั แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จากัด

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง (หมายถึง ผูข้ าย) ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั
1.3 ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
บริ ษทั จะจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ ในนามบริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (UAC-APC) ด้วย
ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และถือหุ ้นโดยบริ ษทั ร้อยละ 99.99 เพื่อซื้ อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ APC รวมทั้ง
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สิ นทรัพย์ หนี้ สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจ้าง ใบอนุญาต และสิ ทธิ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของ APC รวมถึง
สิ ทธิ ประโยชน์ท้ งั หมดที่มีในสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)
และบริ ษทั ย่อยจะชาระค่าตอบแทนให้แก่ APC เป็ นเงิ นสด ภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดแล้ว APC จะยุติการ
ประกอบกิจการและชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษทั ต่อไป โดยบริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด จะ
ดาเนินกิจการสื บต่อจาก APC ต่อไป
ประเภทและขนาดของรายการ
การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ APC ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เข้าข่ายเป็ นการซื้ อหรื อได้มาซึ่ งกิจการของบริ ษทั
อื่นตามมาตรา 107 แห่ งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และถือเป็ นรายการ
ได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ ตามประกาศเรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ายไป ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์กาไรสุ ทธิ เท่ากับร้อย
ละ 95.17 คานวณจากกาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 1 (ขนาด
ของรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 100)
ทั้งนี้ เมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการเดินท่อก๊าซ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project: PPP) โครงการลงทุนโรงงานผลิตเชื้อเพลิงไม้อดั เม็ด
(Wood Pallet) โครงการลงทุนผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ของบริ ษทั โซ
ล่า เอ็นเนอร์ จี รู ฟ พาวเวอร์ จากัด ซึ่ งมีขนาดรายการรวมกันตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 7.67
ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย กับรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ซ่ ึ งที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในครั้งนี้
อนุมตั ิเรื่ องการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ การซื้ อและรับโอนกิจการของ APC จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิ่ งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 53.59 ของสิ นทรัพย์รวม ดังนั้น ขนาดรายการสู งสุ ดยังคงเป็ นตามเกณฑ์กาไรสุ ทธิ ที่
เท่ากับร้อยละ 95.17 ตามที่กล่าวข้างต้น
บริ ษทั จึงมีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยการตกลงเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้
มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิในการตกลงเข้าทารายการดังกล่าว โดยบริ ษทั จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
การคานวณขนาดรายการ
ข้ อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
สิ นทรัพย์รวม
หั ก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน :
หั ก หนี้สินรวม
หั ก ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
กาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือน
หมายเหตุ :
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1/

บริษัท
1,698.27
772.23
16.53
909.51
67.26

หน่วย : ล้านบาท
APC2/
372.33
102.50
269.83
64.01

1/

2

ข้อมูลทางการเงิ นของบริ ษทั อ้างอิงจากงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ที่ ผ่านการสอบทานโดยนางสาวสมจิ นตนา
พลหิ รัญรัตน์ จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินของ APC อ้างอิงจากงบการเงินของ APC สาหรับปี 2556 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่
ผ่า นการตรวจสอบผู ้ส อบบัญ ชี ข อง APC ซึ่ ง ไม่ ไ ด้เ ป็ นผูส้ อบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบจากส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และงบการเงิ นสาหรับผูบ้ ริ หารสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2557 ภายหลังการปรับปรุ งด้วยรายการตามการสอบทานเป็ นกรณี พิเศษด้านบัญชีและภาษีอากร ที่จดั ทาโดย
บริ ษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จากัด (“EY”) ซึ่งครอบคลุมรายการปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่
อาจเกิดขึ้น ตามการประเมินผลกระทบจากการบันทึกบัญชี การใช้นโยบายบัญชีที่ยงั ไม่สอดคล้องกับนโยบาย
บัญชีของบริ ษทั ที่ใช้มาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ (Publicly Accountable Entities
: PAEs) เช่น การตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ การประมาณการ
ภาระผูกพันจากผลประโยชน์ของพนักงาน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินของ APC ก่อนการปรับปรุ งดังกล่าว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 APC มีสินทรัพย์รวม 374.99 ล้านบาท หนี้ สินรวม 93.55 ล้านบาท สิ นทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ 281.44 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือน เท่ากับ 55.89 ล้านบาท

รายละเอียดการคานวณขนาดรายการ เป็ นดังนี้
เกณฑ์ การคานวณ
1. เกณฑ์ NTA

รายการจัดตั้งบริษัทย่ อยแห่ งใหม่
ไม่สามารถคานวณตามเกณฑ์น้ ีได้

2. เกณฑ์กาไรสุทธิ

ไม่สามารถคานวณตามเกณฑ์น้ ีได้

รายการซื้อและรับโอนกิจการ
269.83 *100%
= 29.67%
909.51
64.01 *100%
= 95.17%
67.26
730.00 * 100%
= 42.98%
1,698.27
ไม่มีการออกหุน้ เพื่อซื้อสิ นทรัพย์

รวม
29.67%
95.17%

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของ
50 *100%
= 2.94 %
45.92%1/
สิ่ งตอบแทน
1,698.27
4. เกณฑ์มูลค่าหุน้ ทุน
ไม่มีการออกหุน้ เพื่อซื้อสิ นทรัพย์
หมายเหตุ:
1/
เมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์รายการอื่นที่ เกิดขึ้นในช่วง 6 เดื อนที่ ผ่านมา ได้แก่ โครงการเดิ นท่อก๊าซ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project: PPP) โครงการลงทุนโรงงานผลิตเชื้อเพลิงไม้
อัดเม็ด (Wood Pallet) โครงการลงทุนผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ของ
บริ ษทั โซล่า เอ็นเนอร์ จี รู ฟ พาวเวอร์ จากัด ซึ่ งมีขนาดรายการรวมกันตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนเท่ากับ
ร้อยละ 7.67 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย กับรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ซ่ ึ งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ในครั้งนี้อนุมตั ิเรื่ องการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ การซื้ อและรับโอนกิจการของ APC จะมีขนาดรายการตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 53.59 ของสิ นทรัพย์รวม ดังนั้น ขนาดรายการสู งสุ ดยังคงเป็ นตาม
เกณฑ์กาไรสุทธิที่เท่ากับร้อยละ 95.17
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1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ ทไี่ ด้ มา
1.4.1 บริษัทย่ อยทีจ่ ะจัดตั้งขึน้ ใหม่ ซึ่งเป็ นผูซ้ ้ือและรับโอนกิจการของ APC เพื่อมาดาเนินการต่อไป
ชื่อบริ ษทั
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้

บริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด
UAC ADVANCE POLYMER & CHEMICALS
50,000,000 บาท แบ่งเป็ นจานวน 500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
100 บาท/หุน้
1. นายกิตติ ชีวะเกตุ
2. นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส
3. นายชัชพล ประสพโชค
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม นายกิ ตติ ชี วะเกตุ หรื อ นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส
หรื อ นายชัชพล ประสพโชค คนใดคนหนึ่ งลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญ
ของบริ ษทั
1. บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน) จานวน 499,997 หุน้
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ
จานวน
1 หุน้
3. นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส
จานวน
1 หุน้
4. นายชัชพล ประสพโชค
จานวน
1 หุ น้

1.4.2 กิจการทั้งหมดของบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จากัด (APC)
ข้ อมูลทัว่ ไปของ APC
ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั

เลขทะเบียนนิติบุคคล
โครงสร้างเงินทุน

บริ ษทั แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จากัด
ผูผ้ ลิ ต และจาหน่ า ยเคมี ภัณฑ์ โดยมี ผ ลิ ต ภัณฑ์หลัก คื อ ลาเท็ก ซ์ อีม ัลชั่น และ
ลาเท็กซ์โพลิเมอร์ ที่ใช้ในอุตสาหรรมต่างๆ
สานักงานใหญ่ : เลขที่ 9/81 ซอยสุ ภาพงษ์ 3 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
โรงงาน
: เลขที่ 50 หมู่ 3 ถนนสายสี คิ้ว-ชัยภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 201)
ตาบลสี คิว้ อาเภอสี คิว้ จังหวัดนครราชสี มา
คลังสิ นค้า : เลขที่ 998 หมู่ 2 ภายในนิ คมอุตสาหกรรมบางปู ติดซอย 1 C
แยกจากซอยเทศบาลบางปู 77 (นิ คมอุตสาหกรรมบางปู) ถนน
สุ ขุมวิทสายเก่า (ทางหลวงหมายเลข 3) ตาบลแพรกษา อาเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
0105538027260
ณ วันที่ 5 มกราคม 2558 APC มีทุนจดทะเบี ยนและชาระแล้วจานวน 30 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 300,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ APC ณ วันที่ 5 มกราคม 2558 มีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
นางจิรพรรณ ไพบูลย์วฒั นพงศ์
นายสุโชติ สวัสดิรักษ์
นายสุชาติ สวัสดิรักษ์
นางมุกดา สวัสดิรักษ์
นายสุรพงษ์ วัชโรดมประเสริ ฐ
บริ ษทั ริ ชมอนด์ เคมิคอล แอนด์ เรซิน ซินดิเรี ยล จากัด
นายบรรจง ภัทรเธียรไชย
รวม

จานวนหุ้น
16,500
85,500
15,000
6,000
25,500
45,000
106,500
300,000

ร้ อยละ
5.50
28.50
5.00
2.00
8.50
15.00
35.50
100.00

คณะกรรมการ
หนังสื อรับรองของ APC ณ วันที่ 5 มกราคม 2558 มีกรรมการจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

นายสุโชติ สวัสดิรักษ์
นายบรรจง ภัทรเธียรไชย
นางจิรพรรณ ไพบูลย์วฒั นพงศ์
นายควอน ซวี เคี้ยง
นายสุรพงษ์ วัชโรดมประเสริ ฐ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ APC
APC ประกอบธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ลาเท็กซ์อีมลั ชัน่ และลาเท็กซ์โพลิเมอร์
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมสี และการเคลือบ (painting and coating) อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์และการ
พิมพ์ อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุจากใยสังเคราะห์เพื่อนามาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม กาว (adhesives)
เทปกาว กระดาษและบรรจุภณั ฑ์ เป็ นต้น โดยผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดจาหน่ายให้ลูกค้าในประเทศ
APC มีโรงงานผลิตตั้งอยูท่ ี่อาเภอสี คิว้ จังหวัดนครราชสี มา มีคลังสิ นค้าตั้งอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีกาลังการ
ผลิตเต็มที่เท่ากับ 27,750 ตัน/ปี โรงงานผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
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สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
 ตารางสรุ ปผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของ APC สาหรั บปี 2554 - 2556 และงวด 9 เดือนของปี 2557
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ
(หน่ วย : ล้ านบาท)

ปี 2554
434.55
2.60
437.15
351.54
8.87
17.69
378.10
59.05
0.77
58.28
5.67
52.61

งวด 9 เดือนปี 2557
ปี 2556
(ม.ค. - ก.ย.)
393.45
334.72
3.49
2.44
396.94
337.15
291.03
253.89
10.18
7.36
19.58
14.14
320.79
275.39
76.15
61.77
0.20
75.95
61.77
8.03
5.88
67.92
55.89

ปี 2555
404.68
5.32
410.00
297.12
9.40
19.64
326.16
83.84
0.44
83.40
9.74
73.66

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

30 ก.ย.57

สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
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109.87
93.38
50.72
0.83
254.80

