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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
1.1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ กลยุทธ์ ในการทาํธุรกิจ 
วัตถุประสงค์ 
บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) ได้ก่อตัง้ขึน้มาโดยมีวตัถปุระสงค์ในการดําเนินธุรกิจ

นําเข้าและจดัจําหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภณัฑ์เคมีประเภทสารทําละลาย (Solvents) ซึง่เป็นผลผลิตจาก
การนําผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ (NGL), แนฟทา (Naphtha) รวมทัง้ คอนเดนเสท
(Condensate) มาใช้ในการผลิตปิโตรเคมีขัน้ต้นในสายอโรเมติกส์ (Aromatic Unit) และในสายโอเลฟินส์ 
(Olefin Unit) โดย Solvents เป็นสารเคมีท่ีมีคณุสมบตัิในการทําละลาย เพ่ือให้สารเคมีอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็น
ของแข็งประเภทต่างๆสามารถรวมตวักนัได้ และเป็นส่วนประกอบสําคญัในการผลิตสินค้าในหลากหลาย
อตุสาหกรรม เช่น  อตุสาหกรรมสี,  อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์   และอตุสาหกรรมการพิมพ์ เป็นต้น   ซึง่จาก
การท่ี Solvents เป็นส่วนประกอบท่ีจําเป็นของการผลิตในหลากหลายอตุสาหกรรม ดงันัน้บริษัทสามารถ
หมนุเวียนขายสนิค้าได้ตามฤดกูาลของสนิค้าเหลา่นัน้ ทําให้บริษัทสามารถขายสนิค้าได้ตลอดปี  

บริษัทและบริษัทย่อยได้ดําเนินธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีซึ่ง
ประกอบด้วย 2 กลุม่ผลติภณัฑ์หลกัคือ Commodity Solvents และ Specialty Solvents/ Chemicals 

ในสว่นของกลุม่ผลิตภณัฑ์ Commodity Solvents จะดําเนินการโดยบริษัท ซึง่สามารถแบง่ออกได้
เป็น 7 ประเภทใหญ่ๆ ตามคณุสมบตัใินการทําละลาย โดยแตป่ระเภทจะประกอบด้วยผลติภณัฑ์หลกัๆ ของ
บริษัทและสามารถนําไปใช้ในอตุสาหกรรมตา่งๆ ดงันี ้

1. Alcohol ใช้เป็นส่วนประกอบหลกัในอุตสาหกรรมสี, อุตสาหกรรมผลิตเคมี, อุตสาหกรรมบรรจุ
ภณัฑ์,อตุสาหกรรมอ่ืนๆ และจําหน่ายให้ร้านค้าตวัแทนจําหน่าย 

2. Aliphatic ใช้เป็นส่วนประกอบหลกัในอุตสาหกรรมสี, อุตสาหกรรมอ่ืนๆ และจําหน่ายให้ร้านค้า
ตวัแทนจําหน่าย  

3. Aromatic ใช้เป็นส่วนประกอบหลกัในอตุสาหกรรมสี, อตุสาหกรรมผลิตเคมี, อตุสาหกรรมบรรจุ
ภณัฑ์, อตุสาหกรรมอ่ืนๆ และจําหน่ายให้กบัร้านค้าตวัแทนจําหน่าย 

4. Ester เป็นส่วนประกอบหลกัในอตุสาหกรรมสี, อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์, อุตสาหกรรมอ่ืนๆ และ
จําหน่ายให้ร้านค้าตวัแทนจําหน่าย 

5. Glycols ใช้เป็นสว่นประกอบหลกัใน อตุสาหกรรมผลติเคมี  
6. Ketone ใช้เป็นสว่นประกอบหลกัในอตุสาหกรรมสี, อตุสาหกรรมผลิตเคมี และ อตุสาหกรรมบรรจุ

ภณัฑ์ 
7. Monomer เป็นสว่นประกอบหลกัในอตุสาหกรรมอ่ืนๆ  
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สําหรับกลุม่ผลิตภณัฑ์ Specialty Solvents/ Chemical ซึง่ดําเนินการโดยบริษัท แกรททิทดู อินฟิ
นิท จํากดั(มหาชน) (เดิมช่ือ ยเูน่ียน อินทราโก้ จํากดั (มหาชน)) ซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ และ บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จํากดั ผลติภณัฑ์ในกลุม่นีจ้ะเป็น Solvents ชนิดพิเศษ มีลกัษณะ
การใช้งานท่ีเฉพาะเจาะจง หรือ มีคณุลกัษณะเฉพาะ กว่าสินค้าประเภท Commodity เช่น ความเป็นมิตร
กบัสิง่แวดล้อม มีความปลอดภยัตอ่ร่างกาย ปราศจากกลิน่ สี เป็นต้น 

เป้าหมาย 
ใน 5 ปีข้างหน้าในการดําเนินธุรกิจ บริษัทมีเป้าหมายในการดําเนินงานในอนาคตดงันี ้
1. พฒันาผลิตภณัฑ์โดยการเพิ่มชนิดสินค้าให้มีความหลากหลายขึน้เพ่ือสนองต่อความต้องการของ

ลกูค้าปัจจบุนัและอนาคต 
2. ขยายฐานลกูค้าโดยการขยายตลาดไปยงักลุม่ลกูค้าท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมใหม่ๆ  

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์การตลาด 
บริษัทจะเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ Solvents ท่ีมีคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ (Product Feature) ท่ีผลิต

มาจากผู้ผลิตท่ีมีช่ือเสียง เน่ืองจากบริษัทจะเน้นในการกําหนดการรักษาคณุภาพและมาตรฐานของสินค้า 
นอกจากนัน้เพ่ือควบคุมคุณภาพของสินค้า บริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของลกูค้า โดยทัง้ทางบริษัทและผู้ตรวจสอบภายนอก (surveyor) จะมี
การตรวจสอบสินค้าซึ่งจะเร่ิมตัง้แต่สินค้าท่ีบรรทุกมาทางเรือหรือทางรถบรรทุกและขนถ่ายไปเก็บไว้ใน
แท้งก์ของคลงัสนิค้าจนถึงจดัสง่สนิค้าถึงลกูค้า ทําให้บริษัทสามารถรับประกนัในคณุภาพของสินค้า รวมถึง
ความบริสทุธ์ิของสารเคมี ได้สงูกวา่สนิค้าของคูแ่ขง่ 

นอกจากนัน้บริษัทยงัมีแผนการท่ีจะกําหนดให้มีการศกึษาแนวโน้มของสภาวะตลาดของแตล่ะสาย
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละ
ภาคอตุสาหกรรม อีกทัง้บริษัทยงัมีนโยบายท่ีจะมุง่สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าในระยะยาวโดยบริษัทได้
จดัให้เจ้าหน้าท่ีการตลาดดแูลลกูค้าอย่างตอ่เน่ืองและใกล้ชิด ฝ่ายบริหารการตลาดและการขายจะทํางาน
ร่วมกบัลกูค้า เพ่ือท่ีบริษัทจะได้ให้บริการตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจสงูสดุได้อย่างมี
ประสทิธิภาพแก่ลกูค้าแตล่ะราย 

 กลยุทธ์การจัดจาํหน่าย 
นโยบายในการขายสินค้าของบริษัทจะเน้นการขายตรงให้กบัลกูค้าในกลุม่อตุสากรรมเป็นหลกั ซึง่

จะเป็นการขายในปริมาณมากต่อครัง้ และจากการท่ีบริษัทมี Fleet รถของตวัเองทําให้สะดวกในการ
กระจายสินค้าไปยงัลกูค้า และในการส่งสินค้าให้ตรงตามกําหนดเวลา   ซึง่ในอนาคตบริษัทมีนโยบายใน
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การท่ีจะจดัจ้างรถขนสง่สินค้าขนาดใหญ่ (Bulk) จากบริษัทภายนอกบางสว่นเพ่ือเพิ่มความสามารถในการ
จดัส่งสินค้าให้มากขึน้ เน่ืองจากการขนส่งสินค้าโดยรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ต้องอาศยัความเช่ียวชาญ
และความชํานาญในการจดัสง่สนิค้ามากกวา่ และยงัเป็นการลดความเส่ียงจากปัญหาตา่งๆท่ีเกิดจากขนสง่
สนิค้า เช่น ความเสียหายจากอบุตัเิหต ุ  การบริหารบคุลากรด้านการขนสง่ เป็นต้น 

กลยุทธ์ด้านราคา  
สินค้าเคมีภณัฑ์ประเภทสารทําละลาย (Solvents) ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการกลัน่นํา้มนัดิบ 

และการผลติปิโตรเคมีขัน้ตา่งๆ ดงันัน้ราคาจงึแปรผนัตามราคานํา้มนัและราคาของปิโตรเคมี และกลไกของ
ตลาด สําหรับราคาของ Solvents นัน้จะถกูกําหนดโดยภาวะของราคานํา้มนัและปิโตรเคมี และจากผู้ผลิต
รายใหญ่เพียงไม่ก่ีราย อย่างไรก็ตามจากการท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นตวัแทนจําหน่าย Solvents จาก
ผู้ ผลิตรายใหญ่ ดังนัน้นโยบายด้านราคาขายสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้าจึงค่อนข้างมีความยืดหยุ่น  
เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาขายให้กบัลกูค้าท่ีเหมาะสม โดยคํานงึถึงต้นทนุในการจดัหาหรือ
ได้มา คา่ใช้จ่ายในการบริหารระดบักําไรท่ีเหมาะสมรวมถึงปริมาณสนิค้าท่ีลกูค้าต้องการ  

นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีนโยบายในการกําหนดอตัรากําไรขัน้ต้นขัน้ต่ําในการขายสนิค้าเพ่ือให้เพียงพอ
สําหรับคา่ใช้จา่ยในการบริหารและดําเนินงานและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ  โดยบริษัทจะตัง้ราคาขายจากทนุและใน
สว่นของอตัรากําไรขัน้ต้นของแตล่ะชนิดสนิค้า บริษัทจะพิจารณาจากคณุสมบตัขิองสนิค้าแตล่ะชนิดและ
ความสามารถในการแขง่ขนัของสนิค้านัน้ในตลาด นอกจากนัน้บริษัทมีการแบง่กลุม่สนิค้าแยกตามอตัรา
กําไรขัน้ต้นของสนิค้า โดยจะแบง่ออกเป็นสนิค้าท่ีมีระดบัอตัรากําไรขัน้ต้น  มาก ปานกลางและน้อย ทัง้นีก็้
เพ่ือให้สามารถวางแผนการจําหน่ายในแตล่ะกลุม่สนิค้าได้ 

กลยุทธ์ด้านการเงนิ 

บริษัทมีนโยบายด้านการให้เครดิตท่ีรัดกมุ โดยมีการตรวจสอบธุรกิจและการดําเนินงานของลกูค้า
อย่างใกล้ชิด ประกอบกบัการดปูระวตัิการชําระเงินท่ีผ่านมา ก่อนท่ีจะทําการอนมุตัิสินเช่ือให้แก่ลกูค้าราย
ใดรายหนึ่ง ซึ่งโดยเฉล่ียแล้วทางบริษัทจะให้ระยะเวลาเครดิตกับลกูค้าประมาณ 90 วนั และบริษัทจะทํา
การพิจารณาการให้เครดิตแก่ลกูค้าดงักล่าวเป็นราย ๆ ไปเท่านัน้ จึงทําให้การดําเนินงานท่ีผ่านมาบริษัท
ประสบปัญหาหนีส้ญูน้อยมาก 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 
 ประวัตคิวามเป็นมา 

บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมช่ือ บริษัท ยูเน่ียนเทรดดิง้ แอนด์ 
อินดสัตรี ้จํากดั จดทะเบียนก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2524 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 15 ล้านบาท 
เพ่ือประกอบธุรกิจนําเข้าและจดัจําหน่ายเคมีภณัฑ์  
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ปี 2524  
บริษัทเร่ิมดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่ายเคมีภณัฑ์ประเภทสารทําละลาย (Solvents) ให้กับ        

บริษัท ไทย-เอ็มซี จํากดั ซึง่เป็นบริษัทของกลุม่ Mitsubishi Corporation ประเทศญ่ีปุ่ น   โดยเร่ิมแรกบริษัท
เป็นตวัแทนจําหน่ายให้กับบริษัท ไทย-เอ็มซี จํากัด เพียงแห่งเดียว และได้รับการไว้วางใจให้เป็นตวัแทน
จําหน่ายมาจนถึงปัจจุบนั ซึ่งในขณะนัน้ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายมีประมาณ 10 ชนิด เช่น 
ผลติภณัฑ์ในกลุม่ Alcohols, Aromatic, Ketone และ Ester เป็นต้น   

ปี 2528  
วนัท่ี 5 ตลุาคม 2528 บริษัทได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท ไทย-เอ็มซี จํากดั ซึง่เป็นบริษัทของกลุ่ม 

Mitsubishi Corporation ประเทศญ่ีปุ่ น ให้เป็นตวัแทนจําหน่ายหลกัสินค้าเคมีภณัฑ์ประเภท Solvents ซึง่
ปัจจบุนับริษัทยงัคงเป็นตวัแทนจําหน่ายหลกัของบริษัท ไทย เอ็ม-ซี จํากดั  

ปี 2529  
บริษัทมีการขยายธุรกิจโดยนําเข้าเคมีภณัฑ์จากต่างประเทศ เช่น เกาหลี, ไต้หวนั, สิงคโปร์ และ

ยโุรป เป็นต้น และได้มีการนําสินค้าของกลุ่มบริษัท เอ็กซอน เคมี เข้ามาจําหน่าย และเร่ิมเช่าแท้งค์บรรจุ
เคมีภณัฑ์ขนาดความจปุระมาณ 750,000 ลติร จากบริษัท สยามเฆมี จํากดั (มหาชน)  

ปี 2547  
บริษัทได้เร่ิมดําเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุม่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการดําเนินการเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
วนัท่ี 1 มิถุนายน 2547 บริษัทได้ลงทุนใน บริษัท ยเูน่ียน อินทราโก้ จํากดั เป็นจํานวนเงิน 5 ล้าน