86.30
25.20
91.54
95.45
0.76
299.25

125.04
86.27
72.28
0.43
284.02

108.78
88.49
95.47
1.53
294.27

102.97
0.02
102.99
357.79

95.79
0.02
95.81
395.06

87.13
0.02
87.15
371.17

80.71
80.71
374.99

73.40
3.75

91.73
4.39

55.05
3.69

90.96
1.88

(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
30 ก.ย.57
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้เช่าซื้อ - ส่วนที่ครบกาหนดภายในหนึ่งปี
2.74
3.01
0.78
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
2.98
1.36
2.09
0.70
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
82.87
100.49
61.61
93.55
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิ
3.76
0.75
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
3.76
0.75
รวมหนีส้ ิน
86.63
101.24
61.62
93.55
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
30.00
30.00
30.00
30.00
กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย
4.46
4.46
4.46
4.46
ยังไม่จดั สรร
236.70
259.36
275.09
246.98
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
271.16
293.82
309.55
281.44
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
357.79
395.06
371.17
374.99
หมายเหตุ : งบการเงินสาหรับปี 2554 - 2556 ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ได้แก่ นางลัดดาวรรณ โกวิทกูล
ไกร ซึ่งไม่ได้เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สาหรับงบการเงินงวด 9 เดือนปี 2557 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 เป็ นงบการเงิน
ภายในสาหรับผูบ้ ริ หาร ซึ่งไม่ผา่ นการตรวจสอบหรื อสอบทานจากผูส้ อบบัญชี
ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยจะซื้อและรับโอนกิจการของ APC รวมทั้งสิ นทรัพย์ หนี้ สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจ้าง ใบอนุญาต และสิ ทธิ
ต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้องกับการประกอบกิ จ การของ APC รวมถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ท้ ัง หมดที่ มี ในสิ น ทรั พ ย์ดัง กล่า ว ภายใต้
กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)
1.5 มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
บริ ษทั ย่อยจะชาระค่าตอบแทนการได้มาในกิ จการของ APC มูลค่ารวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 730 ล้านบาท ด้วยเงินสดทั้ง
จานวน ณ วันโอนกิ จการ (Closing date) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน อ้างอิงการประเมิน
มูลค่ากิจการของ APC โดยที่ปรึ กษาทางการเงิน ตามวิธีมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ ซึ่ งได้มูลค่ากิจการของ
APC ประมาณ 770 ล้านบาท รวมทั้งการเจรจาต่อรองระหว่างบริ ษทั กับ APC
1.6 แหล่ งเงินทุนทีใ่ ช้ ในการเข้ าทารายการ
การเข้าซื้อกิจการของ APC โดยบริ ษทั ย่อย มีที่มาของแหล่งเงินทุนจากการกูย้ ืมเงินของบริ ษทั ย่อย จากสถาบันการเงิน
จานวนประมาณ 450 ล้านบาท ส่วนที่เหลือมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั
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1.7 ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัท
1) ได้ฐานลูกค้าทั้งหมดของ APC ทาให้สามารถขยายตลาด เพิ่มประเภทสิ นค้าให้เพิ่มขึ้ น ทั้งจากการจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์เคมีภณั ฑ์ของบริ ษทั ให้แก่ฐานลูกค้าของ APC และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงงาน APC ให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าของบริ ษทั
2) ปรับสมดุลยอดขายในธุรกิจ Trading โดยสามารถเพิ่มสัดส่ วนยอดขายสิ นค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมให้ใกล้เคียงกับ
ยอดขายในกลุ่ม Energy เพื่อลดการพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มอุตสากรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
3) เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ของ APC มีความต้องการสู งมากในประเทศกาลัง
พัฒนา ซึ่งในอนาคตบริ ษทั มุ่งเน้นขยายตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม เป็ นต้น
4) มีรายได้และกาไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยภายหลังการเข้าทารายการแล้ว บริ ษทั จะรวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยที่เข้าซื้ อ
กิจการของ APC เข้ามาในงบการเงินรวมของบริ ษทั ซึ่ ง ที่ผ่านมา APC มีผลการดาเนิ นงานที่มีกาไรอย่างต่อเนื่ อง
ทุกปี
5) มีขนาดสิ นทรั พย์เพิ่มขึ้ นจากการรวมสิ นทรั พย์ของ APC ซึ่ งเป็ นสิ นทรั พย์ที่ใช้ในการประกอบธุ รกิ จ ได้แก่
สิ นทรัพย์หมุนเวียนต่างๆ รวมทั้งที่ดิน อาคารโรงงาน เครื่ องจักร และคลังสิ นค้า ในขณะที่มีหนี้ สินทั้งหมดเป็ น
หนี้สินหมุนเวียน โดยไม่มีหนี้สินจากการกูย้ มื เงินใดๆ
6) เพิ่มความสามารถในการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต โดยเป็ นการขยายธุรกิจไปสู่ การเป็ นผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรม
เคมีภณั ฑ์ เพิ่มเติมจากการเป็ นผูน้ าเข้าจาหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภณั ฑ์
7) บริ ษทั สามารถใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ของ APC โดยบริ ษทั สามารถนาธุรกิจการนาเข้าและจาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์
บางส่วนมาผลิตในโรงงานและเก็บรักษาสิ นค้าในคลังสิ นค้าของ APC ได้
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ การเข้าทารายการในครั้งนี้ บริ ษทั ย่อยจะใช้แหล่งเงินทุนจากการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน
จานวน 450 ล้านบาท และเงินทุนจากบริ ษทั จานวน 280 ล้านบาท แต่เมื่อพิจารณาถึงเงินทุนจากทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ย่อยในปั จจุบนั จานวน 50 ล้านบาท และรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดที่จะได้มาจากการรับโอนกิจการของ APC ซึ่ง ณ
วันที่ 30 กันยายน 2557 มีจานวน 108.78 ล้านบาท ประกอบกับบริ ษทั ย่อยจะมีกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานในอนาคต
ภายหลังการรับโอนกิ จการของ APC ซึ่ งจะมีจานวนเพียงพอต่อการชาระดอกเบี้ ยและชาระคืนเงินกูย้ ืมดังกล่าวได้ภายใน
กาหนดเวลา โดยคาดว่าการเข้าทารายการในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสภาพคล่องและฐานะการเงิ น
โดยรวมของบริ ษทั ในอนาคต
1.8 เงือ่ นไขในการเข้ าทารายการ
เงื่ อนไขในการเข้าทารายการจะเป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ในสัญญาโอนกิ จการทั้งหมด ซึ่ ง รวมถึ ง เงื่ อนไขที่ สาคัญ
ดังต่อไปนี้
 การโอนกิจการทั้งหมดของ APC ต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ของบริ ษทั
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 99.99 ในบริ ษทั ย่อย ที่เป็ นผูซ้ ้ือหรื อผูร้ ับโอนกิจการ ซึ่งบริ ษทั กาหนดให้มีการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องดังกล่าว ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 12 มีนาคม
2558
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 การขายและโอนกิจการทั้งหมดของ APC จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของ APC ซึ่ งกาหนดจัดขึ้นใน
วันที่ 27 มีนาคม 2558
 ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่และผูบ้ ริ หารของ APC ตามที่ระบุในสัญญาซื้ อขายกิจการ ให้คารับรองจะไม่ทาธุ รกิจประเภท
เดียวกันกับธุรกิจของ APC หรื อแข่งขันกับ APC ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมเป็ นระยะเวลา 5 ปี
 APC จะยุติการประกอบธุรกิจทันทีต้ งั แต่วนั โอนกิจการทั้งหมด และให้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่เป็ นผูซ้ ้ื อหรื อผูร้ ับ
โอนกิจการ มีสิทธิ ในการดาเนิ นธุรกิจต่อจาก APC แต่เพียงผูเ้ ดียว โดย APC จะดาเนิ นการจดทะเบียนเลิกบริ ษทั
และชาระบัญชีภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับที่มีการโอนกิจการทั้งหมด
 APC ได้ดาเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ อย่างครบถ้วน
-

ส่ งมอบสู ตรการผลิตทุกสู ตรที่ APC ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ ปั จจุบนั รวมถึงเอกสารแสดงวิธีการผลิต
และขั้นตอนการผลิตอย่างละเอียดให้แก่ UAC-APC อย่างน้อย 3 วันทาการ ก่อนวันโอนกิจการ

-

ผูบ้ ริ หารระดับสู งลาออกจากการเป็ นลูกจ้างของ APC และเข้าเป็ นที่ ปรึ กษาหรื อลูกจ้างของ APC โดยไม่มี
การนับอายุงานต่อสาหรับการจ้างงานโดย APC

-

ดาเนินการให้ลูกจ้างของ APC ยินยอมในการเปลี่ยนตัวนายจ้างเป็ น UAC-APC โดยให้นบั อายุงานต่อสาหรับ
การจ้างงานโดย UAC-APC

-

จัดทาบัญชีและงบการเงินสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรู ปแบบ เนื้ อหาและเงื่อนไข
ที่บริ ษทั เห็นชอบ และดาเนินการให้มีการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของ APC

-

แจ้งและ/หรื อได้มาซึ่ งความเห็นชอบหรื อความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบุคคล หน่วยงาน เจ้าหนี้
หรื อคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง

1.9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท มี ค วามเห็ น ว่า การเข้า ซื้ อ และรั บ โอนกิ จ การทั้ง หมดของ APC โดยบริ ษ ัท ย่ อ ย มี ค วาม
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ในการขยายธุรกิจ ตลาดและฐานลูกค้า ต่อยอดธุรกิจนาเข้าจาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์
ของบริ ษทั รวมทั้งบริ ษทั จะมีสินทรัพย์รวม รายได้ และกาไรที่เพิ่มขึ้นจากการรวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยที่เข้าซื้ อ
กิจการดังกล่าว จึงเป็ นรายการที่มีความสมเหตุสมผล ก่อให้เกิดประโยชน์และเสริ มสร้างศักยภาพทางธุรกิจของบริ ษทั
ในระยะยาว โดยราคาซื้อขายกิจการรวมทั้งการกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าทารายการมีความสมเหตุสมผล ดังนั้น
คณะกรรมการจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเข้าทารายการและเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิต่อไป
1.10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัททีแ่ ตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้ อ 1.9
-ไม่มี-
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2. สารสนเทศตามบัญชี 2
2.1 ข้ อมูลการดาเนินธุรกิจโดยสรุป
บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรื อ “UAC”) จดทะเบียนก่อตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2528
และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 บริ ษทั ประกอบธุรกิจนาเข้า จาหน่ายสารเคมี
และอุปกรณ์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสารวจและผลิ ตก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่ น้ ามัน ปิ โตรเคมี
โรงงานผลิตน้ ามัน หล่อลื่น โรงงานโพลิเมอร์ และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ โรงไฟฟ้ า และระบบ
สาธารณู ป โภค เป็ นต้น และลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมด้า นพลัง งานทดแทน เช่ น การผลิ ตก๊ า ซชี วภาพอัด ความดัน สู ง
(Compressed Bio-methane Gas: CBG) โรงงานไบโอดีเซล โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และการศึ กษาและพัฒนา
โครงการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคเกี่ยวกับระบบน้ าประปาของบริ ษทั ย่อย
โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 16 มกราคม 2558

TRADING

ALTERNATIVE
ENERGY

Energy

PPP

Industrial
International

RENEWABLE
ENERGY

EPC

(UAC=100%)

CBG1
Maetang

Biomass
Power

CBG2
Maetang

Solar Roof
Top

CBG3
Doi Lo

Biogas
1.5 MW

CBG4-11

UAC Energy

MSW Power
Solar Energy Roof Power
(UAC Energy = 99.20%)
COMPANY

UAC TPT PELLETS
(UAC TPT=99.99%)

UAC TPT

(UAC = 50.01%,
TPT = 49.99%)

Biogas 1.5MW
#1-6

Biogas 1.5MW
#7-10
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BBF

(BCP=70%,
UAC = 30%)

Sebigas UAC

(UAC Energy=49%,
Sebigas=49%,
LCS=2%)

UTILITIES

UAC Hydrotek
(UAC=50.003%,
Hydrotek=49.997%)

บริษัทย่ อย
1. บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จากัด (UAC Hydrotek) (เดิมชื่อบริ ษทั ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จากัด) บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้นเท่ากับ 5,000,000 บาท เริ่ มแรกบริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วน
ร้อยละ 99.99 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ าประปาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและใช้ในการ
บริ โภค รวมทั้งจาหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 UAC Hydrotek ได้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจาก 5,000,000 บาท เป็ น 10,000,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 50,000 หุ ้น เพื่อ
จาหน่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มบางส่ วนและจาหน่ ายให้กบั บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) (“HYDRO”) ทาให้
บริ ษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน UAC Hydrotek ลดลงเหลือร้อยละ 49.997 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุ ้น
ร้อยละ 0.006 และ HYDRO มีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 49.997 ของทุนที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของ
UAC Hydrotek
2. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (UAC TPT) บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2555 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้น 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 10,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100
บาท เริ่ มแรกบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.997 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต CBG
เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า การขนส่ ง คมนาคม และอุตสาหกรรมทัว่ ไป โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556
UAC TPT ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 29 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ล้านบาท เป็ น 30 ล้านบาท เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการและเตรี ยมการลงทุนในโครงการ CBG โดยการออกหุ ้นเพิ่มทุนเพื่อจาหน่าย
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมบางส่วน และจาหน่ายให้กบั บริ ษทั ทีพีที เทพประทานพร จากัด (“TPT”) ภายหลังการเพิ่มทุน
ดังกล่าว บริ ษทั มีสัดส่ วนการถือห้นใน UAC TPT ลดลงเหลือร้อยละ 50.0093 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีสัดส่ วนการ
ถือหุ ้นร้อยละ 0.0007 และ TPT มีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 49.990 ขของทุนที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของ UAC TPT ปั จจุบนั UAC TPT อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการโครงการ CBG จานวน 10 โครงการ ในจังหวัด
ขอนแก่นและจังหวัดเลย
3. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (UAC Energy) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้น
เท่ากับ 1,000,000 บาท บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.97 ผูบ้ ริ หารถือหุ ้นร้อยละ 0.03 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนิ นการ
ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม UAC Energy ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 29 ล้าน
บาท จากทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทเป็ น 30 ล้านบาท บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.999 ปั จจุบนั UAC
Energy อยูร่ ะหว่างการดาเนินโครงการด้านพลังงาน จานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของการไฟฟ้ านครหลวง จานวน 3 โครงการ และโครงการผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซ
ชีวภาพ (หญ้าเนเปี ยร์ ) จานวน 1 โครงการ ซึ่ งเป็ นโครงการศึกษาวิจยั ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนพลังงานสี เขียวจาก
พืชพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) กระทรวงพลังงาน
4. บริษัท โซล่ า เอ็นเนอร์ จี รู ฟ พาวเวอร์ จากัด บริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุ ้นผ่าน UAC Energy
ร้อยละ 99.20 บริ ษทั ได้เข้าซื้อการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดยซื้ อหุ ้นสามัญเดิมจากบริ ษทั ซันเอดิสัน เอ็น
เนอร์จี (ประเทศไทย) จากัด ทั้งนี้ บริ ษทั โซล่า เอ็นเนอร์จี รู ฟ พาวเวอร์ จากัด ได้รับสัมปทานการขายไฟฟ้ าที่ผลิต
ได้จากพลังงานแสงอาทิ ตย์ให้แก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยมีกาลังการผลิต 752.4 กิ โลวัตต์ ติดตั้งบนหลังคา
โรงงานผลิ ตยางแผ่นของบริ ษทั วงศ์บัณฑิต จากัด ณ ตาบลขุนทะเล จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
ดาเนินการติดตั้งแผงโซลาร์
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5. บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จากัด (“UAC TPT PELLETS”) บริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุ ้น
ผ่าน UAC TPT ร้อยละ 99.99 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้นเท่ากับ 1,000,000
บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายเชื้อเพลิงอัดแท่ง
บริษัทร่ วม
1. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จากัด (“BBF”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 30 ส่ วนที่เหลือ
ร้อยละ 70 ถือหุน้ โดยบริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) (“BCP”) BBF เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายไบโอดีเซล
ซึ่ ง เป็ นเชื้ อ เพลิ ง เหลวที่ น าไปใช้เ ป็ นส่ ว นผสมทดแทนบางส่ ว นในน้ า มัน ดี เ ซลที่ ไ ด้จ ากกระบวนการผลิ ต
ปิ โตรเลียม เพื่อให้ได้น้ ามันไบโอดีเซลประเภทต่างๆ เช่น น้ ามันไบโอดีเซล B5 หรื อ B10 เป็ นต้น
2. บริ ษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จากัด (“SEBIGAS UAC”) บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั เป็ นการร่ วมทุนระหว่าง SEBIGAS
S.p.A. (“SEBIGAS”) ประเทศอิตาลี และบริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี จากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 49 ร้อยละ 49 และมี
บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายถือหุน้ ร้อยละ 2 ตามลาดับ SEBIGAS UAC จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ด้วยทุนจด
ทะเบี ยนเริ่ มแรก 4 ล้านบาท เพื่อดาเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับการรับเหมาก่ อสร้างโรงงานก๊าซชี วภาพ การให้บริ การ
เดินเครื่ องและบารุ งรักษา (O&M Services) ทั้งในประเทศและต่างประเทศภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
รายละเอียดการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย มีดังนี ้
ธุรกิจนาเข้ า จาหน่ ายสารเคมีและอุปกรณ์
บริ ษทั ได้รับการแต่งตั้งจากผูผ้ ลิตชั้นนารายใหญ่ของโลกกว่า 30 ราย อาทิเช่น UOP LLC และ PALL Corporation
โดยเป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าและอุปกรณ์ของผูผ้ ลิตดังกล่าว เช่น ผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้น ดูดซับกลิ่น และสิ่ งเจือปน
(Adsorbent and Molecular Sieve) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบการกรอง (Filtration) ตั้งแต่ปี 2538 ต่อเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั
ประกอบกับเป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าให้กบั ผูผ้ ลิตในประเทศหลายราย ได้แก่ บริ ษทั ทีโอซีไกลคอล จากัด โดยเป็ นผูแ้ ทน
จาหน่ ายสาร Monoethylene Glycol (MEG) และ Diethylene Glycol (DEG) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสี และตัวทาละลาย
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ ผลิตเม็ดพลาสติก ผลิตขวดน้ า และผลิตเรซิ่ น ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปั จจุบนั รวมทั้งเป็ นตัวแทนให้กบั
ผูผ้ ลิ ต หลายรายในการจาหน่ า ยผลิ ต ภัณฑ์น้ า มันต่ างๆ เช่ น น้ า มัน เครื่ อ งขั้น พื้น ฐานสารเติ มแต่ง น้ ามันเครื่ อ งหล่อ ลื่ น
เครื่ องยนต์น้ ามันเบรค และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ ามันหล่อลื่นสาหรับงานโลหะชนิดต่างๆ
ธุรกิจลงทุนในอุตสาหกรรมด้ านพลังงานทดแทน
1) การผลิตก๊ าซชี วภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas : CBG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสู งของบริ ษทั ตั้งอยูท่ ี่อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ บนที่ดินเช่าภายใน
บริ เวณฟาร์มสุกรของบริ ษทั มงคล แอนด์ ซันส์ฟาร์ม จากัด (ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ) เนื้ อที่ 11 ไร่ 1 งาน ผลิต
ก๊าซ CBG จากของเสี ยที่ได้จากฟาร์ มสุ กรดังกล่าว เพื่อนามาใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในรถยนต์ทดแทนการใช้ก๊าซ NGV โดย
โครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็ จ และสามารถผลิตก๊าซ CBG ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า NGV สาหรับยานยนต์ตามประกาศของ
กรมธุรกิจพลังงาน โดยออกแบบให้มีกาลังการผลิตประมาณ 6 ตันต่อวัน หรื อประมาณ 2,160 ตันต่อปี
บริ ษทั จาหน่ ายก๊าซ CBG ที่ บริ ษทั ผลิ ตได้ท้ งั หมดให้แก่ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) เพื่อนาไปจาหน่ ายใน
ปั๊ มน้ ามันของ ปตท. ที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริ ษทั โดยบริ ษทั มีสัญญาในการผลิต CBG เพื่อส่ งมอบและ
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จาหน่ ายให้กบั ปตท. เป็ นระยะเวลา 15 ปี โดยบริ ษทั เริ่ มรับรู ้รายได้จากการจาหน่ายก๊าซ CBG ที่โรงงานอาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2556 เป็ นต้นมา
2) การผลิตผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม
บริ ษทั ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) ที่จงั หวัดสุ โขทัย
โดยกระบวนการผลิตใช้ก๊าซเหลือทิ้ง ซึ่ งเป็ นผลพลอยได้จากการขุดเจาะน้ ามันของฐานผลิตบูรพา-เอ ของบริ ษทั สยาม
โมเอโกะ จากัด (ไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ) ซึ่งรับสัมปทานปิ โตรเลียมจากกระทรวงพลังงาน ในแหล่งบูรพา
อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อมาแปรสภาพให้เป็ นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ ที่สามารถนามาใช้เป็ นเชื้อเพลิงได้ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1) ก๊าซธรรมชาติอดั (Compressed Natural Gas : CNG) 2) ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวหรื อก๊าซหุ งต้ม (Liquefied
Petroleum Gas : LPG) และ 3) ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline : NGL) โดยจะมีกาลังผลิตรวมประมาณ 19,681 ตัน
ต่อปี ประกอบด้วย CNG 12,036 ตันต่อปี LPG 6,300 ตันต่อปี และ NGL 1,345 ตันต่อปี ใช้เงินลงทุนประมาณ 620 ล้าน
บาท โดยบริ ษทั เริ่ มรับรู ้รายได้จากการจาหน่ายตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็ นต้นมา
3) การผลิตและจาหน่ ายไบโอดีเซล
BBF ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายไบโอดีเซล โดยเริ่ มเปิ ดดาเนิ นการผลิตไบโอดีเซลเชิง
พาณิ ช ย์เ มื่ อ เดื อ นธัน วาคม 2552 มี โ รงงานตั้ง อยู่ใ นบริ เ วณพื้ น ที่ ติ ด กับ คลัง น้ า มัน บางปะอิ น ของ BCP ที่ จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ปั จจุบนั โรงงานมีกาลังการผลิตเต็มที่ เท่ากับ 360,000 ลิตรต่อวันผลิต และมีผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ คือ
กลีเซอรี นดิบ ประมาณ 36,000 ลิตรต่อวันผลิต เพื่อนาไปผลิตเป็ นสิ นค้าในอุตสาหกรรมต้นน้ าของเคมีภณั ฑ์อื่นต่อไป
ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลที่บางจากไบโอฟูเอลผลิตได้จาหน่ายในประเทศทั้งหมด โดยส่ วนใหญ่จาหน่ายให้แก่ BCP
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แม่ เพื่อนาไปผสมกับน้ ามันดี เซลในอัตราส่ วนต่างๆ และจาหน่ายให้แก่ผใู ้ ช้น้ ามันต่อไป ส่ วนที่เหลือจะทา
การตลาดโดยจาหน่ ายให้แก่ผูค้ า้ น้ ามันรายอื่น ทั้งนี้ คาดว่าแนวโน้มความต้องการไบโอดีเซลจะเพิ่มสู งขึ้นในอนาคต ซึ่ ง
สอดคล้องกับทิศทางการใช้น้ ามันไบโอดีเซลที่เพิ่มสู งขึ้น และเป็ นไปตามนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริ มการใช้ไบโอดีเซล
และพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่ อง BBF จึงมีแผนที่จะลงทุนก่อสร้างโรงงานที่ 2 ตั้งอยูบ่ นพื้นที่เดียวกับโรงงานแรก โดย
เพิม่ กาลังการผลิตเป็ น 450,000 ลิตรต่อวันผลิต โดยคาดว่าโรงงานแห่งที่ 2 จะแล้วเสร็ จและเริ่ มรับรู ้รายได้ในปี 2558
4) การผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ า
UAC Energy บริ ษทั ย่อย มีรายได้จาหน่ายไฟฟ้ าจากการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของ
การไฟฟ้ านครหลวง จานวน 3 โครงการ ซึ่ งปั จจุบนั ดาเนิ นการแล้ว 2 โครงการ มีกาลังการผลิตรวม 292234 กิโลวัตต์
(kWp) เริ่ มรับรู ้รายได้ต้ งั แต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 เป็ นต้นมา และบริ ษทั อยูร่ ะหว่างดาเนิ นโครงการผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซ
ชีวภาพ (หญ้าเนเปี ยร์) จานวน 1 โครงการที่อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กาลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ (MWp)
2.2 รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก
2.2.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 มีจานวน 7 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ
3. นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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รายชื่อกรรมการ
4. นายชัชพล ประสพโชค
5. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
6. รศ.ดร. ปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์
7. นางสาวจีระพันธ์ จินดา