บาท โดยซือ้หุ้นทัง้หมดจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิม ซึง่ประกอบด้วย กลุ่มครอบครัวสวุรรณนภาศรี และบริษัท ไล
อ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จํากดั เน่ืองจากบริษัท ยเูน่ียน อินทราโก้ จํากดั ก่อตัง้ขึน้มาเพ่ือดําเนินธุรกิจนําเข้า
และจําหน่ายเคมีภณัฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์เคมีท่ีต้องอาศยับุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความชํานาญ ในตวัสินค้ามากกว่าการขายเคมีภณัฑ์อ่ืน ๆ ทัว่ไป โดยบริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้น
จํานวนร้อยละ 99.86 ของทนุท่ีเรียกชําระแล้ว   

ในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2547 บริษัทได้เข้าไปลงทนุใน บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จํากดั โดยซือ้
หุ้นจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิมคือ กลุ่มครอบครัวสุวรรณนภาศรี และ บริษัท ยูเน่ียนสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล 
จํากดั  ซึง่รวมกนัเท่ากบัร้อยละ 75 ของทนุจดทะเบียน 15 ล้านบาท (ทนุชําระแล้วเท่ากบั 10 ล้านบาท) 
หรือคิดเป็นเงินลงทุนจํานวน 7.5 ล้านบาท ทําให้จากเดิมท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทย
แลนด์) จํากดั ร้อยละ 18.37 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน และเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2547 
บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จํากดั ได้เรียกชําระทนุเพิ่มอีกจํานวน 2.25 ล้านบาททําให้ปัจจบุนับริษัท 
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ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จํากดั มีทนุชําระแล้วรวมทัง้สิน้ 12.25 ล้านบาท จากทนุจดทะเบียน 15 ล้าน
บาท 

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2547 ได้เปล่ียนช่ือจาก บริษัท ยเูน่ียน เทรดดิง้ แอนด์ อินดสัตรี ้จํากดั เป็น บริษัท        
ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั  

เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2547 บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล้วจาก 15 ล้านบาท  
เป็น 110 ล้านบาท หรือคิดเป็นจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ 95 ล้านบาท  เพ่ือนําไปซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัท ยเูน่ียน 
อินทราโก้ จํากัด และเป็นทุนหมนุเวียนในกิจการ [ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2547 และ 
5/2547 วนัที่ 12 ธนัวาคม 2547 และ 29 ธนัวาคม 2547 ตามลําดบั] โดย เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2548 
บริษัท ยเูน่ียน อินทราโก้ จํากดั ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็น 58 ล้านบาท ซึง่บริษัทได้เข้าไป
ซือ้หุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวทัง้หมดจํานวน 53 ล้านบาท ทําให้บริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นจํานวนร้อยละ 99.99 
ของทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 58 ล้านบาท 

นอกจากนีบ้ริษัท ได้ทําการปรับโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยได้ทําการขายหลกัทรัพย์ท่ีถืออยู่ในบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการ
ดําเนินธุรกิจหลกัออกไป คือ บริษัท ไวกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั และบริษัท เฟิสท์ทราโก้ จํากดั   

ปี 2548  
วนัท่ี 7 มีนาคม 2548 บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล้วจาก 110 ล้านบาท เป็น

จํานวน 115 ล้านบาท  เพ่ือเป็นทนุหมนุเวียนในกิจการ 
วนัท่ี 7 เมษายน 2548 บริษัทได้จําหน่ายเงินลงทนุใน บริษัท นิปปอนรีไฟน์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เพ่ือปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความชดัเจนและเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ  

วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2548 บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล้วจาก 115 ล้านบาท
เป็น 131 ล้านบาท หรือคดิเป็นจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ 16 ล้านบาท เพ่ือเป็นทนุหมนุเวียนในกิจการ 

วนัท่ี 2 มิถนุายน 2548 บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม 131 ล้านบาทเป็น 165 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ 34 ล้านบาท เพ่ือท่ีจะเสนอขายต่อประชาชน และบริษัทได้แปรสภาพจากบริษัท
จํากัด เป็นบริษัทมหาชน  และในระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเก่ียวกับ
อํานาจในการควบคมุการบริหารบริษัท โดยกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ กลุม่สวุรรรณนภาศรี 

ปี 2550 
วนัท่ี 2 เมษายน 2550 บริษัท ยเูน่ียนอินทราโก้ จํากดั ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 

จากเดมิ 58 ล้านบาท เป็น 78 ล้านบาท หรือคดิเป็นจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ 20 ล้านบาท 
 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน)                                                                                                                       
 

   
สว่นท่ี 1 หน้า 6 

ปี 2551  
เม่ือวนัท่ี  24 กนัยายน 2551 บริษัทได้ทําการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ (พาร์) จาก

หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เป็นหุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) ทําให้จํานวนหุ้นท่ีออกและเสนอขาย
แล้วทัง้หมดของบริษัทเพิ่มจาก 165,000,000 หุ้น เป็น 660,000,000 หุ้น 

จดัตัง้ Multi Kross Operation Limited ขึน้ท่ีเขตบริหารการปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือดําเนินธุรกิจ นําเข้าและสง่ออก เคมีภณัฑ์ 

ปี 2552 
เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 บริษัทได้ทําการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ท่ี 1 

โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราส่วน 4 หุ้น ต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมลูค่า ทัง้นีใ้บสําคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวมีจํานวนทัง้สิน้ 165,000,000 หน่วย มีอาย ุ5 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ีออกและเสนอขาย โดยมี
อัตราใช้สิทธิท่ี 1 หน่วย ใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ท่ีราคาหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกในครัง้นีไ้ด้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว
เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 

จัดตัง้ บริษัท ยูเคม เอทานอล แอนด์ เอสเตอร์ จํากัด ขึน้เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่าย
เอทธานอล ปัจจบุนัยงัไม่ได้เร่ิมดําเนินการเน่ืองจากไม่สามารถจดัหาแหล่งเงินทนุท่ีเหมาะสมได้ ทัง้นี ้ใน
ปัจจบุนั บริษัท ยเูคม เอทานอล แอนด์ เอสเตอร์ จํากดั ได้เปล่ียนช่ือมาเป็น บริษัท ยเูคมเทค จํากดั 

ปี 2553 
ท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2553 ได้มีมตอินมุตัแิผนการ

นําบริษัท ยเูน่ียน อินทราโก้ จํากดั (“บริษัทยอ่ย”) เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) 
โดยเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทยอ่ยให้แก่ประชาชนและบคุคลทัว่ไป จํานวน 52,000,000 หุ้น มลู
คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายครัง้นี ้
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ยเูน่ียน อินทราโก้ จํากดั (“บริษัทยอ่ย”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท 
ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จํานวนไมเ่กิน 
13,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดภายหลงัการ
เสนอขายครัง้นี ้

 ปี 2554 
 เม่ือวนัท่ี 3 มิถนุายน 2554 หุ้นของบริษัท ยเูน่ียน อินทราโก้ จํากดั (มหาชน) ได้เข้าทําการซือ้ขาย
เป็นครัง้แรกในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
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 ผลการดําเนินงานของบริษัท และ บริษัทยอ่ย มีกําไรสทุธิเกินกวา่ 100 ล้านบาทเป็นปีแรกนบัตัง้แต่
การก่อตัง้บริษัท 

ปี 2555 
ผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย มีกําไรสุทธิเกินกว่า 100 ล้านบาทเป็นปีท่ีสอง

ตดิตอ่กนั 

ปี 2556 
เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2556 บริษัทได้ทําการยกเลิก บริษัทย่อย ได้แก่ Multi Kross Operation 

Limited และ ได้ทําการชําระบญัชีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ปี 2557 
บริษัทได้ทําการจดทะเบียนยกเลิก บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ยเูคมเทค จํากดั โดยอยู่ระหว่างการ

ชําระบญัชี 
บริษัท ยูเน่ียน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทําการเปล่ียนช่ือเป็น 

บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน)  
บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) ได้ดําเนินการจดัตัง้บริษัทย่อยขึน้ได้แก่ บริษัท แกรททิ

ทูด ซพัพลีเมนต์ จํากัด โดยถือหุ้นร้อยละ 79.99 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือดําเนินธุรกิจตผลิตและจําหน่าย
อาหารเสริมสขุภาพ  

ปี 2558 
บริษัท แกรททิทดู ซพัพลีเมนต์ จํากดั ได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ลาวิช แลปบอราทอร่ี จํากดั  

ปี 2559 
บริษัท แกรททิทูด อินฟินท จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 59.99 ได้

เพิ่มสดัส่วนการลงทนุในบริษัท ลาวิช แลปบอราทอร่ี จํากดั จากเดิม ร้อยละ79.99 เป็นร้อยละ 99.99 และ 
ได้มีการจดัตัง้บริษัท ลิจิท จํากัด โดยปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ถือหุ้นโดย บริษัท แกรททิทูด 
อินฟินิท จํากดั (มหาชน) จํานวนร้อยละ 99.99 

ปี 2560 
บริษัท ได้เพิ่มทุนในบริษัท ไลอ้อนเ เอเซีย (ไทยแลนด์) จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่

ร้อยละ 99.99 จากเดมิ 15 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท 
บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 56.07 ได้

จดัตัง้บริษัท เนเชอรัล ก๊ิฟ โซไซตี ้จํากดั โดยมีทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท ถือหุ้นโดยบริษัท แกรททิทดู 
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อินฟินิท จํากัด (มหาชน) จํานวนร้อยละ 93.98 เพ่ือประกอบธุรกิจ จัดจําหน่ายและทําการตลาดสินค้า
ประเภทเคร่ืองหอมและเคร่ืองสําอางค์ สนิค้าประเภทอาหารเสริม 

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เพิ่มทุนในบริษัทในเครือ ได้แก่ 
บริษัท ลาวิช แลบบอราทอร่ี จํากดั จาก 33 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท 

ปี 2561 
ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561มีมติเพิ่มทนุจดทะเบียน และ

เรียกชําระแล้ว จากเดิม 206.25 ล้านบาท เป็น 309.07 ล้านบาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพิ่มทนุ
จดทะเบียน (ยงัไม่เรียกชําระ) เป็น 334.84 ล้านบาท เพ่ือรองรับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 (UKEM-W2) 

ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 มีมติอนมุตัิให้ออกและเสนอ
ขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 หรือ UKEM-W2 จํานวน 103,028,450 หน่วย 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัรา 8 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
โดยใบสําคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ2 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (15 มีนาคม 2561) โดยมีอตัรา
การใช้สิทธิท่ี 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน ในราคาใช้สิทธิ 0.50 บาท ต่อหุ้น โดยผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ในวนัทําการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน ของแตล่ะปีปฏิทิน ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จํากัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนในบริษัทใน
เครือ ได้แก่บริษัท เนเชอรัล ก๊ิฟ โซไซตี ้จํากดั จากเดมิ 1 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท 

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จํากัด(มหาชน) ได้ทําการซือ้หุ้นคืน (Treasury Stock) ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลงัสิน้สุดโครงการในเดือนมกราคม 2562 มีหุ้นท่ีซือ้คืนเป็นจํานวน 12 
ล้านหุ้น 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต.ุ- * เดิมชือ่บริษัท ยูเนีย่น อินทราโก้ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกัด (มหาชน)  
ประกอบธุรกิจนําเข้าและจดัจําหน่ายเคมีภณัฑ์ โดยสนิค้าของบริษัทประกอบด้วยสารทําละลาย (Solvents) 
ซึง่เป็นสินค้าท่ีจําหน่ายทัว่ไป (Commodity Solvent)สําหรับใช้เป็นสารทําละลายซึ่งเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ดงันัน้กลุ่มลูกค้าท่ีใช้สารทําละลายประเภทนี ้จะเป็นบริษัทผู้ ผลิต
สินค้าประเภทต่างๆในแต่ละภาคอตุสาหกรรมท่ีต้องนําสารทําละลาย มาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิต
สินค้า โดยบริษัทผู้ผลิตเหล่านีส้่วนมากเป็นลกูค้าเก่าของบริษัทและมีความสมัพนัธ์เป็นคู่ค้ากันมาอย่าง
ยาวนาน 

บริษัท แกรทททิดู อนิฟินิท จาํกัด (มหาชน)  
มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีทนุจดทะเบียนจํานวน 454.03 ล้าน 
บาท โดยมีทุนชําระแล้วอยู่ท่ี 341.73 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัทในอตัราส่วนร้อยละ 55.25 ดําเนินธุรกิจ
นําเข้าส่งออกและจําหน่ายเคมีภณัฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) ให้กบักลุม่อตุสาหกรรมตา่งๆ โดย

55.25% 99.99% 

99.99% 

99.99% 

93.98% 
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บริษัทจะเน้นการกระจายสินค้าออกไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีต้องการเคมีภัณฑ์ซึ่งทําหน้าท่ีสร้างคุณ
ลกัษณะเฉพาะให้กบัสินค้า นอกจากนีบ้ริษัทย่อยดงักลา่วจะเป็นผู้สรรหาเคมีภณัฑ์ชนิดพิเศษเข้ามาป้อนสู่
ตลาดใหม่ๆ  เพิ่มเตมิในอนาคต  

บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จาํกัด  
มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีทนุจดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 
30 ล้านบาท และถือหุ้นโดยบริษัทในอัตราส่วนร้อยละ 99.99 ดําเนินธุรกิจนําเข้าส่งออกและจําหน่าย
เคมีภัณฑ์   ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวก่อตัง้ขึน้มาเพ่ือจัดจําหน่ายสารทําละลายชนิดพิเศษ (Specialty 
Solvents) ซึง่สว่นใหญ่เป็นสารทําละลายประเภทท่ีไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สภาวะแวดล้อม  

บริษัท ลาวิช แลบบอราทอร่ี จาํกัด 
มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มี
ทนุจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยเรียกชําระแล้วเป็นจํานวน 50 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัท แกรททิทดู อินฟิ
นิท จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในอตัราสว่นร้อยละ 99.99 โดยดําเนินการธุรกิจผลติและจําหน่ายอาหารเสริม 

บริษัท ลิจทิ จาํกัด  
มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มี
ทนุจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยเรียกชําระแล้วเป็นจํานวน 5 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัท แกรททิทดู อินฟินิท 
จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในอตัราส่วนร้อยละ 99.99 โดยดําเนินการธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงกลัน่
นํา้มนัและโรงไฟฟ้า 