ตาแหน่ ง
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2.2.2 รายชื่อคณะกรรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 มีจานวน 3 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายกิตติ ชีวะเกตุ
2. นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส
3. นายชัชพล ประสพโชค

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

2.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 (วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นล่าสุ ด) บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน 331,748,331 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้วจานวน 277,111,038 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 554,222,076 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ลาดับ
รายชื่อ
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
1. นายกิตติ ชีวะเกตุ
300,421,146
54.21
2. กลุ่มจารุมโนภาส 1/
38,143,652
6.88
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส
24,861,158
4.48
นางสาวนิรนุช จารุ มโนภาส
13,282,494
2.40
1/
3. กลุ่มเสรีววิ ฒ
ั นา
24,358,976
4.40
นางวราณี เสรี ววิ ฒั นา
17,831,576
3.22
นางสาวพิมพ์ศิริ เสรี ววิ ฒั นา
6,527,400
1.18
4. นางศัลยา จารุจนิ ดา
14,722,500
2.66
5. กลุ่มเลิศรัชต์ กลุ 1/
12,857,400
2.32
นายเจียรนัย เลิศรัชต์กลุ
10,833,360
1.95
นางลัดดา เลิศรัชต์กลุ
2,024,040
0.37
6. นายสุ ทธิพงษ์ เวศย์ วรุตม์
11,726,007
2.12
7. กลุ่มลัมประเสริฐ 1/
10,345,170
1.87
นางสาวกัลยา ลัมประเสริ ฐ
6,853,770
1.24
นางสาวมาลี ลัมประเสริ ฐ
3,491,400
0.63
8. นายพะเนียง พงษธา
9,401,220
1.70
1/
9. กลุ่มโกสียรักษ์ วงศ์
8,120,500
1.47
นายไพฑูรย์ โกสี ยรักษ์วงศ์
8,075,000
1.46
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ลาดับ

รายชื่อ
นางสาวไพลิน โกสี ยรักษ์วงศ์
บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
ผูถ้ ือหุน้ อื่น
รวมทุนชาระแล้ ว

10.

จานวนหุ้น
45,500
5,831,396
118,294,109
554,222,076

ร้ อยละ
0.01
1.05
21.34
100.00

หมายเหตุ : 1/ การจัดกลุ่มมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงกลุ่มผูถ้ ือหุน้ จากการรวมกันตามนามสกุลเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่า
บุคคลในกลุ่มเป็ นบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หรื อเป็ น Concert Party กันแต่อย่างใด

2.3 โครงสร้ างรายได้ สาหรับปี 2554 - 2556 และงวด 9 เดือนของปี 2557 สรุปได้ ดงั นี้
งบการเงินรวม
ประเภทของรายได้
รายได้จากการขาย
1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพลังงานและปิ โตรเลียม
2. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม
3. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ1/
4. การให้บริ การ
5. บริ การรับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง 2/
6. รายได้โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ
7. รายได้จากโรงงาน PPP
8. รายได้จาก Solar roof top
รายได้จากการขายและบริการรวม
รายได้อื่น3/
รายได้รวม
ส่วนแบ่งผลกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวม
หมายเหตุ :

1/
2/

3/

2554
ล้านบาท ร้ อยละ
687.31
217.71
44.04
8.53
957.59
6.95
964.54
22.21
986.75

69.65
22.06
4.46
0.86
97.04
0.70
97.75
2.25
100.00

2555
ล้านบาท ร้ อยละ
460.54
242.58
31.58
64.60
12.52
811.82
8.91
820.73
30.31
851.04

54.11
28.50
3.71
7.59
1.47
95.39
1.05
96.44
3.56
100.00

2556
ล้านบาท ร้ อยละ
517.41
197.06
65.54
47.82
150.80
0.30
977.93
12.22
990.15
77.75
1,067.90

48.48
18.45
6.04
4.48
14.12
0.03
91.58
1.14
92.72
7.28
100.00

ม.ค. - ก.ย. 2557
ล้านบาท ร้ อยละ
581.47
133.81
37.54
27.00
26.86
0.99
10.83
0.24
818.74
13.34
832.08
44.82
876.90

66.31
15.26
4.28
3.08
3.06
0.11
1.24
0.03
93.37
1.52
94.89
5.11
100.00

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการส่งออกสิ นค้าประเภท Crude Glycerin และอื่นๆ
รายได้ค่าบริ การรั บเหมาก่อสร้ างและติ ดตั้งปี 2555 ได้จัดกลุ่มรายได้ใหม่ โดยแยกรายได้ดังกล่าวออกจากรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุ รกิจพลังงานและปิ โตรเลียม
รายได้อื่น ได้แก่ ค่านายหน้าขายสิ นค้าและบริ การ ดอกเบี้ยรั บ กาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
และอื่นๆ โดยในปี 2555 ได้มีการจัดกลุ่มประเภทรายได้ใหม่ ส่งผลให้รายได้ค่าบริ การแยกออกจากรายได้อื่น ไปจัดประเภทรวมอยู่
ในรายได้จากการขายและบริ การ ซึ่งข้อมูลสาหรับปี 2554 ที่แสดงในตารางข้างต้น ได้มีการจัดประเภทของรายได้ตามการจัดประเภท
ใหม่ในปี 2555
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2.4 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่ อย สาหรับปี 2554 - 2556 และงวด 9 เดือนของปี 2557 สรุปได้ ดงั นี้
2.4.1 ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
1/

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ปี 2554
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 25551/
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
%

ปี 2556
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
%

ณ วันที่
30 กันยายน 2557
(สอบทาน)
ล้านบาท
%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างซื้ อสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินสาหรับการรื้ อถอน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

70.60
28.02
110.58
5.96
92.52
307.68

13.57
5.39
21.25
1.15
17.78
59.13

12.56
168.47
25.32
2.25
4.05
212.65
520.33

2.41
32.38
4.87
0.43
0.78
40.87
100.00

16.79
64.16
0.82
11.51
93.28

3.23
12.33
0.16
2.21
17.93

170.65
115.74
9.67
14.90
15.85
326.81

16.71
11.33
0.95
1.46
1.55
32.00

212.59
271.34
27.02
4.31
515.26

13.01
16.60
1.65
0.26
31.52

145.27
119.38
114.64
379.29

8.55
7.03
6.75
22.33

1.55
5.69
7.24
100.52

0.30
1.09
1.39
19.32

42.23
4.36
6.15
52.74
379.55

4.14
0.43
0.60
5.16
37.17

130.14
5.13
7.47
9.80
152.54
667.80

7.96
0.31
0.46
0.60
9.33
40.85

157.21
178.75
5.52
30.63
8.58
12.25
392.94
772.23

9.26
10.53
0.33
1.80
0.51
0.72
23.14
45.47
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32.45
185.99
25.94
117.78
362.16

3.18
18.21
2.54
11.53
35.46

198.78 19.46
425.21 41.64
2.26
0.22
28.59
2.80
4.22
0.41
659.06 64.54
1,021.22 100.00

98.77
211.62
4.21
237.59
552.19

6.04
12.95
0.26
14.54
33.78

270.04 16.52
802.77 49.11
4.66
0.29
0.78
0.05
4.14
0.25
1,082.39 66.22
1,634.58 100.00

107.10
208.87
0.41
145.58
461.96

6.31
12.30
0.02
8.57
27.20

292.90 17.25
871.92 51.34
13.02
0.77
54.90
3.23
3.57
0.21
1,236.31 72.80
1,698.27 100.00

1/

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2554
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
%
172.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 25551/
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
%
276.47

172.50
83.27
-

33.15
16.00
-

12.94
150.94
419.65
0.16
419.81
520.33

2.49
29.01
80.65
0.03
80.68
100.00

218.22
181.83
-

ปี 2556
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
%
331.75

21.37
17.81
-

17.37
1.70
220.35 21.58
637.77 62.45
3.90
0.38
641.67 62.83
1,021.22 100.00

277.10
363.82
0.08

ณ วันที่
30 กันยายน 2557
(สอบทาน)
ล้านบาท
%
331.75

16.95
22.26
0.00

20.49
1.25
297.22 18.18
958.71 58.65
8.07
0.49
966.78 59.15
1,634.58 100.00

277.11
363.99
-

16.32
21.43
-

21.42
1.26
246.99 14.54
909.51 53.56
16.53
0.97
926.04 54.53
1,698.27 100.00

หมายเหตุ : 1/ตัวเลขงบการเงินปี 2554 และปี 2555 ที่แสดงในตารางข้างต้น อ้างอิงจากตัวเลขปรับปรุ งใหม่ตามที่ผสู้ อบบัญชีแสดง
เปรี ยบเทียบไว้กบั งบการเงินปี 2556

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้จากการขายและให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรก่อนส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งผลกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 25551/
ปี 2554
ปี 2556
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
957.59
6.95
964.54

99.28
0.72
100.00

797.32
26.09
55.21
5.49
884.11
80.43
22.20
102.63
(22.41)
80.22
80.22

สาหรับงวด 9 เดือน
ม.ค. - ก.ย. 2557
(สอบทาน)
ล้านบาท
%

811.82 98.91
8.91
1.09
820.73 100.00

977.93
12.21
990.14

98.77
1.23
100.00

818.74 98.40
13.34
1.60
832.08 100.00

82.66
2.70
5.72
0.57
91.66

617.67
27.26
61.17
2.74
708.84

75.26
3.32
7.45
0.33
86.37

804.49
32.07
82.49
3.75
922.80

81.25
3.24
8.33
0.38
93.20

731.27 87.88
24.47
2.94
68.07
8.18
18.78
2.26
842.59 101.26

9.67
2.67
12.33
(2.32)
8.32

111.89
30.30
142.19
(26.49)
115.70
115.70

13.45
3.64
17.09
(3.23)
14.10

67.34
77.75
145.09
(14.23)
130.86
130.86

8.09
9.34
17.44
(1.44)
13.22

(10.51)
44.81
34.30
3.04
37.34
37.34
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(1.26)
5.39
4.12
0.37
4.49

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การแบ่ งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ ้น)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ล้านหุ้น)
กาไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ ้น)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ล้านหุ้น)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 25551/
ปี 2554
ปี 2556
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%

สาหรับงวด 9 เดือน
ม.ค. - ก.ย. 2557
(สอบทาน)
ล้านบาท
%

80.22
80.22

116.96
(1.26)
115.70

131.19
(0.33)
130.86

39.37
(2.03)
37.34

0.20
396.75
-

0.24
492.21
0.24
492.21

0.24
553.37
0.23
560.92

0.07
553.39
0.07
582.68

หมายเหตุ : 1/ตัวเลขงบการเงินปี 2555 ที่แสดงในตารางข้างต้น อ้างอิงจากตัวเลขปรับปรุ งใหม่ตามที่ผสู้ อบบัญชีแสดงเปรี ยบเทียบไว้
กับงบการเงินปี 2556

กระแสเงินสด
หน่ วย : ล้านบาท
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสาหรับเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสุ ทธิเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

ปี 2554
80.72
81.19
(148.95)

ปี 2555
(22.70)
(324.35)
308.90

12.96
57.64
70.60

(38.15)
70.60
32.45

ปี 2556
ม.ค. - ก.ย. 2557
85.30
14.18
(354.78)
(148.52)
333.27
142.58
2.53
66.32
32.45
98.77