บริษัท เนเชอรัล กิฟ๊ โซไซตี ้จาํกัด  
มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มี
ทนุจดทะเบียน 5 ล้านบาท ถือหุ้น โดยบริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในอตัราส่วนร้อย
ละ 99.99 โดยดําเนินธุรกิจเก่ียวกบั การจดัจําหน่าย และ การตลาด ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางค์ และ อาหาร
เสริม 

1.4  ข้อตกลงระหว่างกลุ่มบริษัท 
เน่ืองจาก บริษัท และ บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

ทัง้สองแห่ง ดังนัน้ เพ่ือหลีกเล่ียงการแข่งขันระหว่างกัน  บริษัท และ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จํากัด 
(มหาชน) จงึมีข้อตกลงระหวา่งกนั โดยท่ีจะไมมี่การจําหน่ายสนิค้าท่ีทบัซ้อนกนั 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งแยกตามประเภทสารทาํละลาย 
            หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทสารทาํละลาย 2559 % 2560 % 2561 % 
Commodity Solvents 2,059.46 72.57 2,326.91 76.58 2,473.11 77.19 
Specialty Solvents & Others 778.34 27.43 711.82 23.42 730.99 22.81 

รวม* 2,837.80 100.00 3,038.73 100.00 3,038.73 100.00 
 หมายเหต:ุ   (*) ไม่นับรวมการซื้อขายระหว่างกลุ่ม 

 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์  
กลุ่มผลิตภณัฑ์ 
บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ดําเนินธุรกิจนําเข้าและจดัจําหน่ายสนิค้าในกลุม่ผลติภณัฑ์เคมีซึง่ประกอบด้วย 

3 กลุม่ผลติภณัฑ์หลกัคือ Commodity Solvents, Specialty Chemical และ Specialty Solvents  
ในสว่นของกลุม่ผลิตภณัฑ์ Commodity Solvents จะดําเนินการโดยบริษัท ซึง่สามารถแบง่ออกได้เป็น 

7 ประเภทใหญ่ๆ ตามคณุสมบตัิในการทําละลาย โดยแต่ประเภทจะประกอบด้วยผลิตภณัฑ์หลกัๆของ
บริษัทและสามารถนําไปใช้ในอตุสาหกรรมตา่งๆ ดงันี ้
1. Alcohol ใช้เป็นส่วนประกอบหลกัในอุตสาหกรรมสี, อุตสาหกรรมผลิตเคมี, อุตสาหกรรมบรรจุ

ภณัฑ์,อตุสาหกรรมอ่ืนๆ และจําหน่ายให้ร้านค้าตวัแทนจําหน่าย 
2. Aliphatic ใช้เป็นส่วนประกอบหลกัในอุตสาหกรรมสี, อุตสาหกรรมอ่ืนๆ และจําหน่ายให้ร้านค้า

ตวัแทนจําหน่าย  
3. Aromatic ใช้เป็นส่วนประกอบหลกัในอตุสาหกรรมสี, อตุสาหกรรมผลิตเคมี, อตุสาหกรรมบรรจุ

ภณัฑ์, อตุสาหกรรมอ่ืนๆ และจําหน่ายให้กบัร้านค้าตวัแทนจําหน่าย 
4. Ester เป็นส่วนประกอบหลกัในอตุสาหกรรมสี, อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์, อุตสาหกรรมอ่ืนๆ และ

จําหน่ายให้ร้านค้าตวัแทนจําหน่าย 
5. Glycols ใช้เป็นสว่นประกอบหลกัใน อตุสาหกรรมผลติเคมี  
6. Ketone ใช้เป็นสว่นประกอบหลกัในอตุสาหกรรมสี, อตุสาหกรรมผลิตเคมี และ อตุสาหกรรมบรรจุ

ภณัฑ์ 
7. Monomer เป็นสว่นประกอบหลกัในอตุสาหกรรมอ่ืนๆ  

สําหรับกลุม่ผลิตภณัฑ์ Specialty Solvents/ Chemical ซึง่ดําเนินการโดยบริษัท ยเูน่ียน อินทราโก้ 
จํากดั ซึง่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เช่นเดียวกบับริษัท และ บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทย
แลนด์) จํากดั ผลติภณัฑ์ในกลุม่นีจ้ะเป็น Solvents ชนิดพิเศษ มีลกัษณะการใช้งานท่ีเฉพาะเจาะจง หรือ มี
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คุณลกัษณะเฉพาะ กว่าสินค้าประเภท Commodity เช่น ความเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
ปลอดภยัตอ่ร่างกาย ปราศจากกลิน่ สี เป็นต้น 

2.2 การตลาด และ การแข่งขัน 

นโยบายการตลาดและกลยุทธ์การแข่งขัน  
จากการท่ีบริษัทเป็นผู้ จําหน่ายหลักในประเทศตลอดระยะเวลากว่า  37 ปี  บริษัทได้

ทําการค้นคว้าและศึกษาข้อมลูทางการตลาดในแต่ละสายผลิตภณัฑ์อย่างละเอียดและต่อเน่ืองโดยไม่
หยดุยัง้ เพ่ือให้คําปรึกษาและตอบสนองความต้องการลกูค้าอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ ยงัผลก่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้ามาอย่างยาวนานโดยตลอด ดงันัน้กลยทุธ์ในการแข่งขนัจึงเป็นลกัษณะเน้น
การสร้างความพอใจในการให้บริการแก่ลกูค้าในระยะยาว (Long-Term Customer Satisfaction) โดยมี
กลยทุธ์ทางการตลาด ดงันี ้  

กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ 

บริษัทจะเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ Solvents ท่ีมีคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ (Product Feature) ท่ี
ผลติมาจากผู้ผลติท่ีมีช่ือเสียง เน่ืองจากบริษัทจะเน้นในการกําหนดการรักษาคณุภาพและมาตรฐานของ
สินค้า นอกจากนัน้เพ่ือควบคมุคณุภาพของสินค้า บริษัทจะจดัให้มีการตรวจสอบ และควบคมุคณุภาพ
ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของลูกค้า โดยทัง้ทางบริษัทและผู้ ตรวจสอบภายนอก 
(surveyor) จะมีการตรวจสอบสินค้าซึง่จะเร่ิมตัง้แต่สินค้าท่ีบรรทกุมาทางเรือหรือทางรถบรรทกุและขน
ถ่ายไปเก็บไว้ในแท้งก์ของคลังสินค้าจนถึงจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า ทําให้บริษัทสามารถรับประกันใน
คณุภาพของสนิค้า รวมถึงความบริสทุธ์ิของสารเคมี ได้สงูกวา่สนิค้าของคูแ่ขง่ 

นอกจากนัน้บริษัทยงัมีแผนการท่ีจะกําหนดให้มีการศกึษาแนวโน้มของสภาวะตลาดของแต่ละ
สายผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือค้นหาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละ
ภาคอุตสาหกรรม อีกทัง้บริษัทยังมีนโยบายท่ีจะมุ่งสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าในระยะยาวโดย
บริษัทได้จดัให้เจ้าหน้าท่ีการตลาดดแูลลกูค้าอย่างต่อเน่ืองและใกล้ชิด ฝ่ายบริหารการตลาดและการ
ขายจะทํางานร่วมกบัลกูค้า เพ่ือท่ีบริษัทจะได้ให้บริการตรงตามความต้องการและสร้างพงึพอใจสงูสดุได้
อยา่งมีประสทิธิภาพแก่ลกูค้าแตล่ะราย 

 กลยุทธ์ในการจัดจาํหน่าย 
นโยบายในการขายสินค้าสินค้าของบริษัทจะเน้นการขายตรงให้กบัลกูค้าในกลุ่มอตุสาหกรรมเป็น

หลกั ซึง่จะเป็นการขายในปริมาณมากต่อครัง้ และจากการท่ีบริษัทมี Fleet รถของตวัเองทําให้สะดวกใน
การกระจายสินค้าไปยงัลกูค้า และในการสง่สินค้าให้ตรงตามกําหนดเวลา   ซึง่ในอนาคตบริษัทมีนโยบาย



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน)                                                                                            
 

___________________________________________________________________________ 

ส่วนท่ี 1 หนา้ 13                                 

ในการท่ีจะจดัจ้างรถขนสง่สินค้าขนาดใหญ่ (Bulk) จากบริษัทภายนอกบางส่วนเพ่ือเพิ่มความสามารถใน
การจดัสง่สนิค้าให้มากขึน้ เน่ืองจากการขนสง่สนิค้าโดยรถขนสง่สนิค้าขนาดใหญ่ต้องอาศยัความเช่ียวชาญ
และความชํานาญในการจัดส่งสินค้ามากกว่า และยงัเป็นการลดความเส่ียงจากปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจาก
ขนสง่สนิค้า เช่น ความเสียหายจากอบุตัเิหต ุ  การบริหารบคุลากรด้านการขนสง่ เป็นต้น 

กลยุทธ์ด้านราคา  
สินค้าเคมีภณัฑ์ประเภทสารทําละลาย (Solvents) ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการกลัน่นํา้มนัดิบ 

และการผลติปิโตรเคมีขัน้ตา่งๆ ดงันัน้ราคาจงึแปรผนัตามราคานํา้มนัและราคาของปิโตรเคมี และกลไกของ
ตลาด สําหรับราคาของ Solvents นัน้จะถกูกําหนดโดยภาวะของราคานํา้มนัและปิโตรเคมี และจากผู้ผลิต
รายใหญ่เพียงไม่ก่ีราย อย่างไรก็ตามจากการท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นตวัแทนจําหน่าย Solvents จาก
ผู้ ผลิตรายใหญ่ ดังนัน้นโยบายด้านราคาขายสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้าจึงค่อนข้างมีความยืดหยุ่น  
เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาขายให้กบัลกูค้าท่ีเหมาะสม โดยคํานงึถึงต้นทนุในการจดัหาหรือ
ได้มา คา่ใช้จ่ายในการบริหารระดบักําไรท่ีเหมาะสมรวมถึงปริมาณสนิค้าท่ีลกูค้าต้องการ  

นอกจากนีบ้ริษัทยังมีนโยบายในการกําหนดอัตรากําไรขัน้ต้นขัน้ต่ําในการขายสินค้า เพ่ือให้
เพียงพอสําหรับคา่ใช้จ่ายในการบริหารและดําเนินงานและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ  โดยบริษัทจะตัง้ราคาขายจากทนุ
และในสว่นของอตัรากําไรขัน้ต้นของแตล่ะชนิดสนิค้า บริษัทจะพิจารณาจากคณุสมบตัขิองสนิค้าแตล่ะชนิด
และความสามารถในการแข่งขนัของสินค้านัน้ในตลาด นอกจากนัน้บริษัทมีการแบ่งกลุ่มสินค้าแยกตาม
อตัรากําไรขัน้ต้นของสินค้า โดยจะแบง่ออกเป็นสินค้าท่ีมีระดบัอตัรากําไรขัน้ต้น  มาก ปานกลางและน้อย 
ทัง้นีก็้เพ่ือให้สามารถวางแผนการจําหน่ายในแตล่ะกลุม่สนิค้าได้ 

กลยุทธ์การให้เครดติ 
บริษัทมีนโยบายด้านการให้เครดิตท่ีรัดกมุ โดยมีการตรวจสอบธุรกิจและการดําเนินงานของลกูค้า

อย่างใกล้ชิด ประกอบกบัการดปูระวตัิการชําระเงินท่ีผ่านมา ก่อนท่ีจะทําการอนมุตัิสินเช่ือให้แก่ลกูค้าราย
ใดรายหนึ่ง ซึ่งโดยเฉล่ียแล้วทางบริษัทจะให้ระยะเวลาเครดิตกับลกูค้าประมาณ 90 วนั และบริษัทจะทํา
การพิจารณาการให้เครดิตแก่ลกูค้าดงักล่าวเป็นราย ๆ ไปเท่านัน้ จึงทําให้การดําเนินงานท่ีผ่านมาบริษัท
ประสบปัญหาหนีส้ญูน้อยมาก 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
ลกูค้าหลกัของบริษัทจะเป็นลกูค้าท่ีอยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมท่ีแตกตา่งกนัไปซึง่ใช้สารทําละลายเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า โดยอุตสาหกรรมหลกัท่ีมีการใช้สารทําละลายประเภท Solvents เป็น
องค์ประกอบหลกัในการผลิต ได้แก่อุตสาหรรมสี อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์  อุตสากรรมผลิตเคมี เป็นต้น  
ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมายาวนานตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้บริษัท ซึ่ง
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ตลอดเวลาท่ีผ่านมาสินค้าท่ีบริษัทจําหน่ายให้กบัลกูค้าเป็นสินค้าท่ีได้มาตรฐานและตรงตามคําสัง่ซือ้หรือ
ความต้องการของลกูค้า จงึทําให้ลกูค้ามีความไว้วางใจและเพิ่มปริมาณการสัง่ซือ้ให้กบับริษัทมาโดยตลอด 
ใน 3 ปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีการจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้ารายใดในสดัสว่นท่ีเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้
จากการขายของบริษัทในแต่ละปี เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายท่ีจะไม่พึ่งพิงลกูค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป 
บริษัทสามารถแยกประเภทลกูค้าตามกลุม่อตุสาหกรรมหลกัๆ ได้ดงันี ้

1. อุตสาหกรรมสี   
 ลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมสีเป็นลกูค้ากลุม่ท่ีใช้ Solvents เป็นส่วนประกอบหลกัในการผลิตสี ซึง่ส่วน

ใหญ่จะเป็นการผลติสีเพ่ือใช้สําหรับเป็น สีทาอาคาร สียานยนต์ และสีอตุสาหกรรม 
2. อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ 
 ลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ เป็นกลุม่ลกูค้าท่ีใช้ Solvents เป็นสว่นประกอบในการผลิตบรรจุ

ภัณฑ์ต่างๆ เช่น ถุงพลาสติก กระสอบพลาสติก หมึกพิมพ์สําหรับการพิมพ์ฉลากบรรจุภัณฑ์โดย
ผลติภณัฑ์ของบริษัทมีหน้าท่ีใช้เป็นตวัทําละลายในขัน้ตอนการผลติ 

3. อุตสาหกรรมเคมี 
ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี เป็นลูกค้าท่ีใช้ Solvents เป็นส่วนประกอบในการผลิตเคมีเพ่ือ
การเกษตร เช่น ยาฆา่แมลง ยาฆา่หญ้า เป็นต้น 

4. อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีใช้สินค้าของบริษัทในขบวนการผลิตได้แก่  อุตสาหกรรมพลาสติก
อตุสาหกรรมกาว อตุสาหกรรมหมกึพิมพ์ อตุสาหกรรมฟอกหนงั เป็นต้น 

5. ร้านค้า ตวัแทนจาํหน่าย ของบริษัท  
ลูกค้าประเภทท่ีสัง่ซือ้สินค้าจากบริษัทได้แก่ ร้านค้าในรูปแบบตวัแทนจําหน่าย (Dealer) หรือ ผู้
จําหน่ายรายย่อย โดยส่วนใหญ่ร้านค้าประเภทนีจ้ะนําสินค้าของบริษัทไปแบ่งขาย เพ่ือท่ีจะสามารถ
นําไปจําหน่ายให้ลกูค้ารายยอ่ย  

นอกจากนัน้บริษัทมีนโยบายในการขยายฐานกลุ่มลูกค้าออกไปยังทัง้ในอุตสาหกรรมเดิมและ
อตุสาหกรรมใหม่ ๆ ท่ีมีศกัยภาพในการขยายตวัในอนาคต ซึง่ปัจจบุนัอตุสาหกรรมใหม่ๆ ท่ีอตัราการสัง่ซือ้
สินค้าท่ีขยายตวัสงู ได้แก่ กลุ่มอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ และอตุสาหกรรมหมึกพิมพ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
บริษัทไมเ่น้นการจําหน่ายให้อตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งหรือลกูค้ารายใดรายหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง 
ทําให้บริษัทสามารถกระจายความเส่ียงของรายได้ออกไปตามวฏัจกัรของอตุสาหกรรมท่ีแตกตา่งกนัได้  
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การจาํหน่ายและช่องทางจัดจาํหน่าย 
บริษัทมีฝ่ายบริหารการตลาดทําหน้าท่ีในการวางแผนและ จัดแบ่งฝ่ายขายออกเป็นทีมโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือก่อประโยชน์และสร้างกําไรสูงสุดให้กับทัง้บริษัทและลูกค้า นอกจากนัน้ฝ่ายบริหาร
การตลาดและการขายได้มีการกําหนดแนวทางในการปฏิบตัหิน้าท่ีโดยสงัเขปดงันี ้คือ 
 กําหนดการบริหารการตลาด ร่วมกันกับลูกค้าของบริษัท และกับผู้ ผลิตโดยมีการประชุมกันอย่าง

ตอ่เน่ืองเพ่ือให้ทราบถึงปริมาณความต้องการลว่งหน้าของลกูค้า และทราบถึงปริมาณสินค้าและราคา
ตลาดลว่งหน้าในสนิค้าเคมีภณัฑ์ชนิดตา่งๆ ในสว่นของผู้ผลติ  นอกจากนีย้งัเป็นการสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจและสายสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัอีกด้วย 

 จัดให้มีการศึกษารายละเอียดของสินค้าในแต่ละภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง และ
นําเสนอสนิค้าท่ีมีอยูก่บัทัง้ลกูค้ารายใหมแ่ละรายเดมิ    

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
แนวโน้มอตุสาหกรรมเคมีภณัฑ์ในประเทศไทยจะขึน้อยู่กบัอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ด้วย เน่ืองจากสนิค้า

เคมีภัณฑ์ประเภทสารทําละลาย (Solvents) เป็นสินค้าท่ีใช้เป็นวัตถุดิบส่วนหนึ่งสําหรับการผลิตใน
อตุสาหกรรมตา่งๆ ซึง่สว่นใหญ่จะเก่ียวเน่ืองกบัอตุสากรรมสี อตุสาหกรรมผลิตเคมีและ อตุสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์ ดงันัน้การเปล่ียนแปลงในภาวะอุตสาหกรรมดังกล่าวในประเทศอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาวะ
อตุสาหกรรมเคมีภณัฑ์  

ภาวะอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมนําเข้าและจาํหน่าย Solvents 
จากการท่ีสินค้าประเภทสารทําละลาย (Solvents) เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตของ

หลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมสี (สีทาอาคาร สีรถยนต์ และ สีอุตสาหกรรม เป็นต้น) บรรจุ
ภณัฑ์ หมึกพิมพ์ ฟอกหนงั และ เคร่ืองสําอาง เป็นต้น ดงันัน้การเติบโตของ Solvents จะขึน้อยู่กบัการ
เติบโตของอตุสาหกรรมและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา รายได้ส่วนใหญ่ของ
บริษัทและบริษัทย่อยมาจากอตุสาหกรรมสีเป็นหลกั ดงันัน้ การเติบโตของรายได้บริษัทและบริษัทย่อยใน
ปัจจุบนัจึงเป็นไปตามอุตสาหกรรมสี  ทัง้นี ้อุตสาหกรรมสีมีความเก่ียวเน่ืองกันอย่างมากกับภาวะของ
อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ เน่ืองจาก ปัจจบุนั สีทาอาคาร คิดเป็นสดัสว่นประมาณ ร้อยละ 50 ของตลาด
สีทัง้หมด สว่นท่ีเหลือ จะเป็นสีของตลาดรถยนต์ อตุสาหกรรม ฯลฯ เป็นต้น 

อุตสาหกรรมสี 
สารทําละลายประเภท Solvents เป็นองค์ประกอบหลกัในการผลิตสีโดยทําหน้าท่ีละลายสีและ

ส่วนประกอบอ่ืนๆ ให้เป็นเนือ้เดียวกนั นอกจากนีย้งัเป็นตวัปรับความหนืดของสีให้เหมาะแก่การเก็บและ
จําหน่ายตามวตัถปุระสงค์ของการใช้งาน ซึง่สว่นใหญ่ Solvents ท่ีบริษัทจําหน่ายจะเป็นตวัทําละลายเพ่ือ
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ใช้ผลิตสีสําหรับทาอาคาร รถยนต์และสีอุตสาหกรรม สําหรับอุตสาหกรรมสีในประเทศไทยแบ่งหลักๆ
ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ สีทาอาคาร และ สีอตุสาหกรรม โดยในปี 2560 ตลาดสีทาอาคาร มีมลูค่าประมาณ 
19,201 ล้านบาท* และมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึน้เป็น 24,603* ล้านบาท ภายในปี 2564 อย่างไรก็
ตาม อตุสาหกรรมสี ซึง่มีความสมัพนัธ์กนักบัภาคอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่คาดว่าจะมีการชะลอตวัลงในปี 2562 
จากปัจจยัลบตา่งๆ* ดงันี ้

1. มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองสนิเช่ือตอ่มลูคา่หลกัประกนั (LVT) 
2. แนวโน้มทิศทางของอตัราดอกเบีย้ท่ีเร่ิมปรับตวัขึน้ 
3. การชะลอตวัลงของเศรษฐกิจโลก และประเทศจีน ซึง่ปัจจบุนั รัฐบาลจีนเร่ิมมีการควบคมุการ

นําเงินออกจากประเทศเพ่ือมาซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ 
* จากการรวบรวมของบริษัท 

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์  

ที่พักอาศัย 
 ในปี 2561 จํานวนท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จ และ การโอนกรรมสิทธ์ิ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ ร้อยละ 7.3 จากปี 60  

จํานวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลแยกตามประเภทที่พัก
อาศัย                      จํานวน  : หน่วย 

 2557 

 

เพ่ิม/ลด 

(ร้อยละ) 

2558 

 

เพ่ิม/ลด 

(ร้อยละ) 

2559 

 

เพ่ิม/ลด 

(ร้อยละ) 

2560 

 

เพ่ิม/ลด 

(ร้อยละ) 

2561 

 
จํานวนท่ีอยู่อาศยั  
(บ้าน ทาวเฮ้าส์ อาคาร
พาณิชย์ และ 
คอนโดมิเนียม) 

133,439 -7.3 123,676 +2.3 126,543 -9.5 114,501 +7.3 122,877 

ท่ีมา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์  (REIC) 

 

จาํนวนหน่วยและมูลค่าโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 2558 เพ่ิม/ลด 
(ร้อยละ) 

2559 เพ่ิม/ลด 
(ร้อยละ) 

2560 เพ่ิม/ลด 
(ร้อยละ) 

2561 

จํานวนโครงการแนวราบและอาคารชดุ 104,856 +0.7 105,631 +8.1 114,194 +3.6 118,271 

ท่ีมา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์  (REIC) 
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 อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 ในปี 2561 ปริมาณการผลิตรถยนต์นัง่ทุกประเภทปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างน่าพอใจโดยปริมาณการ
ผลิตรถยนต์เพิ่มสูงขึน้ร้อยละ 9.00 ในขณะท่ี ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ ท่ีปรับตัวเพิ่มขึน้เพียง
เลก็น้อยในอตัราร้อยละ 0.38 เม่ือเทียบกบัปริมาณการผลิตรถจกัรยานยนต์ของช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปี
ก่อนหน้า   
 

ข้อมูลการผลิตยานยนต์ 

 

ปริมาณการผลิต (คัน) อัตราการเปล่ียนแปลง 
 (ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 
รถยนต์ 1,944,417 1,988,823 2,167,694 1.71 2.28 9.00 
รถจกัรยายนต์ 1,820,358 2,055,193 2,063,076 1.10 12.91 0.38 

ทีม่า : สถาบนัยานยนต์ 

       *ไม่รวมการผลิตช้ินส่วนประกอบรถจกัรยานยนต์ (CKD) 
 

ภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรม Solvents  
ภาวะการแขง่ขนั สามารถแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ ดงันีคื้อ 
 

การแข่งขันจากผู้ผลิตและจาํหน่ายภายในประเทศ 
การดําเนินธุรกิจนําเข้าและจดัจําหน่ายสนิค้าเคมีภณัฑ์ประเภทสารทําละลาย (Solvents) ในประเทศ

ไทยนัน้ธุรกิจดงักลา่วจะมีมลูคา่ตลาดรวมประมาณ 20,000 ล้านบาทตอ่ปี (ท่ีมา : ประมาณการจากบริษัท) 
ผู้ประกอบการในธุรกิจนีมี้จํานวนประมาณ 20-30 ราย (ท่ีมา : ประมาณการโดยบริษัท) แตเ่ม่ือพิจารณา
จากยอดขาย จะพบว่าในธุรกิจนีมี้ผู้ประกอบการรายใหญ่ประมาณ 5-6 ราย ซึง่มียอดขายรวมกนัมากกว่า 
10,000 ล้านบาท ซึง่บริษัทก็เป็น 1 ใน 3 ของบริษัทท่ีมียอดจําหน่ายสงูสดุ (ท่ีมา : ประมาณการโดยบริษัท) 
อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ประกอบการรายใหญ่อ่ืนๆ ด้วยกนัแล้ว บริษัทจดัว่าเป็นบริษัทท่ีอยู่ใน
ธุรกิจจําหน่ายเคมีภัณฑ์ท่ีมีประสบการณ์ยาวนานท่ีสุด จึงได้รับความเช่ือถือจากลูกค้าเป็นจํานวนมาก 
นอกจากนัน้ข้อได้เปรียบในการแขง่ขนัของบริษัทกบัผู้ประกอบการรายอ่ืน คือ ความสมัพนัธ์อนัยาวนานกบั
กลุ่มลกูค้า, การศึกษาความต้องการของตลาดและลกูค้าเฉพาะรายท่ีทํามาอย่างต่อเน่ือง, การให้เครดิต
การค้าแก่ลกูค้าท่ียาวนาน, การมีสินค้าท่ีเพียงพอกบัความต้องการของลกูค้า, การจดัซือ้ท่ีมีประสิทธิภาพ, 
คณุภาพสนิค้า และการบริการจดัสง่ท่ีตรงเวลา 

การแข่งขันจากผู้ประกอบการจากต่างประเทศ 
ในปัจจุบันการแข่งขันจากผู้ ประกอบการจากต่างประเทศมีแนวโน้มท่ีจะลดลง เน่ืองจาก

ผู้ประกอบการจากต่างประเทศจะลดบทบาทตวัเองในการจัดจําหน่ายสินค้าลง โดยผู้ประกอบการจาก
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ต่างประเทศจะใช้นโยบายในการหาผู้ประกอบการภายในประเทศเป็นตวัแทนในการกระจายสินค้าแทน 
เพ่ือท่ีจะลดความเส่ียงและต้นทนุในการประกอบธุรกิจ นอกจากนัน้ผู้ประกอบการภายในประเทศได้มีการ
พฒันาตวัเองขึน้มาเร่ือยๆ เพราะโครงสร้างในการประกอบธุรกิจนําเข้าและจดัจําหน่ายไม่ได้มีความซบัซ้อน
เหมือนกบัธุรกิจผลิตสินค้า เช่น โครงสร้างการจดัการ โครงสร้างทางการเงิน เป็นต้น ทําให้ผู้ประกอบการ
ภายในประเทศสามารถมีต้นทนุในการจดัการท่ีต่ํากว่า อีกทัง้ยงัสามารถเข้าใจสภาวะตลาดและกลุม่ลกูค้า
และมีความชํานาญในประเทศได้ดีกว่าผู้ ประกอบการจากต่างประเทศจากสาเหตุดังกล่าวทําให้
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศเร่ิมหันมาใช้นโยบายในการหาตวัแทนจําหน่ายในลกัษณะท่ีเป็น Local 
Strategic Partner มากขึน้เพ่ือทําการกระจายสินค้า ซึง่ทางบริษัทก็เป็นหนึ่งบริษัทท่ีมีศกัยภาพและได้รับ
ความไว้วางใจให้เป็น Local Strategic Partner สําหรับการจําหน่ายสนิค้า  