0.09
8.33
98.77
107.10

หมายเหตุ : งบการเงินสาหรับปี 2554 - 2556 ผ่านการตรวจสอบโดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 2982 สาหรับข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 ผ่านการสอบทานโดยนางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
เลขที่ 5599 บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อิ นเตอร์ เ นชั่น แนล จ ากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ไ ด้รับความเห็ นชอบจากสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อัตราส่ วนทางการเงินที่ สาคัญ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ม.ค. - ก.ย. 2557

3.30
2.31
0.50
8.54
42.16

1.11
0.75
(0.11)
6.31
57.04

1.07
0.61
0.20
7.18
50.13

1.22
0.83
0.041/
8.201/
43.88
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อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
(Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

ปี 2554
8.21
43.83
14.19
25.36
60.63

ปี 2555
6.66
54.05
14.04
25.64
85.45

ปี 2556
7.66
47.01
6.57
54.77
42.37

ม.ค. - ก.ย. 2557
8.011/
44.95
6.831/
52.72
36.11

16.74
8.25
102.22
8.32
20.40

23.92
13.02
(21.47)
14.10
21.88

17.74
6.02
144.87
13.22
16.39

10.68
(0.62)
(279.68)
4.49
5.331/

14.30
443.25
1.72

15.01
52.99
1.06

9.85
22.85
0.75

2.991/
12.391/
0.701/

0.24
19.79
1.21
84.93

0.59
2.38
(0.06)
43.78

0.69
27.54
0.23
67.59

0.83
1.59
0.05
-

(Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)
หมายเหตุ :

1/

ปรับการคานวณเป็ นรายปี เพื่อการเปรี ยบเทียบ

2.4.2 คาอธิบายการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานปี 2554 - 2556
รายได้ รวม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมในปี 2554 - 2556 จานวน 964.54 ล้านบาท 820.73 ล้านบาท และ 990.14 ล้าน
บาท ตามลาดับ รายได้รวมเพิ่มขึ้น/(ลดลง)จานวน (143.81) ล้านบาท และ 169.41 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น/(ลดลง)ร้อยละ
(14.91) และร้อยละ 20.64 ในปี 2555 - 2556 ตามลาดับ รายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายและให้บริ การคิดเป็ นร้อย
ละ 99.28 ร้อยละ 98.91 และร้อยละ 98.77 ของรายได้รวมในปี 2554 - 2556 ตามลาดับ ส่ วนที่เหลือเป็ นรายได้อื่นๆ เช่น ค่า
นายหน้าขายสิ นค้าและบริ การ ดอกเบี้ยรับ กาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ เป็ นต้น รายได้
อื่นคิดเป็ นร้อยละ 0.72 ร้อยละ 1.09 และร้อยละ 1.23 ของรายได้รวมในปี 2554 - 2556 ตามลาดับ
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รายได้ จากการขายและให้ บริการ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริ การในปี 2554 - 2556 จานวน 957.59 ล้านบาท 811.82 ล้าน
บาท และ 977.93 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)จานวน (145.77) ล้านบาท และ 166.11 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ร้อยละ (15.22) และร้อยละ 20.46 ในปี 2555 - 2556 ตามลาดับ รายได้จากการขายและให้บริ การในปี 2555 ลดลงเมื่อเทียบ
กับปี ก่อนสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและปิ โตรเลียม ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
สารเร่ งปฏิกิริยาและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตก๊าชธรรมชาติลดลงจานวน 214.25 ล้านบาท รายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ลดลงจานวน 13.40 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจานวน 24.87 ล้านบาท และ
รายได้ในกลุ่มการให้บริ การเพิม่ ขึ้นจานวน 56.07 ล้านบาท สาหรับรายได้จากการขายและให้บริ การในปี 2556 เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี ก่อนสาเหตุหลักเกิ ดจากการยอดขายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุ รกิ จที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและปิ โตรเลียมเพิ่มขึ้น
จานวน 56.87 ล้านบาท รายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มขึ้นจานวน 32.96 ล้านบาท รายได้จากการบริ การรับเหมาก่อสร้าง
และติ ดตั้งเพิ่มขึ้ นจานวน 64.20 ล้านบาท ส่ วนรายได้จากผลิ ตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มการให้บริ การลดลง
จานวน 45.52 ล้านบาท และ 16.78 ล้านบาท ตามลาดับ เนื่องจากตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันสูง
ต้ นทุนขายและให้ บริการ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายและให้บริ การในปี 2554 - 2556 จานวน 797.32 ล้านบาท 617.67 ล้านบาท และ
804.49 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)จานวน (179.65) ล้านบาท และ 186.82 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น/(ลดลง)ร้อยละ
(22.53) และร้อยละ 30.25 ในปี 2555 - 2556 ตามลาดับ การเพิ่มขึ้น/(ลดลง)ของต้นทุนขายและให้บริ การในปี 2555 - 2556
เป็ นไปตามการเพิ่มขึ้น/(ลดลง)ของยอดขายในช่วงปี ดังกล่าว โดยบริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นในปี 2554 - 2556 เท่ากับร้อยละ
16.74 ร้อยละ 23.92 และร้อยละ 17.74 ตามลาดับ
ค่ าใช้ จ่าย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2554 - 2556 จานวน 86.79 ล้านบาท 91.17 ล้านบาท และ 118.31 ล้าน
บาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้นจานวน 4.38 ล้านบาท และ 27.14 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.05 และร้อยละ 29.77 ในปี 2555 2556 ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายรวมคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและบริ การเท่ากับร้อยละ 9.06 ร้อยละ 11.23 และร้อยละ
12.10 ในปี 2554 - 2556 ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สาเหตุหลักเนื่องมาจากการขยายกิจการ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2554 - 2556 จานวน 26.09 ล้านบาท 27.26 ล้านบาท และ 32.07
ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้นจานวน 1.17 ล้านบาท และ 4.81 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.48 และร้อยละ 17.64 ในปี 2555
- 2556 ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายในการขายของบริ ษทั ในแต่ละปี ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อ
รายได้จากการขายและให้บริ การในปี 2554 - 2556 เท่ากับร้อยละ 2.72 ร้อยละ 3.36 และร้อยละ 3.28 ตามลาดับ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริ หารในปี 2554 - 2556 จานวน 55.21 ล้านบาท 61.17 ล้านบาท และ
82.49 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้นจานวน 5.96 ล้านบาท และ 21.32 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.80 และร้อยละ 34.85
ในปี 2555 - 2556 ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายในการบริ หารส่ วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส่ วนบริ หารสานักงาน ส่ วนของ
ผูบ้ ริ หาร และค่าตอบแทนกรรมการอิสระ โดยบริ ษทั มีสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่อรายได้จากการขายและให้บริ การ
ในปี 2554 - 2556 เท่ากับร้อยละ 5.77 ร้อยละ 7.53 และร้อยละ 8.44 ตามลาดับ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนทางการเงินในปี 2554 - 2556 จานวน 5.49 ล้านบาท 2.74 ล้านบาท และ 3.75 ล้าน
บาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)จานวน (2.75) ล้านบาท และ 1.01 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น/(ลดลง)ร้อยละ (50.09) และร้อยละ
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36.86 ในปี 2555 - 2556 ตามลาดับ โดยบริ ษทั มีสัดส่ วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้จากการขายและให้บริ การในปี 2554 2556 เท่ากับร้อยละ 0.57 ร้อยละ 0.34 และร้อยละ 0.38 ตามลาดับ
ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในปี 2554 - 2556 จานวน 22.20 ล้านบาท 30.30 ล้านบาท และ
77.75 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้นจานวน 8.10 ล้านบาท และ 47.45 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.49 และร้อยละ 156.60
ในปี 2555 - 2556 ตามลาดับ ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเกิดจากบริ ษทั รับรู ้กาไรตามสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อย
ละ 30 ในเงินลงทุนในบริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จากัด และร้อยละ 49 ในเงินลงทุนในบริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จากัด
กาไรสุ ทธิ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุทธิในปี 2554 - 2556 จานวน 80.22 ล้านบาท 115.70 ล้านบาท และ 130.86 ล้านบาท
ตามลาดับ เพิ่มขึ้นจานวน 35.48 ล้านบาท และ 15.16 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.23 และร้อยละ 13.10 ในปี 2555 2556 ตามล าดับ โดยบริ ษทั มี อ ัตรากาไรสุ ท ธิ เ ท่ ากับร้ อ ยละ 8.32 ร้ อ ยละ 14.10 และร้ อยละ 13.22 ในปี 2554 - 2556
ตามลาดับ การเพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิดงั กล่าวสาเหตุหลักเป็ นผลมาจากการรับรู ้ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมใน
แต่ละปี
ผลการดาเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2557
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จานวน 832.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจานวน 783.55 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นจานวน 48.53 ล้านบาท คิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.19 ของ
รายได้รวม โดยมีรายได้จากการขายและให้บริ การในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จานวน 818.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจานวน 777.26 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นจานวน 41.48 ล้านบาท คิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.34
ของรายได้จากการขายและให้บริ การ สาเหตุหลักเกิดจากบริ ษทั เริ่ มรับรู ้รายได้จากโครงการโรงงานผลิตก๊าซชี วภาพอัด
ความดันสูง (CBG) ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ที่ จ.สุ โขทัย โดยในช่วง
แรกของโครงการจะสามารถรับรู ้รายได้ตามกาลังการผลิตที่ทยอยเพิ่มขึ้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายและให้บริ การในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จานวน 731.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจานวน 626.28 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นจานวน 104.99 ล้านบาท คิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 16.76 โดยบริ ษทั มีกาไรขั้นต้นในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จานวน 87.47 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10.68 ของ
รายได้จากการขายและให้บริ การ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรขั้นต้นในงวด 9 เดือนแรกของปี 2556
จานวน 150.99 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 19.43 ของรายได้จากการขายและให้บริ การ การลดลงของกาไรขั้นต้นเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากบริ ษทั เพิ่งเริ่ มมีรายได้จากการลงทุนในโครงการ CBG และโครงการ PPP จึง
มีรายได้นอ้ ยกว่าต้นทุนการผลิตของโครงการ ส่งผลให้กาไรขั้นต้นโดยรวมของบริ ษทั ลดลง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จานวน 111.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อนที่มีจานวน 88.12 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นจานวน 23.20 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 26.33 สาเหตุหลักเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่ อมราคาโรงงานจากโครงการ CBG และโครงการ PPP ซึ่ งบริ ษทั เพิ่มเริ่ มดาเนิ นการผลิตในเชิงพาณิ ชย์
ส่งผลให้ค่าเสื่ อมราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่บริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงินในงวด 9 เดือนแรก
ของปี 2557 จานวน 18.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่ อนที่ มีจานวน 2.72 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ น
จานวน 16.06 ล้านบาท คิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 590.44 สาเหตุหลักเกิดจากบริ ษทั ได้เบิกเงินกูย้ ืมระยะยาวและสัญญาเช่า
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ทางการเงินสาหรับโครงการ PPP ที่จ.สุโขทัย ครบเต็มจานวนเมื่อเดือนมกราคม 2557 ส่ งผลให้มีตน้ ทุนทางการเงินซึ่ งส่ วน
ใหญ่เป็ นดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่อน ทาให้บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557
จานวน 37.34 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีจานวน 103.52 ล้านบาท หรื อลดลงจานวน 66.18 ล้าน
บาท คิดเป็ นการลดลงร้อยละ 63.93 โดยบริ ษทั มีอตั รากาไรสุ ทธิ ในงวด 9 เดื อนแรกของปี 2557 เท่ากับร้อยละ 4.49 ของ
รายได้รวม ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับอัตรากาไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี ก่อนที่เท่ากับร้อยละ 13.21
ฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2554 - 2556
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 จานวน 520.33 ล้านบาท 1,021.22 ล้าน
บาท และ 1,634.58 ล้านบาท สิ นทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจานวน 500.89 ล้านบาท และ 613.36 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 96.26
และร้อยละ 60.06 ณ สิ้ นปี 2555 - 2556 ตามลาดับ ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ที่สาคัญ ได้แก่ ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นต้น โดยแบ่งออกเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 จานวน 307.68 ล้านบาท 362.16 ล้านบาท และ 552.19 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 59.13 ร้อยละ
35.46 และร้อยละ 33.78 ของสิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2554 - 2556 ตามลาดับ สิ นทรัพย์หมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้นจานวน 54.48
ล้านบาท และ 190.03 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.71 และร้อยละ 52.47 ณ สิ้ นปี 2555 - 2556 ตามลาดับ และสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 จานวน 212.65 ล้านบาท 659.06 ล้านบาท และ 1,082.39 ล้านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 40.87 ร้ อยละ 64.54 และร้ อยละ 66.22 ของสิ นทรั พย์รวม ณ สิ้ นปี 2554 - 2556 ตามลาดับ สิ นทรั พย์ไ ม่
หมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้นจานวน 446.41 ล้านบาท และ 423.33 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 209.93 และร้อยละ 64.23 ณ สิ้ นปี
2555 - 2556 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 มีจานวน 110.58 ล้านบาท 185.99 ล้านบาท และ 211.62 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจานวน 75.41 ล้านบาท และ 25.63 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.19 และร้อยละ 13.78 ณ สิ้ น
ปี 2555 - 2556 ตามลาดับ ลูกหนี้ การค้าส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระและลูกหนี้ ที่เกินกาหนด
ชาระน้อยกว่า 3 เดื อน โดยมีลูกหนี้ การค้าที่ คา้ งชาระที่ มีอายุมากกว่า 12 เดือน ณ สิ้ นปี 2554 และ ณ สิ้ นปี
2556 จานวน 0.08 ล้านบาท และ 2.03 ล้านบาท ตามลาดับ บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยพิจารณา
จากประสบการณ์การเรี ยกเก็บเงินในอดีต ควบคู่กบั การวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกหนี้ในปั จจุบนั

-

สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 มีจานวน 92.52 ล้านบาท 117.78 ล้านบาท และ 237.59 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจานวน 25.26 ล้านบาท และ 119.81 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.30 และร้อยละ 101.72 ณ
สิ้นปี 2555 - 2556 ตามลาดับ สิ นค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 สาเหตุหลักเกิดจากการซื้ อ
วัตถุดิบสาหรับงานโครงการ และสิ นค้าสาเร็ จรู ปเพิ่มขึ้น ส่ วน ณ สิ้ นปี 2556 สิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี
2555 สาเหตุหลักเกิดจากสิ นค้าระหว่างทางเพิ่มขึ้นจานวน 118.78 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายใน
การตั้งสารองค่าเผื่อสิ นค้าสาเร็ จรู ปเสื่ อมสภาพเมื่อสิ นค้าไม่หมุนเวียนเป็ นเวลานาน และเมื่อนาส่ งสิ นค้า
ตรวจสอบสภาพ/คุณสมบัติต่างๆไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด บริ ษทั ก็จะทาการตั้งสารองค่าเผื่อสิ นค้า
สาเร็ จรู ปเสื่ อมสภาพ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2554 - 2556 บริ ษทั มีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าสาเร็ จรู ปจานวน 0.73
ล้านบาท

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 มีจานวน 168.47 ล้านบาท 198.78 ล้านบาท และ
270.04 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจานวน 30.31 ล้านบาท และ 71.26 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.99 และร้อยละ
35.85 ณ สิ้ นปี 2555 - 2556 ตามลาดับ เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงิ นลงทุนในบริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล
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จากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิ จผลิตและจาหน่ ายไบโอดี เซล ในสัดส่ วนการถือหุ ้นร้ อยละ 30 และเงิ นลงทุนใน
บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 49
-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 มีจานวน 25.32 ล้านบาท 425.21 ล้านบาท และ
802.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 399.89 ล้านบาท และ 377.56 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,579.34 และ
ร้อยละ 88.79 ณ สิ้ นปี 2555 - 2556 ตามลาดับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี สาเหตุหลักมา
จากการขยายธุ ร กิ จ อย่า งต่อ เนื่ อ ง โดยการก่ อสร้ า งโรงงานผลิ ต ผลิ ต ภัณฑ์ปิ โตรเลี ย ม และการก่ อสร้ า ง
โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 จานวน 100.52 ล้านบาท 379.55 ล้านบาท
และ 667.80 ล้านบาท หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจานวน 279.03 ล้านบาท และ 288.25 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 277.59 และร้อย
ละ 75.95 ณ สิ้นปี 2555 - 2556 ตามลาดับ หนี้สินรวมประกอบด้วยหนี้ สินหมุนเวียนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556
จานวน 93.28 ล้านบาท 326.81 ล้านบาท และ 515.26 ล้านบาท หนี้ สินหมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้นจานวน 233.53 ล้านบาท และ
188.45 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 250.35 และร้อยละ 57.66 ณ สิ้นปี 2555 - 2556 ตามลาดับ และหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 จานวน 7.24 ล้านบาท 52.74 ล้านบาท และ 152.54 ล้านบาท หนี้ สินไม่หมุนเวียนรวม
เพิ่มขึ้นจานวน 45.50 ล้านบาท และ 99.80 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 628.45 และร้อยละ 189.23 ณ สิ้ นปี 2555 - 2556
ตามลาดับ หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2554 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน 153.86 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจานวน 51.58 ล้าน
บาท ส่วน ณ สิ้นปี 2556 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้ นปี 2555 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้
อื่นจานวน 155.60 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน 87.91 ล้านบาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 จานวน 419.81 ล้านบาท 641.67
ล้านบาท และ 966.78 ล้านบาท ตามลาดับ ณ สิ้นปี 2555 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2554 สาเหตุหลัก
เกิดจากการเพิ่มทุนจานวน 123.41 ล้านบาทและผลประกอบการสาหรับปี ที่เพิ่มขึ้นจานวน 115.70 ล้านบาท สุ ทธิ ดว้ ยการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างปี จานวน 17.25 ล้านบาท สาหรับส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ สิ้นปี 2556 บริ ษทั เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2555
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มทุนจานวน 190.83 ล้านบาท การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของผูถ้ ือหุ ้น
จานวน 8.54 ล้านบาท และผลประกอบการสาหรับปี ที่เพิ่มขึ้นจานวน 130.86 ล้านบาท สุทธิดว้ ยการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี
จานวน 5.12 ล้านบาท
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จานวน 1,698.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้ นปี
2556 จานวน 63.69 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.90 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จานวน
69.15 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรจานวน 54.12 ล้านบาท สุ ทธิ ดว้ ยการลดลงของ
สิ นค้าคงเหลือจานวน 92.01 ล้านบาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จานวน 772.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้ นปี 2556
จานวน 104.43 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 15.64 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินจานวน
173.62 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะยาวจานวน 114.69 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้ สินสาหรับ
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การรื้ อถอนจานวน 30.63 ล้านบาท สุ ทธิ ดว้ ยการลดลงของเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นจานวน 151.96 ล้านบาท และการ
ลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน 67.32 ล้านบาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จานวน 926.04 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้ น
ปี 2556 จานวน 40.74 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 4.21 สาเหตุหลักมาจากการเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นจานวน 88.67 ล้านบาท
ในขณะที่มีการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของผูถ้ ือหุ ้นจานวน 10.61 ล้านบาท และ
ผลประกอบการสาหรับงวดที่เพิ่มขึ้นจานวน 37.34 ล้านบาท
2.5 หนีส้ ิน
2.5.1 ยอดรวมของตราสารหนีท้ ี่ ออกจาหน่ ายแล้ ว และยังมิได้ ออกจาหน่ ายตามที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติไว้ และมอบ
อานาจให้ แก่ คณะกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นผู้พิจารณาออกจาหน่ ายตามที่เห็นสมควร
-ไม่มี2.5.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกาหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนาสิ นทรั พย์ วางเป็ นหลักประกัน
บริ ษทั มีภาระหนี้สิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
สิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษทั มีวงเงิ นสิ นเชื่ อเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์จานวน 4 แห่ ง รวม
วงเงิน 690 ล้านบาท ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินตัว๋ สัญญาใช้เงิน วงเงินหนังสื อค้ าประกัน และวงเงิน L/C, T/R
โดยไม่มีหลักประกัน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้
เงินกูย้ มื ระยะสั้น มียอดคงค้างเท่ากับ 145.27 ล้านบาท
รายการ
มูลค่ าคงเหลือ
หมายเหตุ
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 (บาท)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
วงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จ านวน 35 ล้า นบาท อัต รา
ดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
100,000,000.00
ตัว๋ สัญ ญาใช้เงิ น ครบก าหนดชาระในเดื อ น
ตุลาคม และธันวาคม 2557 อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 3.48 - 4.75 ต่อปี
เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีท
45,268,101.51
วงเงิ น ที่ ไ ด้รั บ จ านวน 420 ล้า นบาท อัต รา
ดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน ณ วันกูย้ มื
รวม
145,268,101.51
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์จานวน 1 แห่ ง รวมวงเงิน 266.11
ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษทั มียอดคงค้างเท่ากับ 197.60 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
มูลค่ าคงเหลือ
หมายเหตุ
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 (บาท)
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
197,599,366.23
เงิ น กู้ยื ม ระยะยาวค้ า ประกัน โดยเครื่ อ งจัก ร
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รายการ

มูลค่ าคงเหลือ
หมายเหตุ
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 (บาท)
หัก ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง
(40,386,000.00)
และอุ ปกรณ์ แ ละสิ น ทรั พ ย์ร ะหว่า งก่ อ สร้ า ง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ซึ่ ง ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2557 มี ร าคาทุ น
จานวน 158.53 ล้านบาท และ 34.89 ล้านบาท
ตามล าดับ และค้ า ประกัน โดยสิ ท ธิ ก ารเช่ า
ที่ดินบางส่วน ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มี
จานวนเงิ นขั้นต่ าที่ ตอ้ งจ่ ายภายใต้สัญญาเช่ า
ดาเนินงานในอนาคตทั้งสิ้น 24.17 ล้านบาท
สุ ทธิ
157,213,366.23
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษทั มีหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินเพื่อเช่าซื้ อยานพาหนะ และเครื่ องจักร จานวนเงิน
คงเหลือโดยไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนคตจานวน 253.01 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
มูลค่ าคงเหลือ
หมายเหตุ
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 (บาท)
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
5,678,952.44
เงิ นกูย้ ืมตามสัญญาเช่าทางการเงิ นค้ าประกัน
โดยเครื่ องจักรและยานพาหนะ ซึ่ ง ณ วันที่ 30
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
247,326,778.93
กันยายน 2557 มีราคาทุนจานวน 536.71 ล้าน
รวม
253,005,731.37
บาท และ 16.56 ล้านบาท ตามลาดับ
หัก ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง
(74,256,735.22)
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ
178,748,996.15
โดยจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน มีดงั นี้
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่ าปัจจุบันของหนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 (บาท)
85,193,274.00
168,622,968.81
20,649,902.27
274,466,145.78
(21,460,414.41)
253,005,731.37

2.5.3 หนีส้ ิ นและภาระผูกพันที่ อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
บริ ษทั มีหนี้สินและภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ดังนี้
-

บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้กบั ผูใ้ ห้เช่าหลายราย เพื่อใช้เป็ นอาคาร
สานักงานโกดังเก็บสิ นค้า, ที่ต้ งั โรงงานผลิตก๊าชชีวภาพอัดและที่ต้ งั โรงงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริ ษทั มี
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จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานดังกล่าว โดยต้องจ่ายชาระภายใน 1 ปี
จานวน 5.66 ล้านบาท ต้องจ่ายชาระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จานวน 5.85 ล้านบาท และต้องจ่ายชาระเกิน 5 ปี
จานวน 12.66 ล้านบาท รวมจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นจานวน 24.17 ล้านบาท ดังนี้
-

บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาบริ การในพื้นที่ อาคารสานักงานและโกดังสิ นค้ากับผูใ้ ห้บริ การหลายราย
โดยจ่ายค่าบริ การเดือนละประมาณ 0.19 ล้านบาท บริ ษทั มีภาระที่จะต้องจ่ายค่าบริ การจนครบกาหนดสัญญา
จานวน 3.29 ล้านบาท

-

บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสิ นค้า สิ นทรัพย์ถาวรและจ้างผูร้ ับเหมากับผูข้ ายและผูร้ ับจ้างหลายรายเป็ น
จานวน 2.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา จานวน 5.20 ล้านยูโร และจานวน 51.34 ล้านบาท

-

บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเลตเตอร์ ออฟเครดิต ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้ากับธนาคารสองแห่ งรวม
มูลค่าคงเหลือจานวน 0.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา และจานวน 0.06 ล้านยูโร

-

บริ ษทั มี ภาระผูกพันโครงการร่ วมลงทุ นระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) โดยเมื่ อวันที่ 1 ตุลาคม 2554
บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน และสร้างความรู ้สึกมีส่วนร่ วมในความเป็ นเจ้าของบริ ษทั
รวมทั้งธารงรักษาลูกจ้างไว้กบั บริ ษทั อายุโครงการ 3 ปี ลูกจ้างที่เข้าร่ วมโครงการต้องจ่ายเงินสมทบ ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 - 7 ของเงินเดือน
ลูกจ้างที่ เข้าร่ วมโครงการ ในแต่ละเดื อนเงินสมทบดังกล่าวจะนาไปซื้ อหุ ้นของบริ ษทั (“UAC”) ซึ่ งอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่กาหนดไว้ ลูกจ้างที่เข้าร่ วมโครงการสามารถทยอยขายหุ ้น “UAC”
ได้เมื่อครบกาหนดเวลาหนึ่ งปี ตามอัตราส่ วนที่กาหนดไว้ โครงการร่ วมลงทุนดังกล่าวมอบหมายให้บริ ษทั
หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จากัด เป็ นตัวแทนดาเนิ นการ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงิ นสมทบที่ จ่ายให้กบั โครงการ
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเงินสมทบ

-

บริ ษทั มี หนี้ สินที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากการให้ธนาคารหลายแห่ ง ออกหนังสื อค้ าประกันคุณภาพสิ นค้าให้กับ
ลูกค้าบางราย ค้ าประกันสัญญาจ้างเหมา และค้ าประกันภาษีอากรในการนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ รวม
จานวนเงินประมาณ 62.89 ล้านบาท หนังสื อค้ าประกันดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน

2.6 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า การจัดหาแหล่งเงิ นทุนเพียงพอต่อการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และจะไม่มี
ผลกระทบต่อระดับเงินทุนหมุนเวียนและการประกอบการของบริ ษทั
2.7 คดีหรือข้ อเรียกร้ องทีม่ สี าระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่ างดาเนินการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยอย่างมีนยั สาคัญ และบริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ที่มีจานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
2.8 ผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่ กีย่ วข้ องกันระหว่ างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทีถ่ ือหุ้นทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้ อมตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ในปี 2556 และงวด 9 เดือนของปี 2557 บริ ษทั มีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้
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บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

1. บริ ษ ัท ยูเ อซี ไฮโดรเท็ ค - UAC HYDRO เป็ นบริ ษทั ย่อยของ
จากัด (UAC HYDRO)
บริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 49.997
ของทุนชาระแล้วของ UAC HYDRO
(ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัท ได้แ ก่ นายกิ ต ติ
ชี วะเกตุ นายชัชพล ประสพโชค และ
นางสาว ปรี ยาพร ธนรัฐเศรษฐ์ ถือหุ ้น
รวมกั น ร้ อ ยละ 0.006 และบริ ษั ท
ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) ถือหุ ้นร้อย
ละ 49.997) และ UAC HYDRO มี
กรรมการร่ วมกับบริ ษทั คื อ นายกิ ตติ
ชีวะเกตุ นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส
และนายชัชพล ประสพโชค
2. บริ ษั ท บางจากไบโอ - BBF เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั โดย
ฟูเอล จากัด (BBF)
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 30 ของจานวนหุน้
ที่ จาหน่ ายได้แล้ว ทั้งหมดของ BBF
และBBF มีกรรมการร่ วมกับบริ ษทั คือ
นายกิ ต ติ ชี ว ะเกตุ และนายชั ช พล
ประสพโชค

ลักษณะรายการ
รายได้ อื่น : บริ ษ ัท มี ร ายได้ค่ า บริ ก ารพื้ น ที่ ใ น
สานักงานรวมถึงค่าบริ การอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้ า,ค่า
ถ่ายเอกสาร, ค่าทาความสะอาด เป็ นต้น จาก UAC
HYDRO ตามสัญญาบริ การตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน
2555 - 31 มีนาคม 2557 ในอัตรา 21,680 บาทต่อ
เดื อน และ สัญญาบริ การตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน
2557 - 31 มีนาคม 2558 ในอัตรา 39,540 บาทต่อ
เดือน
ยอดคงค้าง
ลูกหนี้อื่น

ซื้ อ สิ น ค้ า : บริ ษ ัท ซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ก ลี เ ซอรี น เพื่ อ
ส่ งออกไปจาหน่ ายต่างประเทศ โดยการซื้ อสิ นค้า
ดังกล่าว เป็ นการดาเนินการตามธุรกิจปกติและเป็ น
การซื้อตามราคาตลาด
ยอดคงค้าง
เจ้าหนี้การค้า

หน้า 27 ของ 36

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
(ล้ านบาท)
รายการระหว่ างกัน
ปี 2556 ม.ค.-ก.ย. 2557
0.26
0.30
บริ ษทั ให้บริ การด้านสานักงาน รวมถึงการ
ให้บ ริ การด้า นอื่ น ๆ เช่ น ค่ าไฟฟ้ า,ค่ า ถ่ า ย
เอกสาร, ค่าทาความสะอาด เป็ นต้น ให้แก่
UAC HYDRO โดยคิ ด อัต ราค่ า บริ ก าร
อ้างอิงจากต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ และค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยของงานบริ การต่างๆ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่ า การ
ให้ บ ริ การดั ง กล่ า วเป็ นการสมควร เกิ ด
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ บ ริ ษั ท ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับบริ ษทั ย่อย และอัตราการ
คิดค่าบริ การมีความเหมาะสม
47.27

32.19

-

1.07

การท าธุ ร กรรมดัง กล่ า วเป็ นการด าเนิ น
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ ไป โดย
ที่ราคาซื้อสิ นค้าเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี
ความเห็ น ว่ า รายการซื้ อสิ นค้ า ดั ง กล่ า ว
เป็ นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติ ทั่วไป
ของบริ ษทั และมีความสมเหตุสมผล

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

3. บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จากัด - HYDRO เป็ นผู ้ร่ ว มลงทุ น ในบริ ษัท
(มหาชน) (HYDRO)
ย่อยของบริ ษทั UAC HYDRO ร่ วมกับ
บริ ษทั โดยถือหุ ้นใน UAC HYDRO
ร้อยละ 49.997 ของทุนชาระแล้วของ
UAC HYDRO และมี ตวั แทนดารง
ตาแหน่งกรรมการใน UAC HYDRO 2
ท่าน ได้แก่ นายสลิบ สู งสว่าง และนาย
พิชยั คล่องพิทกั ษ์

ลักษณะรายการ
รายได้ จากการขาย : บริ ษทั ขาย FILTER โดยมี
ราคาขายตามราคาตลาด เช่นเดียวกับการขายให้แก่
ลูกค้ารายอื่นทัว่ ไป
ยอดคงค้าง
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ค่ าจ้ างผู้รับเหมา : สัญญาจ้างเหมางานออกแบบ,
จั ด หา และติ ด ตั้ง ระบบ WASTE WATER
RECYCLE ให้แก่ บมจ.บางจากปิ โตรเลียม โดยมี
ก าหนดราคาขายและให้ บ ริ ก ารตามราคาตลาด
เช่นเดี ยวกับการขายและให้บริ การแก่ลูกค้ารายอื่น
ทัว่ ไป
ยอดคงค้าง
เจ้าหนี้การค้า

หน้า 28 จาก 36

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
(ล้ านบาท)
รายการระหว่ างกัน
ปี 2556 ม.ค.-ก.ย. 2557
0.16
0.11
การจัดทาธุ รกรรมดังกล่าวเป็ นการดาเนิ น
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษ ัท โดยมี เ งื่ อ นไขทาง
การค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็ นราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็ น ว่า เป็ นรายการทางการค้า ปกติ
5.75
5.75
ทัว่ ไปของบริ ษทั มีความสมเหตุสมผล
41.49

4.03

8.93

23.49

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

4. บจก. เค แอนด์ เอ็น คอม - บริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน โดยนางนิ ร มล ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร : บริ ษทั ซื้อชุดยูนิฟอร์มของ
เมอร์เชียล (K&N)
ชี วะเกตุ ภรรยาของนายกิ ตติ ชี วะเกตุ K&N เพื่อใช้ในกิ จการ โดยมีการเที ยบเคียงราคา
ตลาด
เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจใน K&N
ยอดคงค้าง
- นางนิ ร มล ชี ว ะเกตุ ถื อ หุ ้ น ใน K&N
เจ้าหนี้อื่น
ร้อยละ 35
- น า ง ส า ว นิ ล รั ต น์ จ า รุ ม โ น ภ า ส
(น้ อ งสาวของนางนิ ร มล ชี ว ะเกตุ )
กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และผูถ้ ื อหุ ้น ของ
บริ ษทั ถือหุน้ ใน K&N ร้อยละ 10

หน้า 29 จาก 36

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
(ล้ านบาท)
รายการระหว่ างกัน
ปี 2556 ม.ค.-ก.ย. 2557
0.07
0.03
การจัดทาธุ รกรรมดังกล่าวเป็ นการดาเนิ น
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษ ัท โดยมี เ งื่ อ นไขทาง
การค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็ นราคาตลาด
0.01
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็ น ว่า เป็ นรายการทางการค้า ปกติ
ทัว่ ไปของบริ ษทั มีความสมเหตุสมผล

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

5. บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพที ี - UAC&TPT เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
โดยบริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 50.0094 ของ
(UAC&TPT)
จานวนหุ ้น ที่ จ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมด
ของ UAC&TPT (ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ได้แ ก่ นางสาวนิ ล รั ต น์ จารุ ม โนภาส
และนายชัช พล ประสพโชค ถื อ หุ ้ น
ร ว ม กั น ร้ อ ย ล ะ 0 . 0 0 0 6 ) แ ล ะ
UAC&TPT มีกรรมการร่ วมกับบริ ษทั
คือ นายกิตติ ชี วะเกตุ นางสาวนิ ลรัตน์
จารุ มโนภาส และ นายชัชพล ประสพ
โชค

ลักษณะรายการ
รายได้ อนื่ : บริ ษทั มีรายได้จากค่าบริ การกิจการและ
ค่าบริ การอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้ า, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าทา
ความสะอาด ฯลฯ จาก UAC&TPT ตามสัญญาดังนี้
1. สั ญ ญ า จ้ า ง บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 1
พฤศจิ กายน 2556 - 31 ตุล าคม 2557 ในอัต รา
250,000 บาท/เดือน (เดือน พ.ย. - ธ.ค. 2556 เก็บ
20%)
2. สัญญาบริ การตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - 31
ตุลาคม 2557 ในอัตรา 5,000 บาท/เดื อน (เดื อน
พ.ย. - ธ.ค. 2556 เก็บ 20%)
ยอดคงค้าง
ลูกหนี้อื่น