2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
บริษัทได้เป็นตวัแทนจําหน่ายให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ ได้แก่ 1)บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่ม เอ็กซอนโมบิลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทได้จําหน่ายสินค้าให้กับ 
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มาตัง้แต่ปี 2529 และได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น Branded 
Distributor ในปี 2548  2) บริษัท ไทย-เอ็มซี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่ม มิตซูบิชิ คอร์ปอร์เรชัน่ แห่ง
ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจําหน่ายมาตัง้แตปี่ 2528 และ 3) กลุม่บริษัทในเครือ 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. เคมีคอล จํากัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด 
(มหาชน), บริษัท พีทีที ฟีนอล จํากัด และ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการนําเข้า
สนิค้าโดยตรง ซึง่สว่นใหญ่มาจากประเทศผู้ผลิตในแถบเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่ น และ เกาหลี ซึง่ประเทศดงักลา่วมี
การดําเนินงานในอุตสาหกรรมผลิตเคมีภณัฑ์มาเป็นระยะเวลายาวนาน จากการท่ีสินค้าบางอย่างต้อง
นําเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งต้นทุนและปริมาณสินค้าท่ีนําเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะถูกกําหนดจาก
ปริมาณความต้องการใช้สินค้าในประเทศผู้ผลิต  (Local Demand) เป็นหลกั ดงันัน้ถ้าความต้องการใน
ประเทศผู้ผลิตสงู ปริมาณสินค้าท่ีจะสามารถจดัหามาให้บริษัทอาจมีจํานวนไม่มากในราคาต้นทนุท่ีสงูขึน้ 
จากปัจจัยดงักล่าวการจัดหาสินค้าชนิดต่างๆ ทางฝ่ายการตลาดจะเป็นผู้ วางแผนในการสัง่สินค้าในแต่
ระยะช่วงเวลาให้มีปริมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือการจําหน่ายให้ลกูค้าและสํารองไว้เพ่ือเป็นสินค้าคงคลงั โดย
บริษัทจะมีการติดตามแนวโน้มของสินค้าในตลาดโลกอยู่เป็นระยะ เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ถึงความ
ต้องการในตา่งประเทศและปริมาณของสนิค้าท่ีผลติออกมา รวมถึงความต้องการภายในประเทศเพ่ือให้เป็น
พืน้ฐานในการซือ้สินค้า ปริมาณการจดัซือ้ ช่วงระยะเวลาและราคาท่ีสามารถทําผลกําไรสงูสดุให้กบับริษัท 
บริษัทยงัมีร่วมประชมุกบั Supplier รายใหญ่ๆ ในแตล่ะประเทศ เพ่ือดแูนวโน้มภาวะการตลาดของประเทศ
ไทย ปริมาณสินค้าท่ีจะส่งมายังประเทศไทยในแต่ละปีถัดไป และในฐานะท่ีบริษัทเป็น Branded 
Distributor ให้กบั Supplier รายใหญ่ๆ ทําให้บริษัทได้รับการดแูล และให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก โดยมี
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การร่วมกนัทํางานในลกัษณะของ Strategic Partner ซึง่มีผลทําให้บริษัทมีอํานาจในการตอ่รอง ทัง้ในเร่ือง
ของปริมาณและราคาสนิค้า  
 สนิค้าของบริษัทจะถกูจดัสง่มาทางเรือบรรทกุขนาดใหญ่หรือรถบรรทกุขนาดใหญ่  โดยสนิค้าจะถกู
ถ่ายไปเก็บไว้ในแท้งก์ ซึ่งบริษัทได้เช่าจาก บริษัท สยามเฆมี จํากัด (มหาชน) ก่อนท่ีจะส่งให้ลูกค้าทาง
รถบรรทกุสนิค้าขนาดใหญ่ (Bulk) หรือบรรจลุงในถงั 200 ลติร เพ่ือจําหน่ายให้กบัลกูค้าตอ่ไป  
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3. ปัจจัยความเส่ียง  
3.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาวัตถุดบิ 

สินค้าเคมีภณัฑ์ประเภทสารทําละลาย (Solvents) เป็นผลผลิตของอตุสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ต้น
และ ขัน้กลาง  ซึ่งในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ต้นจะนําผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม  ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติเหลว 
(NGL)  แนฟทา (Naphtha) รวมทัง้คอนแดนเสท (Condensate)  ซึง่ได้มาจากกระบวนการกลัน่นํา้มนัดิบ
มาใช้เป็นวตัถดุบิในการผลติ ดงันัน้ราคาโซลเว้นท์ โดยทัว่ไปจงึมีแนวโน้มท่ีจะแปรผนัตามราคานํา้มนัดิบใน
ตลาดโลก และภาวะอตุสาหกรรมปิโตรเคมี ทําให้บริษัทมีความเส่ียงในเร่ืองของราคาต้นทนุสนิค้า ซึง่ในช่วง 
3 ปี ท่ีผ่านมา (ปี 2558-2561) ต้นทนุวตัถดุิบของบริษัทคิดเป็นสดัสว่นเฉล่ียเกินกว่าร้อยละ 85 ของต้นทนุ
ขายสนิค้า อยา่งไรก็ตามจากการท่ีบริษัทจดัเป็นผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่และมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ผลิตทํา
ให้บริษัท สามารถบริหารการจดัซือ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้บริษัทยงัมีการประชุมเพ่ือติดตาม
สภาวะการเคล่ือนไหวของราคาเคมีภัณฑ์ทัง้ในและต่างประเทศตลอดจนแนวโน้มราคานํา้มันดิบใน
ตลาดโลกอย่างสม่ําเสมอเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของราคาต้นทุนสินค้าและเพ่ือวางแผนการบริหาร
สนิค้าคงคลงัและการวางแผนจดัซือ้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
3.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้จัดผลิตสินค้าน้อยราย    

บริษัทดําเนินธุรกิจนําเข้าและจดัจําหน่ายสินค้าเคมีภณัฑ์ประเภทสารทําละลาย Solvents ซึ่ง
บริษัทได้เป็นตวัแทนจําหน่ายให้กบัผู้ผลติรายใหญ่ 3 ราย คือ  

1)บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทของกลุ่ม เอ็กซอนโมบิล แห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา บริษัทได้จําหน่ายสินค้าให้กบั บริษัท เอสโซ่  (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  มาตัง้แต่ปี 
2529 และได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็น Branded Distributor ในปี 2548  

2) บริษัท ไทย-เอ็มซี จํากดั* ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่ม มิตซูบิชิ คอร์ปอร์เรชัน่ แห่งประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่ง
บริษัทได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจําหน่ายมาตัง้แตปี่ 2528 และ  

3) กลุม่บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน),  บริษัท พีทีที ฟินอล 
จํากัด และ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด** ในปี 2556 บริษัทมียอดซือ้จากผู้จัดจําหน่ายดงักล่าวข้างต้น
รวมกนัมากกว่าร้อยละ 85 ของยอดซือ้ทัง้หมด ดงันัน้บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตดงักล่าว 
อยา่งไรก็ดีบริษัทสามารถนําเข้าสนิค้าจากผู้ผลติรายอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผู้ผลติจากตา่งประเทศ  
 
3.3 ความเส่ียงจากการที่ไม่ได้รับต่อสัญญาจาก Supplier หลัก 

บริษัท มี supplier หลกัๆ จํานวน 5 ราย ได้แก่ 
1)บริษัท ไทย-เอ็มซี จํากดั* โดยได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็น Authorized Dealer เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 

2528 
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2)บริษัท เอสโซ ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ตัง้แตปี่ 2529 โดยปัจจบุนัได้รับการแตง่ตัง้เป็น 
Non-exclusive 

3)บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
4) บริษัท พีทีที ฟีนอล จํากดั และ  
5) บริษัท จีซี ไกลคอล จํากดั  
ดงันัน้ บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการท่ีไมไ่ด้รับตอ่สญัญาจาก Supplier บางราย อยา่งไรก็ตาม

บริษัทมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั Supplier เป็นระยะเวลายาวนานและตัง้แตบ่ริษัทได้จดัตัง้มาบริษัทไมมี่ประวตัิ
ท่ี Supplier ไมต่อ่สญัญาหรือยกเลกิสญัญากบับริษัท  

 นอกจากนีจ้ากการท่ีบริษัทผู้ผลติมีแนวโน้มท่ีจะลดบทบาทของตวัเอง โดยไม่ต้องการท่ีจะเป็นผู้จดั
จําหน่ายให้กบัลกูค้าจํานวนมากเน่ืองจากไม่ต้องการท่ีจะรับภาระในเร่ืองการกระจายสินค้า และระบบการ
บริหารงาน จึงใช้กลยทุธ์ในการหาผู้ประกอบการภายในประเทศ (Local Strategic Partner) เพ่ือทําหน้าท่ี
ในการกระจายสินค้า ซึง่บริษัทก็เป็นหนึ่งในบริษัทท่ีได้รับความไว้วางใจให้เป็น Local Strategic Partner 
สําหรับสินค้าของผู้ผลิต โดยบริษัทได้รับการแต่งตัง้จาก บริษัท ไทย-เอ็มซี จํากัด   ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่ม 
มิตซบูชิิ คอร์ปอร์เรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่ น ให้เป็น Authorized Distributor มาตัง้แต ่วนัท่ี 5 ตลุาคม  2528  และ
ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็น  Branded Distributor ของ บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั(มหาชน)     ซึง่เป็น
บริษัทของกลุ่ม เอ็กซอนโมบิล ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตัง้แต่วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2548  และมีการทํา
สญัญาซือ้ขายสินค้ากบักลุ่มบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน), บริษัท 
พีทีที ฟีนอล จํากดั และบริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากดั โดยมีอายสุญัญา 1 ปี และมีการตอ่อายสุญัญาปีตอ่ปี   
 
3.4 ความเส่ียงทางด้านการให้สินเช่ือ 

การขายสว่นใหญ่ของบริษัทเป็นการขายโดยการให้สินเช่ือ ทําให้บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงในการ
รับชําระหนีจ้ากลูกค้าได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงดงักล่าว โดยในการพิจารณา
อนมุตัใิห้สนิเช่ือหรือการพิจารณาทบทวนวงเงินสนิเช่ือ บริษัทจะทําการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน แนวโน้ม
ความเจริญเติบโตของอตุสาหกรรมนัน้ๆ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของลกูค้า ประวตัิการชําระหนีใ้นอดีต 
และจํานวนการสัง่ซือ้ในอดีตท่ีผา่นมา รวมถึงการตรวจสอบธุรกิจและการดําเนินงานของลกูค้าอย่างใกล้ชิด 
ก่อนท่ีจะทําการอนุมัติสินเช่ือการค้าแก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่ง ท่ีผ่านมาบริษัทมีหนีเ้สียท่ีเกิดจากการให้
สนิเช่ือน้อยมาก และปัจจบุนัลกูหนีท่ี้มีการฟ้องร้องมีจํานวนน้อยโดยมีจํานวนยอดคงค้างท่ีไม่มีสาระสําคญั
ตอ่ฐานะการเงินของบริษัท   
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3.5 ความเส่ียงจากการแข่งขันที่เพิ่มขึน้ 
ในปัจจุบันธุรกิจจัดจําหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทโซลเว้นท์มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เน่ืองจากมี

ผู้ประกอบการรายใหม ่ๆ ซึง่เป็นผู้ประกอบการรายยอ่ย ท่ีต้องการเข้าสูธุ่รกิจการจดัจําหน่ายโซลเว้นท์จนทํา
ให้การแขง่ขนัทวีความรุนแรงมากขึน้  อย่างไรก็ตาม โอกาสท่ีคูแ่ข่งรายใหม่ ๆ จะประสบความสําเร็จในการ
แยง่ชิงสว่นแบง่ตลาดจะคอ่นข้างยาก เน่ืองจากการเข้าสูธุ่รกิจจําหน่ายเคมีภณัฑ์ไม่ใช่เร่ืองของเงินทนุเพียง
อย่างเดียวแตย่งัมีเร่ืองของการบริหารการจดัซือ้และความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า และผู้ผลิต  ความน่าเช่ือถือ
ของผู้ประกอบการ ก็เป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีจะทําให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ท่ีต้องการเข้าสูธุ่รกิจต้องใช้เวลา
ยาวนานในการพิสูจน์ นอกจากนีส้ภาวะตลาดของสินค้าเคมีภัณฑ์มีความเปล่ียนแปลงของราคา
คอ่นข้างมากเพราะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอิงกบัภาวะนํา้มนัโลก ทําให้ต้องอาศยัประสบการณ์และความชํานาญ
ในการดําเนินธุรกิจสงู  
 
3.6 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทดําเนินธุรกิจซือ้และจําหน่ายสินค้าเคมีภณัฑ์ประเภทสารทําละลาย (Solvents) โดยสินค้า
ของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นการสัง่ซือ้จากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น บริษัท เอสโซ ่
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทของกลุม่เอ็กซอนโมบิลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา, บริษัท ไทย-
เอ็มซี จํากดั  ซึง่เป็นบริษัทใน กลุ่มมิตซูบิชิ แห่งประเทศญ่ีปุ่ น และ กลุม่บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และ 
บริษัท ปตท.เคมีคอล จํากดั (มหาชน) ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน), บริษัท พีทีที ฟีนอล จํากดั 
และ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด  เป็นต้น ในปี 2560 สัดส่วนการซือ้สินค้าในประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 75 
ในขณะท่ีการซือ้สินค้าจากตา่งประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 25 ของมลูคา่การซือ้สินค้ารวมทัง้หมด   ยอดซือ้สินค้า
จากตา่งประเทศเป็นการนําเข้าโดยตรงจากผู้ผลิตสินค้าในตา่งประเทศ โดยมีการกําหนดราคาเป็นสกลุเงิน
เหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการลดความเส่ียงดังกล่าวโดยการทําสัญญาซือ้ขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้าเตม็จํานวน  
 
3.7 ความเส่ียงกรณีมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50  

ปัจจุบนับริษัทมีกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มสวุรรณนภาศรี ซึ่งถือหุ้นในบริษัทประมาณร้อยละ 
54.81 ซึง่ทําให้กลุม่สวุรรณนภาศรี สามารถควบคมุมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมดรวมถึงการมีอํานาจ
ควบคุมการแต่งตัง้กรรมการของบริษัทและเร่ืองท่ีต้องใช้เสียงมติส่วนใหญ่เว้นแต่เร่ืองท่ีกฎหมายหรือ
ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทําให้ผู้ ถือหุ้น
อ่ืนไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบหรือถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ดีตาม
กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิ
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ออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นอ่ืนจึงอาจสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุในมติพิเศษ
ได้ นอกจากนีเ้พ่ือให้เกิดการถ่วงดลุในการบริหารจดัการบริษัทได้ดําเนินการ ดงันี ้

1. แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระจํานวน 3 ท่านเข้ามาตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัท ซึง่ทําให้เกิดการถ่วงดลุในการบริหารจดัการ 

2. แต่งตัง้กรรมการอิสระจากภายนอก (รวมกรรมการตรวจสอบแล้ว) จํานวน 4 ท่าน ซึง่ทําให้เกิด
การถ่วงดลุในการบริหารงาน 

3. จดัให้มีการแบ่งแยกสายงานบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน มีการกระจายอํานาจในการบริหารงานและ
การตดัสินใจลงไปในฝ่ายและแผนกตา่งๆ ภายในบริษัทตามความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้อํานาจใน
การตัดสินใจและการบริหารงานอยู่ท่ีกรรมการผู้ จัดการแต่เพียงผู้ เดียว ถึงแม้ว่าในตําแหน่ง
ผู้บริหารของฝ่ายต่างๆ ยงัเป็นบุคคลในตระกูลสุวรรณนภาศรี บริษัทก็มีการกําหนดอํานาจ
ดําเนินการของผู้บริหารแตล่ะระดบัของบริษัทไว้อยา่งชดัเจน 

4.   มีการจ้างบริษัทภายนอกท่ีเป็นผู้ มีความรู้และความชํานาญงานวางระบบควบคมุภายในทํา
หน้าท่ีเป็นผู้ วางระบบบญัชี และ มีการจ้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาทําหน้าท่ีเป็นผู้
ตรวจสอบภายในของบริษัทตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2549 โดยขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือทําการสอบทานให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามระบบควบคมุภายใน (Internal Control) ท่ีได้วาง
ไว้ และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ในด้านตา่งๆ รวมทัง้ด้านการบริหาร ท่ีเหมาะสม
และมีประสทิธิผล ร่วมกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘  
* บริษัท ไทย-เอม็ซี จํากดั ปัจจบุนัเปล่ียนเป็น บริษัท อิวิคท์ (ประเทศไทย) จํากดั 
**บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากดั ปัจจบุนัเปล่ียนเป็น บริษัท จีซี ไกลคอล จํากดั 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีทรัพย์สนิถาวรท่ีสําคญัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้
 

ลาํ
ดบั ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 

ลักษณะการใช้
ประโยชน์ 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1 ท่ีดนิรวมเนือ้ท่ี 4 ไร่ ท่ีตัง้ ตําบลบาง
จาก อําเภอพระประแดง  จงัหวดั
สมทุรปราการ   

ใช้เป็นท่ีตัง้
อาคารคลงัสนิค้า 

บริษัทเป็น
เจ้าของ 

16.94 
 

ไมมี่ 

2 ท่ีดนิ เนือ้ท่ี 1 ไร่ 20 ตารางวา ท่ีตัง้
219/12-15 หมูท่ี่ 6 ซอยสขุสวสัดิ ์
78 ต.ในคลองปลากด อ.พระสมทุร
เจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ  

ใช้เป็นท่ีตัง้
อาคารคลงัสนิค้า
ของ บริษัทแก
รททิทดู จํากดั
(มหาชน) 

บริษัท 
แกรททิทดู 

จํากดั(มหาชน) 

8.40 ไมมี่ 

3 ท่ีดนิ จํานวน 6 แปลง เนือ้ท่ีรวม  
1-1-46 ไร่ตัง้อยูท่ี่ 9/8 หมูท่ี่ 5 
 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา 
กรุงเทพมหานคร   

อาคารสํานกังาน บริษัท 
แกรททิทดูจํากดั
(มหาชน) เป็น
เจ้าของ 

38.64 ไมมี่ 

4 ท่ีดนิเนือ้ท่ี 1 ไร่ ตัง้อยูท่ี่ 26/1 หมู ่4 
ซอยวดัเสถียรรัตนาราม ถ.เพชร
เกษม ตําบลศีรษะทอง อําเภอนคร
ชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

อสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทนุ 

บริษัท 
แกรททิทดูจํากดั
(มหาชน) เป็น
เจ้าของ 

2.00 ไมมี่ 

5 ท่ีดนิเนือ้ท่ี 8 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา 
ท่ีตัง้ตําบลโฉลง อําเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

อสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทนุ 

บริษัท 
แกรททิทดูจํากดั
(มหาชน) เป็น
เจ้าของ 

74.54 ไมมี่ 

6 ท่ีดนิเปลา่ เนือ้ท่ีรวม 1-0-23 ตัง้อยู่
บริเวณซอยเพชรเกษม 64 บางแค
เหนือ กรุงเทพมหานคร 

อสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทนุ 

บริษัทเป็น
เจ้าของ 

13.96 ไมมี่ 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน)                                                                                              
                 

   
สว่นท่ี 1 หน้า 25 

 

ลาํ
ดบั ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 

ลักษณะการใช้
ประโยชน์ 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

7 อาคารคลงัสนิค้าจํานวน  2 อาคาร 
ตัง้อยูเ่ลขท่ี  95/1 หมู ่6 แขวงบาง
จาก  เขตพระประแดง จ. 
สมทุรปราการ 
อาคารคลงัสนิค้าจํานวน 1 อาคาร  
ตัง้อยูเ่ลขท่ี 219/12-13,219/14-15 
ม.6 ซ.สขุสวสัดิ ์78 ต.ในคลองบาง
ปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.
สมทุรปราการ 

ใช้เก็บสารเคมี 
 
 
 
ใช้เก็บสารเคมี 

บริษัทเป็น
เจ้าของ 

9.27 ไมมี่ 

 
 

บริษัทยอ่ย 
เป็นเจ้าของ 

 
 

6.20 

 
 

ไมมี่ 

8 อาคารสํานกังาน 2 ชัน้ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 
9/8 ม.5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต
ทวีวฒันา กรุงเทพฯ 
อาคารรับรองฝ่ายการตลาด 
9/8 ม.5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต
ทวีวฒันา กรุงเทพฯ 
อาคารสํานกังานและโรงงาน ตัง้อยู่
เลขท่ี 26/1 ม.2 ต.ศีรษะทอง อ.นคร
ชยัศรี จ.นครปฐม 

อาคารสํานกังาน 
 
 

อาคารสํานกังาน 
 
 

อาคาร
โรงงานผลติ
สนิค้า 

บริษัท 
แกรททิทดูจํากดั
(มหาชน)และ 
บริษัทยอ่ยเป็น

เจ้าของ 

18.57 
 
 

0.71 
 
 

7.58 

ไมมี่ 
 
 

ไมมี่ 
 
 

ไมมี่ 

9 สว่นปรับปรุงอาคารเช่าคลงัสนิค้า 
อาคารสํานกังานของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

ใช้เก็บสารเคมี
และเป็นอาคาร
สํานกังาน 

บริษัทและ
บริษัทยอ่ย 
เป็นเจ้าของ 

 
 

 

14.12 
 
 
 
 

ไมมี่ 

10 สว่นตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน 
 

ใช้เป็นอปุกรณ์
สํานกังาน 

บริษัทเป็น
เจ้าของ 

 
 
 

6.47 ไมมี่ 
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ลาํ
ดบั ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 

ลักษณะการใช้
ประโยชน์ 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

11 อปุกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ใช้เป็นอปุกรณ์
สํานกังาน, โกดงั

สนิค้า 

บริษัทเป็น
เจ้าของ 

2.02 ไมมี่ 

12 รถบรรทกุสําหรับขนสง่เคมีภณัฑ์ 
บริษัทประกอบด้วย 
   - รถเลก็ 6 ล้อ สําหรับบรรทกุ
สนิค้า 10 – 15  ถงั   
   - รถ 6 ล้อใหญ่ สําหรับบรรทกุ
สนิค้า 60 ถงั 
   - รถเบ้าท์ 6 ล้อ สําหรับบรรรทกุ
สนิค้า 6,000 – 9,000 ลติร                
   - รถเบ้าท์ 10 ล้อ สําหรับบรรรทกุ
สนิค้า  12,000 – 15,000 ลติร 

 

ใช้ในการขนสง่
สารเคมี 

บริษัทเป็น
เจ้าของ

กรรมสทิธ์ิ/ผู้ เชา่
ซือ้ 

2.32 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไมมี่ 

13 
 

รถยนต์ผู้บริหาร 
   -บริษัทฯ จํานวน 9 คนั 
   -บมจ.แกรททิทดู จํานวน 2 คนั 

ใช้สําหรับเป็น
รถยนต์ประจํา
ตําแหนง่ 

บริษัทและ
บริษัทยอ่ยเป็น

เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ/ผู้ เชา่

ซือ้ 

 
18.88 
2.98 

 
 

 
ไมมี่ 

 
 
 

14 รถยนต์พนกังาน 
   -บริษัทฯ จํานวน 12 คนั 
   - บมจ. แกรททิทดูฯ  จํานวน 6 คนั 
 
 
 

ใช้สําหรับเป็น
รถยนต์ของ
พนกังานขาย
และงาน
สว่นกลาง 

บริษัทและ
บริษัทยอ่ยเป็น

เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ/ผู้ เชา่

ซือ้ 

 
12.50 
3.78 

 

 
ไมมี่ 

16 งานระหวา่งก่อสร้าง อาคารสํานกังาน 
คลงัสนิค้า และ 

บริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

0.85  
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ลาํ
ดบั ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 

ลักษณะการใช้
ประโยชน์ 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

อปุกรณ์ 
17 เคร่ืองจกัร อปุกรณ์และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ 
 บริษัทยอ่ยเป็น

เจ้าของ 
14.02  

 ยอดรวม   274.75  

 
4.2 สรุปสัญญาต่างๆ ที่สาํคัญ 
4.2.1 สัญญาเช่าทรัพย์สิน 

ลาํ
ดบั 

ประเภท/ลักษณะ
ทรัพย์สิน 

อัตราค่าเช่า / ค่าบริการ 
(บาท) 

คู่สัญญา อ่ืนๆ 

1 ถงัเก็บสารเคมี 5 ถงั 
 

ตามท่ีได้ตกลงกนั บมจ. สยามเฆมี สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 3 มกราคม 
2562,  28 กมุภาพนัธ์ 2562, 31
มีนาคม 2562 และ 30 มิถนุายน 
2562 แตล่ะถงัมีความจ ุ750,000 
ลติร และ 1,850,000 ลติร  

2 พืน้ท่ีเก็บสนิค้า ตามท่ีได้ตกลงกนั บจก.บางกอก         
โมเดร์ิน เทอร์มินอล 

เป็นสัญญาจ้างบริการรับและ
จ่ายผลิตภัณฑ์เคมี สิน้สุดวันท่ี 
31 มีนาคม 2563 

3 อาคารสํานกังาน   
ตัง้อยูท่ี่  728  
อาคารยเูน่ียนเฮาส์  
แขวงบางบําหรุ          
เขตบางพลดั  
กรุงเทพ ฯ  

320 บาท ตอ่ ตรม. ไม่รวมคา่
สาธารณปูโภคตา่งๆ  โดย 
- บมจ.ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล 
เช่าพืน้ท่ีรวม 702 ตรม. คิด
เป็นค่าเช่าต่อเดือน 224,640 
บาท 
- บจก.ไลอ้อน เอเชีย (ไทย
แลนด์ )  เ ช่ า พื น้ ท่ี รวม  32 
ตรม.คิดเป็นค่าเช่าต่อเดือน 
10,240 บาท 

บจก. เฟิสท์ทราโก้ คูส่ญัญาเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั
โดยผู้ ถือหุ้ นและกรรมการของ
บ ริ ษัทคู่ สัญญา เ ป็นบุคคล ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั น กั บ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ จัดการของบริษัท โดยค่าเช่า
อาคารเป็นราคาใกล้เคียงกับ
ราคาค่าเช่าอาคารสํานักงาน
บริเวณใกล้เคียง  สัญญาเช่ามี
อายุ 3 ปี สิน้สุดวันท่ี 30 
มิถนุายน 2562 
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ลาํ
ดบั 

ประเภท/ลักษณะ
ทรัพย์สิน 

อัตราค่าเช่า / ค่าบริการ 
(บาท) 

คู่สัญญา อ่ืนๆ 

4 อาคารคลงัสนิค้า
ตัง้อยูท่ี่ 350-350/1-
4 ซอยสขุสวสัดิ ์64 
ถนนสขุสวสัดิ ์ 
บางพึง่ พระประแดง 
สมทุรปราการ 

ตามท่ีได้ตกลงกนั คณะบคุคลโดยนาย
ปรัชญา วทิยาพนัธุ์และ

พวก 

สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2563 

5 อาคารคลงัสนิค้า
ตัง้อยูท่ี่ 95 หมู ่6 
ตําบลบางจาก 
อําเภอพระประแดง 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

ตามท่ีได้ตกลงกนั บจก.ฮงเคง่เท็กซ์ไทล์ สญัญาสิน้สดุวนัท่ี  1มกราคม
2564 

 
4.2.2 สัญญาทางการค้าต่างๆ 
ลาํดบั ประเภท/ลักษณะสัญญา คู่สัญญา อ่ืนๆ 

1 สญัญาซือ้วตัถดุบิ บมจ.ไออาร์พีซี สญัญาซือ้วตัถดุบิเป็นรายปี 

2 สญัญาแตง่ตัง้เป็นตวัแทน
จําหน่ายแบบ Branded 
Distributor 

บมจ.เอสโซ ่(ประเทศไทย)  
 

แตง่ตัง้ตัง้แตว่นัท่ี 5 
กรกฎาคม   2548 

3 หนงัสือแตง่ตัง้เป็นตวัแทน
จําหน่าย(Authorized 
Distributor) 

บจก.ไทย-เอ็มซี แตง่ตัง้ตัง้แตว่นัท่ี 5 ตลุาคม 
2528 

4 สญัญาซือ้สนิค้า บจก.ทีโอซีไกลคอล สญัญาซือ้สนิค้าเป็นรายปี 
5 สญัญาซือ้สนิค้า บจก. พีทีที ฟีนอล สญัญาซือ้สนิค้าเป็นรายปี 
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4.3  นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัท มีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 2 บริษัทคือ บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทย
แลนด์) จํากดั, บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) ซึง่บริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 และ 55.25 ของ
ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว ตามลําดบั โดยเหตผุลการลงทนุเพ่ือจดัโครงสร้างองค์กรให้การบริหารงานมี
ประสทิธิภาพมากขึน้และขจดัโครงสร้างท่ีอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน  
 
ตารางสรุปการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยทัง้ 4 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

บริษัทย่อย 
ทุนจดทะเบยีน 
และ ชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) 

เงนิลงทุน (ล้านบาท) 

วิธีราคาทุน เงนิปันผล 

บจก.ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) 30.00 99.99 29.99 - 

บมจ.แกรททิทดู อินฟินิท 412.81 55.25 228.08  45.63 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบอย่าง

เป็นสาระสําคญัตอ่สนิทรัพย์หรือการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
6.1 ข้อมูลทั่วไป  

ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับบริษัท 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั(มหาชน) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Union Petrochemical Public Company Limited 
ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ : 728 อาคารยเูน่ียนเฮ้าส์ ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบาง

พลดั กรุงเทพฯ 10700 
ประเภทธุรกจิ : ดําเนินธุรกิจจดัจําหน่ายเคมีภณัฑ์ 
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107548000391 
ทุนจดทะเบยีน : 334,842,461.00 บาท 
ทุนจดทะเบยีนชาํระแล้ว : 309,070,184.75 บาท 
จาํนวนและชนิดของหุ้นที่ออก
และจาํหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

: หุ้นสามญั 1,236,280,739 หุ้น (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

มูลค่าที่ตราไว้ : 0.25 บาทตอ่หุ้น 
Website : http://www.unionpetrochemical.com 
โทรศัพท์ : 0-2881-8288 
โทรสาร : 0-2433-7243-4 
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นิตบุิคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละสิบ ขึน้ไป 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั(มหาชน) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Gratitude Infinite Public Company Limited 
ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ : 9/8 หมู ่5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 
ประเภทธุรกจิ : ดําเนินธุรกิจจําหน่ายเคมีภณัฑ์ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000140 
ทุนจดทะเบยีน : 454,029,949.00 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
ทุนจดทะเบยีนชาํระแล้ว : 412,811,723.00 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นอยู่ : ร้อยละ 55.25 
มูลค่าที่ตราไว้ : 1.00 บาทตอ่หุ้น 
Website : www.gratitudeinfinite.co.th 
โทรศัพท์ : 02-888-6800 
โทรสาร : 02-888-7200 

   
   

ช่ือบริษัท : บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จํากดั 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Lion Asia (Thailand) Co.,Ltd. 
ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ : 728 อาคารยเูน่ียนเฮ้าส์ ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบาง

พลดั กรุงเทพฯ 10700 
ประเภทธุรกจิ : ดําเนินธุรกิจจดัจําหน่ายเคมีภณัฑ์ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105543078781 
ทุนจดทะเบยีน : 30,000,000 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
ทุนจดทะเบยีนชาํระแล้ว : 30,000,000 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นอยู่ : ร้อยละ 99.99 
มูลค่าที่ตราไว้ : 100 บาทตอ่หุ้น 
โทรศัพท์ : 0-2881-8288 
โทรสาร : 0-2886-4441 
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นิตบุิคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละสิบ ขึน้ไป (ต่อ) 
ช่ือบริษัท : บริษัท ไฟว์ลปู จํากดั 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Five Loop Co., Ltd. 
ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ : 129 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10700 
ประเภทธุรกจิ : ดําเนินธุรกิจให้บริการโปรแกรมซอฟแวร์สําเร็จรูป และให้บริการ

ด้าน E-Commerce 
เลขทะเบียนบริษัท : 0125559012261 
ทุนจดทะเบยีน : 1,234,570 บาท 
ทุนจดทะเบยีนชาํระแล้ว : 1,234,570 บาท 
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นอยู่ : ร้อยละ 19.00 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
มูลค่าที่ตราไว้ : 5 บาทตอ่หุ้น 

 
 
 

ข้อมูลอ้างองิ 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
สถานที่ตัง้ : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 02-009-9000 
โทรสาร : 02-009-9991 
   
ผู้สอบบัญชี : บริษัท สํานกังานอีวาย จํากดั 
สถานที่ตัง้ : ชัน้ท่ี 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ์  193/136-137 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ : 02-264-0077 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

(1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 334.84 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 309.07 
ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,236,280,739 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

 
7.2  ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 

  จํานวนหุ้นทีถ่อื สัดส่วน  
(%) 

1 นางกาญจนา  สวุรรณนภาศรี 551,625,000 44.62 

2 นางสาวฉตัรประภา สวุรรณนภาศรี 52,204,650 4.22 

3 นายลือชา  โพธ์ิอบ 39,076,450 3.16 

4 นายวริศ โพธ์ิอบ 26,000,000 2.10 

5 นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี 18,375,000 1.49 

6 นางสาวจนัทร์จิรา จลุธีระ 16,777,650 1.36 

7 นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี 13,875,000  1.12 

8 นายพีรพล สวุรรณนภาศรี 13,875,000 1.12 

9 นางสาวสธิุดา สวุรรณนภาศรี    13,875,000 1.12 

10 นางสาวปิยะดา  สวุรรณนภาศรี 13,875,000 1.12 

11 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 13,229,580 1.07 

 
หมายเหต.ุ- ผู้ถือหุ้นลําดบัที่ 1,2,5,7,8,9 และ 10 เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์กนั โดยผู้ถือหุ้นลําดบัที่ 1 
เป็นมารดาของ ผูถื้อหุ้นลําดบัที ่2,5,7,8,9 และ 10 ทัง้นี ้ผูถื้อหุ้นลําดบัที ่1,7,8,9 และ 10 ดํารงตําแหน่ง
เป็น กรรมการ และ ผูบ้ริหารของบริษัท ส่วนผูถื้อหุน้ลําดบัที ่5 ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และ 
เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จํากดั (มหาชน)  
 
7.3  การออกหลักทรัพย์อ่ืน  
บริษัท ได้มีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น ครัง้ท่ี 
1 (UKEM-W1) เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2552  จํานวน 164,999,491 หน่วย โดยมีอตัราการใช้สทิธิ 1 หน่วย 
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ตอ่ 1 หุ้นสามญั ท่ีราคาแปลงสภาพหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยใบสําคญัแสดงสิทธินีไ้ด้หมดอายุ
ลงเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือท่ีไม่
ได้มาใช้สิทธิแปลงสภาพจํานวน 772,404 หน่วย โดยบริษัทดําเนินการลดทนุจดทะเบียนสําหรับหุ้นรองรับ
ใบสําคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีไมไ่ด้มาใช้สทิธิแปลงสภาพ และหมดอายแุล้วในปี 2561 
 
บริษัทได้มีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วน ครัง้ท่ี 2 
(UKEM-W2) ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 จํานวน 103,028,450 หน่วย โดยมีอตัราการใช้สิทธิท่ี 1 ใบสําคญั
แสดงสิทธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในราคาสิทธิ 0.50 บาท ตอ่หุ้น โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิแปลงสภาพได้ ในวนัทําการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทิน 
ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ ซึง่มีระยะเวลา 2 ปี สิน้สดุวนัท่ี 14 มีนาคม 2563 
  
7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงั
หกัภาษีเงินได้นิตบิคุคล และ เงินสํารองตา่งๆ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัตา่งๆ ตอ่ไปนีม้าพิจารณา
ประกอบ เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ 
และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามความเหมาะสม  

 
ประวตักิารจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอดีตท่ีผา่นมา 

         บาทตอ่หุ้น 
ปี ปี  

2558 
ปี  

2559 
ปี  

2560 
อตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้น 0.032 0.110 0.095 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น 0.020 0.045 0.040 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (%) 63.39 40.79 41.91 
วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 24 พฤษภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2560 22 พฤษภาคม 2561 
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8 โครงสร้างการจัดการ 
8.1  คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการทัง้หมดจํานวน 13 ท่าน ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง การประชุม
คณะกรรมการ 

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จาํนวน
ครัง้การ
ประชุม 

จาํนวน
ครัง้ที่
เข้าร่วม
ประชุม 

จาํนวน
ครัง้การ
ประชุม 

จาํนวน
ครัง้ที่
เข้าร่วม
ประชุม 

1.   นายพละ  สขุเวช ประธานกรรมการ และ กรรมการ
อิสระ 

4 4 - - 

2.   นายวิรัช  สวุรรณนภาศรี 
 

กรรมการ 4 4 - - 

3.   นางกาญจนา  สวุรรณนภาศรี 
 

กรรมการ 4 4 - - 

4.   นางสาวสธิุดา  สวุวรณนภาศรี 
 

กรรมการ 4 4 - - 

5.   นางสาวปิยะนนัท์  สวุรรณนภาศรี 
 

กรรมการ 4 4 - - 

6.   นางสาวปิยะดา  สวุรรณนภาศรี 
 

กรรมการ 4 4 - - 

7.   นายพีรพล  สวุรรณนภาศรี 
 

กรรมการผู้จดัการ 4 4 - - 

8.   นายพีรเจต  สวุรรณนภาศรี 
 

กรรมการ 4 4 - - 

9. ดร.เขียน  วงศ์สรีุย์ 
 

กรรมการอิสระ 4 4 - - 

10. นายสมเจตน์ สายฝน* กรรมการ 4 3   
11. นายพลูศกัด์ิ  ตนัสทิธิพนัธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการอิสระ 
4 4 9 9 

12. นายวรพจน์  อชุไุพบลูย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ
อิสระ 

4 4 9 8 

13. ดร.ธราพงษ์  วิทิตศานต์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ
อิสระ 

4 4 9 9 

* ดํารงตําแหน่งตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2561 
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กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพัน 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท ประกอบด้วย นายวิรัช สวุรรณนภาศรี และนางกาญจนา 

สวุรรณนภาศรี ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัทหรือ นายวิรัช สวุรรณนภาศรี หรือ นาง
กาญจนา สวุรรณนภาศรี ลงลายมือช่ือร่วมกนักบั นางสาวสธิุดา สรุรณนภาศรี, นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณ
นภาศรี, นายพีรพล สวุรรณนภาศรี, นางสาวปิยะดา สวุรรณนภาศรี สองในสามคนนีร้วมเป็นสามคนและ
ประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2548 ณ วนัท่ี 25 กรกฏาคม 2548 ได้กําหนดขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทดงันี ้

1. อํานาจหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงกฎหมายอ่ืนใดท่ีกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของ
กรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จํากดั 

2. มีอํานาจหน้าท่ีตามข้อบงัคบัของบริษัทท่ีกําหนดให้เป็นของคณะกรรมการ 
3. มีอํานาจหน้าท่ีดแูลและกําหนดนโยบายหลกัในการดําเนินธุรกิจ  นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายการ

ระดมทนุ  นโยบายในการบริหารเงินทนุ  และนโยบายในการบริหารความเส่ียงของบริษัท 
4. พิจารณาอนมุตังิบประมาณ โครงการลงทนุของบริษัท และกํากบัดแูลการดําเนินโครงการให้เป็นไปตาม

แผน 
5. กํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ และกําหนดแนวทางแก้ไข

ในกรณีท่ีมีอปุสรรคในการบรรลเุป้าหมายนัน้ 
6. ดําเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท และตามมติของท่ี

ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น  และตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือบริคณห์สนธิ 
7. แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืน

กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการเว้นแต่เร่ืองต่อไปนี ้  จะกระทําได้ตอ่เม่ือได้รับอนมุตัิ
จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน  ทัง้นีกํ้าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง หรือมีสว่น
ได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึง่มีสว่นได้
เสียในเร่ืองใดไมมี่สทิธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

-  เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 
-  การทํารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาด  
หลกัทรัพย์ ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

-  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นอยา่งมีนยัสําคญั 
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-  การรับซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
-  การทําแก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั การ
มอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน  

- การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
- การออกหุ้นใหมเ่พ่ือชําระแก่เจ้าหนีข้องบริษัท ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
- การเพิ่มทนุ หรือการลดทนุของบริษัท 
-  เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561  คณะผู้บริหารของบริษัท มีจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
ลาํดับ ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

นายวิรัช 
นายพีรพล  
นางสาวปิยะนนัท์  
นางสาวสธิุดา  
นางสาวปิยะดา 

สวุรรณนภาศรี 
สวุรรณนภาศรี 
สวุรรณนภาศรี 
สวุรรณนภาศรี 
สวุรรณนภาศรี 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (จากการประชมุกรรมการครัง้ท่ี 1/2548 ณ วนัท่ี 17 
มิถนุายน 2548 และคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2549 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2549) 
1.  เป็นผู้บริหารจดัการและควบคมุดแูลการดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษัท 
2.  มีอํานาจจ้าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กําหนดอตัราค่าจ้าง ให้บําเหน็จรางวลั  ปรับขึน้

เงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนสั ตลอดจนแต่งตัง้ตวัแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทนุสํารอง
เลีย้งชีพของบริษัท เก่ียวกบัการพนกังานทัง้หมดของบริษัท 

3.  มีอํานาจอนมุตั ิและมอบอํานาจช่วงอนมุตักิารเบกิจ่ายเพ่ือการจดัซือ้วตัถดุบิในการผลิตตามคําสัง่ของ
ลกูค้า และจดัซือ้ทรัพย์สนิ รวมทัง้อนมุตักิารดําเนินการทางการเงินเพ่ือธุรกรรมตา่งๆ ของบริษัทภายใน
วงเงินตามระเบียบอํานาจอนมุตัซิึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 4.  มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ
ผลประโยชน์ของบริษัท และเพ่ือรักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 

5.  มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท 

6.  อนมุตักิารแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท 
7.  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็น

คราวๆ ไป 
 

 ทัง้นี  ้การอนุมัติรายการของกรรมการผู้ จัดการข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการท่ีทําให้
กรรมการผู้จดัการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ รายการท่ีกําหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น
ในการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทและ/หรือ
บริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน)                                                                                             
 

__________________________________________________________________________________________________ 

สว่นท่ี 2 หน้า 41                                 
 

8.3 เลขานุการบริษัท 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติแต่งตัง้นางวรา
ภรณ์ ทองโพธ์ิ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบตัิของผู้ ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท
ปรากฎในเอกสารแนบ 1  
 
8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
      8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ มีรายละเอียดดงันี ้