หน้า 30 จาก 36

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
(ล้ านบาท)
รายการระหว่ างกัน
ปี 2556 ม.ค.-ก.ย. 2557
0.10
2.00
บริ ษทั ให้บริ การด้านบริ หารกิจการ รวมถึง
การให้บ ริ ก ารด้า นอื่ นๆ เช่ น ค่ า ไฟฟ้ า,ค่ า
ถ่ายเอกสาร, ค่าทาความสะอาด ฯลฯ ให้แก่
บริ ษัท ย่ อ ย โดยคิ ด อัต ราค่ า บริ หารจาก
จานวนบุ คลากรและสัด ส่ ว นเวลาที่ ใ ช้ใ น
การทางานของ UAC&TPT และค่าใช้จ่า ย
เฉลี่ยของงานบริ การต่างๆ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่ า การ
ให้ บ ริ การดั ง กล่ า วเป็ นการสมควร เกิ ด
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ บ ริ ษั ท ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับบริ ษทั ย่อย และอัตราการ
คิดค่าบริ การมีความเหมาะสม

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
6. บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี
จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

- เซบิ ก๊ า ซ ยู เ อซี เป็ นบริ ษัท ร่ ว มของ
บริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ ผ่านบริ ษทั ยูเอ
ซี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด ร้อยละ 49.00 ของ
จานวนหุ ้น ที่ จ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมด
ของเซบิก๊าซ ยูเอซี และ เซบิก๊าซ ยูเอซี
มีกรรมการร่ วมกับบริ ษทั คือ นางสาว
นิ ลรั ตน์ จารุ มโนภาส และนายชัชพล
ประสพโชค
- หมายเหตุ บริ ษัท ยู เ อซี เอ็ น เนอร์ ยี่
จากัด บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100.00

รายได้ อนื่ : บริ ษทั มีรายได้จากค่าบริ การกิจการและ
ค่าบริ การอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้ า, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าทา
ความสะอาด ฯลฯ จาก เซบิ ก๊าซ ยูเอซี ตามสัญญา
บริ การตั้ งแต่ ว ัน ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2556 - 31
ธันวาคม 2557 ในอัตรา 206,000 บาท/เดื อน (ถึ ง
เดื อ นเมษายน 2557) และ 236,000 บาท/เดื อ น
(เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2557)

หน้า 31 จาก 36

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
(ล้ านบาท)
รายการระหว่ างกัน
ปี 2556 ม.ค.-ก.ย. 2557
2.07
บริ ษทั ให้บริ การด้านบริ หารกิจการ รวมถึง
การให้บ ริ ก ารด้า นอื่ นๆ เช่ น ค่ า ไฟฟ้ า,ค่ า
ถ่ายเอกสาร, ค่าทาความสะอาด ฯลฯ ให้แก่
บริ ษัท ย่ อ ย โดยคิ ด อัต ราค่ า บริ หารจาก
จานวนบุ คลากรและสัด ส่ ว นเวลาที่ ใ ช้ใ น
การทางานของเซบิก๊าซ ยูเอซี และค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยของงานบริ การต่างๆ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่ า การ
ให้ บ ริ การดั ง กล่ า วเป็ นการสมควร เกิ ด
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ บ ริ ษั ท ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับบริ ษทั ย่อย และอัตราการ
คิดค่าบริ การมีความเหมาะสม

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
ค่ าจ้ างผู้รับเหมา (สินทรัพย์ ถาวร) :
สัญญาจ้างเหมางานออกแบบ, จัดหา, ก่อสร้าง และ
ติ ด ตั้ง (EPC CONTRACT) โรงงานผลิ ต ก๊ า ซ
ชีวภาพ (แม่แตง 2) ให้แก่บริ ษทั โดยมีกาหนดราคา
ขายและให้บริ การตามราคาตลาด เช่นเดียวกับการ
ขายและให้บริ การแก่ลูกค้ารายอื่นทัว่ ไป
ยอดคงค้าง
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เจ้าหนี้การค้า

หน้า 32 จาก 36

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
(ล้ านบาท)
รายการระหว่ างกัน
ปี 2556 ม.ค.-ก.ย. 2557
0.49
34.70
การจัดทาธุ รกรรมดังกล่าวเป็ นการดาเนิ น
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษ ัท โดยมี เ งื่ อ นไขทาง
การค้า และราคาที่ตกลงกันเป็ นราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็ น ว่า เป็ นรายการทางการค้า ปกติ
ทัว่ ไปของบริ ษทั มีความสมเหตุสมผล
0.52

53.60
1.99

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
7. นางสาวชวิศา ชีวะเกตุ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

- นางสาวชวิศ า ชี วะเกตุ เป็ นบุ ต รสาว
ของนายกิ ตติ ชี ว ะเกตุ ด ารงตาแหน่ ง
กรรมการ กรรมการบริ หาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
ของบริ ษั ท และเป็ นกรรมการผู ้ มี
อานาจลงนามผูกพันบริ ษทั อีกทั้งเป็ น
ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษ ัท โดย ณ
วัน ที่ 30 กั น ยายน 2557 ถื อ หุ ้ น ใน
บริ ษทั ร้ อยละ 54.21 ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั

ค่ าเช่ าคลังสิ นค้ า : บริ ษทั จ่ายค่าเช่าคลังสิ นค้าเพื่อ
ใช้เป็ นที่ เก็บสารเคมี และอุปกรณ์ เพื่อรอการขาย
และส่งมอบให้แก่ลูกค้า พื้นที่เช่า 2,200 ตารางเมตร
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 31 ธันวาคม 2558 อัตราค่ าเช่ าตารางเมตรละ 60
บาทต่อเดื อน หรื อคิ ดเป็ นค่าเช่ าจานวน 132,000
บาทต่อเดือน (บริ ษทั รับผิดชอบในการเสี ยภาษีเงิน
ได้หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของค่าเช่าแต่ละเดือน คิด
เป็ นค่ า เช่ า รวมภาษี เ งิ น ได้ หั ก ณ ที่ จ่ า ยเท่ า กั บ
138,947.37 บาทต่อเดือน)
ยอดคงค้าง
ค่าเช่าคลังสิ นค้าค้างจ่าย

หน้า 33 จาก 36

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
(ล้ านบาท)
รายการระหว่ างกัน
ปี 2556 ม.ค.-ก.ย. 2557
1.67
1.25
บริ ษทั มีความจาเป็ นในการจัดหาพื้นที่ เพื่อ
จัด เก็ บ สิ น ค้า เนื่ อ งจากการขยายตัว ของ
ธุ รกิ จ โดยการทาธุ รกรรมดังกล่าวเป็ นไป
ตามเลื่อนไข และข้อตกลงตามปกติโดยทั้ว
ไป
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า การท า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมี
อัต ราค่ า เช่ า ที่ ถู ก กว่า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ
ราคาตลาด
หมายเหตุ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ได้มี
การเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาจากห้างหุน้ ส่วนสามัญพี
แอนด์ พี เป็ นนางสาวชวิษศา ชีวะเกตุ

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
8. ห้างหุน้ ส่วนจากัด เทพ
ประทานพร วัสดุภณั ฑ์

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

- กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยนายปรัชญา ค่ าวัสดุก่อสร้ าง : บริ ษทั จ่ายค่าเสาเข็ม คอร.เสริ ม
ทองแท่งไทย เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจ เหล็กเพื่อเป็ นฐานรากที่ดินที่ต้ งั โรงงาน]
ในห้างหุ ้นส่ วนจากัด เทพประทานพร ยอดคงค้าง
วัส ดุ ภั ณ ฑ์ และ UAC&TPT ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
- นายปรัชญา ทองแท่งไทย เป็ นหุ ้นส่ วน
ผู ้จัด การ และถื อ หุ ้ น ในบริ ษัท ที พี ที
เทพประทานพร จากัด ร้อยละ 7.1429
ทั้ง นี้ บริ ษัท ที พี ที เทพประทานพร
จ ากัด เป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น UAC&TPT โดย
ถือหุ ้นร้อยละ 49.99 ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งมดของ UAC&TPT
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มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
(ล้ านบาท)
รายการระหว่ างกัน
ปี 2556 ม.ค.-ก.ย. 2557
0.54
[การจัดทาธุ รกรรมดังกล่าวเป็ นการดาเนิ น
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษ ัท โดยมี เ งื่ อ นไขทาง
การค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็ นราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็ น ว่า เป็ นรายการทางการค้าปกติ
ทัว่ ไปของบริ ษทั มีความสมเหตุสมผล ]

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

9. ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจ ากัด ภัก ดี - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยนายเฮง ทอง ค่ าวัสดุก่อสร้ าง : บริ ษทั จ่ ายค่าหิ นคลุกเพื่อปรั บ
แผ่นดินขอนแก่น
แท่ ง ไทย เป็ นกรรมการผูม้ ี อ านาจใน ที่ดินที่ต้ งั โรงงาน
ห้ า ง หุ ้ น ส่ วน จ ากั ด ภั ก ดี แ ผ่ น ดิ น ยอดคงค้าง
ขอนแก่ น และ UAC&TPT ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
- นายเฮง ทองแท่ ง ไทย เป็ นหุ ้ น ส่ ว น
ผู ้จัด การ และถื อ หุ ้ น ในบริ ษัท ที พี ที
เทพประทานพร จากัด ร้อยละ 28.5714
ทั้ง นี้ บริ ษัท ที พี ที เทพประทานพร
จากัด เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน UAC&TPT โดย
ถือหุ ้นร้อยละ 49.99 ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งมดของ UAC&TPT
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มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและเหมาะสมของ
(ล้ านบาท)
รายการระหว่ างกัน
ปี 2556 ม.ค.-ก.ย. 2557
0.25
การจัดทาธุ รกรรมดังกล่าวเป็ นการดาเนิ น
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษ ัท โดยมี เ งื่ อ นไขทาง
การค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็ นราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็ น ว่า เป็ นรายการทางการค้า ปกติ
ทัว่ ไปของบริ ษทั มีความสมเหตุสมผล

2.9 ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การซื้ อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก APC มีความเหมาะสม เนื่ องจากเป็ น
การลงทุนในกิจการที่มีศกั ยภาพและความพร้อมในการดาเนินธุรกิจ ทั้งด้านสิ นทรัพย์ บุคลากร และฐานลูกค้า เป็ นการ
สร้างธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ให้กลุ่มบริ ษทั ในอนาคต สามารถลดความเสี่ ยงจากการประกอบธุรกิจนาเข้าและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภณั ฑ์ต่างๆ จากเดิมที่บริ ษทั เป็ นเพียงผูน้ าเข้าและจัดจาหน่ายมาเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เคมีภณั ฑ์ดว้ ยตนเอง นอกจากนี้ ราคาซื้ อขายกิจการมีความเหมาะสม มีเงื่อนไขและ/หรื อข้อกาหนดการเข้าทารายการ
ช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ย่อยให้ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีสภาพเป็ นไปตามที่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงก่อนการ
เข้าทารายการ โดยสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานของที่ ปรึ กษาทางการเงินอิสระตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้วย 3
2.10 สรุปสัญญาทีส่ าคัญทีเ่ กิดขึน้ ในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
สัญญาต่างๆทั้งหมดที่บริ ษทั ได้เข้ากระทา เป็ นการกระทาขึ้นตามปกติของการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ภายใต้หลักการ
กระทากับบุคคลภายนอกผูไ้ ม่มีส่วนได้เสี ย (an arm’s-length basis)
2.11 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีม่ ตี ่อสารสนเทศในเอกสารทีส่ ่ งให้ ผ้ถู ือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศนี้ และเอกสารที่ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และขอรับรอง
ว่าไม่มีขอ้ ความอันเป็ นเท็จ และไม่ได้มีการละเว้นข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งจาเป็ นต้องมี หรื อต้องระบุไว้ใน
สารสนเทศนี้ ตลอดจนไม่มีขอ้ ความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแต่อย่างใด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้บุคคลอื่นสาคัญผิด และไม่ขาด
ข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสาคัญ

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

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

(นายชัชพล ประสพโชค)

(นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส)
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