       ก. คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทแตล่ะราย 

ช่ือ – สกุล 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1.  นายพละ สขุเวช 2,100,000 2,000,000 
2.  นายวิรัช สวุรรณนภาศรี -  
3.  นางกาญจนา สวุรรณนภาศรี -  
4.  นางสาวสธิุดา สวุวรณนภาศรี -  
5.  นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี -  
6.  นางสาวปิยะดา สวุรรณนภาศรี -  
7.  นายพีรพล สวุรรณนภาศรี -  
8.  นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี -  
9. ดร.เขียน วงศ์สรีุย์ 300,000 280,000 
10.  นายนพพร เทพสทิธา* 130,000 - 
11. นายสมเจตน์ สายฝน - 190,000 
11.  นายพลูศกัดิ ์ ตนัสทิธิพนัธ์* 370,000 400,000 
12.  นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์* 340,000 350,000 
13. ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์* 210,000 360,000 

รวม 3,450,000.- 3,580,000 
หมายเหต ุ กรรมการบริหารและกรรมการท่ีปฏิบตังิานเตม็เวลาไมรั่บเบีย้ประชมุกรรมการ 

 (*) กรรมการตรวจสอบ 
 
 
ข. คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัท 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน)                                                                                             
 

__________________________________________________________________________________________________ 

สว่นท่ี 2 หน้า 42                                 
 

ประเภทค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 

จํานวน (คน) 6 6 
รวม 12,477,900 12,435,720 

 
 

8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 
บริษัทได้จดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนกังานตามพระราชบญัญตัิกองทนุในอตัราร้อยละ 2 

ของเงินเดือนพนกังานสทุธิจากเงินได้บคุคลธรรมดา ทัง้นีพ้นกังานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทในกรณีท่ี
พนกังานเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไมส่ามารถทํางานได้ หรือลาออกจากบริษัทหลงัจากทํางานกบับริษัทไมน้่อย
กวา่ 3 ปี นอกจากนีบ้ริษัทได้มีการซือ้รถยนต์ประจําตําแหน่งให้ผู้บริหารระดบัสงูและพนกังานขายเพ่ือใช้ใน
กิจการ 

 
8.5 บุคลากร 

จํานวนพนกังานทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนทัง้สิน้ 134 คน (ไม่รวม
ผู้บริหาร) ทัง้นีใ้นระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษัทไมมี่ข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ 
 
 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนรวมของพนกังานในปี 2561 ซึ่งรวมพนกังานท่ีมีการเข้าออกระหว่างปี โดยเป็น
คา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน คา่แรง คา่ลว่งเวลา โบนสั และสวสัดิการอ่ืน ๆ คิดเป็นจํานวนเงินเท่ากบั 53.33 
ล้านบาท 

 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทมีนโยบายการพฒันาพนกังานอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้พนกังานมีศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน 
โดยบริษัทให้ความสําคัญในเร่ืองบุคลากรตัง้แต่ขัน้ตอนการคัดสรรพนักงานให้ได้คนท่ีมีความรู้
ความสามารถเข้า มาสู่องค์กร มีการจัดฝ่ายอบรมให้ทัง้ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพ่ือเป็นการ
พฒันาความรู้ความสามารถและเพิ่มทกัษะในการทํางานรวมถึงเป็นการสร้างขวญักําลงัใจให้แก่พนกังาน
อยา่งทัว่ถึง 

จากการดําเนินนโยบายการพฒันาบุคลากรดงักล่าวข้างต้น บริษัทพบว่าบุคลากรของบริษัทฯ มี
ส่วนเป็นอย่างมากในการลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลมากขึน้จน สง่ผลให้บริษัทมีต้นทนุการผลติท่ีต่ํา 
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นอกจากนี ้ บริษัทยงัจดัตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนกังานตามพระราชบญัญัติกองทุนใน
อตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนกังานสทุธิจากเงินได้บคุคลธรรมดา   ทัง้นีพ้นกังานมีสิทธิในสว่นสมทบของ
บริษัทในกรณีท่ีพนกังานเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไม่สามารถทํางานได้หรือลาออกจากบริษัทหลงัจากทํางาน
กบับริษัทไมน้่อยกวา่ 3 ปี  
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9.  การกาํกับดแูลกิจการ 
9.1 นโยบายเก่ียวกับการกาํกับดแูลกิจการของบริษัท 

นโยบายเก่ียวกับการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ยูเน่ียนปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) อิงตามหลกั
กํากบัการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) หรือ บรรษัทภิบาล สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 
2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ซึ่งเป็นการนําข้อพึงปฏิบัติจาก
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 15 ข้อ ท่ี “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ได้ประกาศใช้ในเดือนมีนาคม 2545 มา
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเตมิ โดยกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท เป็น 4 หวัข้อ ดงันี ้
1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น และ การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
2. บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 
3. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และ การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
 บริษัทกําหนดให้เลขานกุารของบริษัททําหน้าท่ีประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ ผู้ ถือหุ้น 
ในการดแูลคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกนั เช่น สิทธิในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ สิทธิใน
การรับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ ถือหุ้น การออกเสียงเพ่ือแสดงความคิดเห็นโดยให้มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาประเดน็ท่ีสําคญัและเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุ 
โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัท แจ้งให้ทราบถึง วนั เวลา และ สถานท่ีประชุม วาระประกอบการ
ประชุม และ ข้อมลูสําคญัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเสนอ พร้อมทัง้รายละเอียดข้อมลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
เป็นต้น และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และ ให้โฆษณาคํา
บอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ตดิตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั ทัง้นี ้คําบอกกลา่วท่ีสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นในประเทศไทยนัน้ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สว่นคําบอกล่าวท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศให้
สง่ทางโทรสาร หรือ อีเมล์ และ ให้มีการยืนยนัโดยทางไปรษณีย์อากาศลงทะเบียน 

 
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทกําหนดนโยบายการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการ ผู้ บริหาร และ พนักงานบริษัท ทุกระดับ ซึ่งผู้ มีส่วนได้เสีย
ประกอบด้วย ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า พนกังาน เจ้าหน้าท่ี คูแ่ขง่ ชมุชน และ สงัคม ดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้น  บริษัทมุ่งมัน่จะเป็นตวัแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดย
คํานงึถึงการเจริญเตบิโตของมลูคา่บริษัทในระยะยาวและผลตอบแทนท่ีดี 
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 ลกูค้า  บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลกูค้า โดยให้บริการท่ีมีคณุภาพ มาตรฐานและ
รวดเร็วตรงตอ่เวลา รวมทัง้รักษาความลบัของลกูค้า 

 คูค้่า  บริษัท จะสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีเพ่ือเอือ้ประโยชน์ร่วมกนั และ ปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ท่ีมีตอ่กนัอยา่งเคร่งครัด 

 พนกังาน บริษัทให้ความสําคญัตอ่การพฒันาศกัยภาพบคุลากร การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี
ในการปฏิบตังิาน การปฏิบตัอิยา่งเสมอภาคเป็นธรรม รวมถึงการให้ผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม 

 เจ้าหนี ้  บริษัทรักษาและปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีมีตอ่เจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัด 

 คูแ่ขง่  บริษัทยดึถือปฏิบตัติามกรอบกตกิารการแขง่ขนัท่ีดี 

 ชมุชนและสงัคม บริษัทตระหนกัและห่วงใยในความปลอดภยัของสงัคม สิ่งแวดล้อม และ คณุภาพ
ชีวิต และ สงัคมท่ีดี และ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงทางเลือกท่ีมีผลกระทบสงัคม 
สิง่แวดล้อม และ คณุภาพชีวิตของประชาชนท่ีน้อยท่ีสดุ 

 
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัของบริษัทอย่างครบถ้วน เช่ือถือได้ และ 
ทนัเวลาโดยผ่านส่ือต่างๆ เช่น ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมลูทัง้ภาษาไทย และองักฤษ 
ข่าวประชาสมัพนัธ์ เว็บไซต์ของบริษัท ซึง่สารสนเทศท่ีเปิดเผยนัน้มีทัง้ข้อมลูทางการเงิน และ ข้อมลูท่ีไม่ใช่
ทางการเงิน สารสนเทศดงักล่าวบริษัทต้องจดัทําขึน้อย่างรอบคอบ ชดัเจน กะทดัรัด และใช้ภาษาท่ีเข้าใจ
ง่าย บริษัท มอบหมายให้ นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ทําหน้าท่ี “นกัลงทุน
สมัพนัธ์” เพ่ือเผยแพร่ข้อมลู โดยยดึหลกัความโปร่งใส ชดัเจน ถกูต้อง และ เปิดเผยตอ่สาธารณชนให้ทราบ
อย่างเท่าเทียมกนั รวมถึงการตอบข้อซกัถามต่างๆ แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และ ผู้ มี
ส่วนได้เสียอ่ืนๆ ทัง้นี ้“นกัลงทนุสมัพนัธ์” ยงัมีหน้าท่ีติดต่อประสานงานกบัสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์แหงประเทศไทย เพ่ือปฏิบตัิตามกฏเกณฑ์และ
ข้อบงัคบัท่ีออกมาอยา่งเคร่งครัด และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ พบปะนกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยจดัขึน้ เพ่ือตอบข้อซกัถาม และ เผยแพร่ข้อมลูผลการดําเนินงานของบริษัท อยา่งสม่ําเสมอ 
 

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ จะคํานึงถึงหลกัการตามกฏหมาย ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

และ หลกัการกํากับดแูลกิจการ โดยดําเนินการอย่างซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรม รับผิดชอบ และเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมทัง้กํากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และ 
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ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทัง้นี ้โครงสร้างบริหาร
จดัการของบริษัท ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จดัการ
ออกกันอย่างชัดเจน และ มีการจัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
ตรวจสอบและกํากบัการดําเนินงานของบริษัท และ พิจารณาข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือดํารงรักษาไว้
ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้ อย่างมีเหตผุลว่าการบนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความ
ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบจดุอ่อนเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิด
การทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั โดยคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน 
จะต้องเป็นผู้ มีความรู้ทางด้านบญัชี ทัง้นี ้เพ่ือช่วยตรวจสอบ และ สอบทาน ให้งบการเงินของบริษัทเป็นไป
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิ
อยา่งสม่ําเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผย    ข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

นอกจากนี ้โครงสร้างของคณะกรรมการจะต้องประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ ทัง้นี ้อย่างน้อย ตาม
จํานวนท่ีกฏหมาย และ/หรือ ประกาศท่ีเก่ียวข้อง กําหนด และ  มีการถ่วงดลุอํานาจกัน และ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการทัง้สิน้จํานวน 13 คน โดยมีรายละเอียดเป็นดงันี ้

- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive Director)  7 ท่าน 
- กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 5 ท่าน 
- กรรมการท่ีเป็นอิสระ (Independent Director)  5 ท่าน 

ดงันัน้ บริษัทมีกรรมการท่ีเป็นอิสระทัง้หมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของกรรมการทัง้หมด กรรมการ
จํานวน 7 ท่านเป็นกรรมการท่ีมาจากตระกูลสวุรรณนภาศรี อย่างไรก็ตามมีกรรมการท่ีเป็นคนนอกมา
ถ่วงดลุรวมทัง้สิน้ 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 46.15  ของกรรมการทัง้หมด บริษัทมีการแบง่อํานาจในการอนมุตัิ
วงเงินตา่งๆเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
 
9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทมีคณะกรรมการชดุเฉพาะ (คณะกรรมการชดุยอ่ย) 2 ชดุ ได้แก่  
1) คณะกรรมตรวจสอบ และ 
2) คณะกรรมการบริหาร  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนทกุประการตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2543 คณะกรรมการตา่งๆ ของบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้
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9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 

3 ท่าน ดงัรายนามตอ่ไปนี ้
 
ลาํดบั ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 
1 
2 
3 

นายพลูศกัดิ ์
นายวรพจน์ 
ดร.ธราพงษ์ 

ตนัสทิธิพนัธ์ 
อชุไุพบลูย์วงศ์ 
วิทิตศานต์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตและอาํนาจหนน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 6/2548 ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2548 และคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ท่ี 5/2549 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2549 ได้กําหนดขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบดงันี ้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงิน ทัง้
รายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดๆ ท่ีเห็นวา่จําเป็นและเป็นเร่ืองสําคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี
ประสทิธิผลโดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของ ผู้สอบ
บัญชีโดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
สํานกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบ
บญัชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน รวมทัง้การพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็น
และความเหมาะสมของรายการนัน้ เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ   ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นตอ่ไป 

6. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฎิบัติตาม
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จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคญัๆ ท่ีต้องเสนอ 
ตอ่สาธารณชนตามท่ีกฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 
1/2548 ณ วนัท่ี 17 มิถนุายน 2548 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ จดัทํารายงานกิจกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง    

ความถกูต้องครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ 
-  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
-  เหตผุลท่ีเช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
-  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
-  รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ท่ีได้รับอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัท
ยอ่ยและจะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
 
9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีบุคคลต่างๆ ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริหาร 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
ลาํดบั ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

นายวิรัช 
นายพีรพล 
นายพีรเจต 
นางสาวสธิุดา  
นางสาวปิยะนนัท์  
นางสาวปิยะดา 

สวุรรณนภาศรี 
สวุรรณนภาศรี 
สวุรรณนภาศรี 
สวุรรณนภาศรี 
สวุรรณนภาศรี 
สวุรรณนภาศรี 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
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ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (จากการประชมุกรรมการครัง้ท่ี 1/2548 ณ วนัท่ี 
17 มิถนุายน 2548 และกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2549 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2549) มีดงัตอ่ไปนี ้
1. วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการ

บริหารงาน หลกัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการ
แขง่ขนัในตลาด เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ  

2. กําหนดแผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปี และอํานาจการบริหารงานในสายงานตา่งๆ ของบริษัท เพ่ือ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ

3. ตรวจสอบติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทท่ีกําหนดไว้
ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  

4. พิจารณาและอนุมตัิการจดัซือ้จดัจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซือ้ขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท  
โดยจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจดัซือ้จดัจ้าง ตลอดจนเร่ืองการลงทนุ ขยายงาน
รวมถึงการซือ้ขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนัน้อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท   

5. พิจารณาอนมุตัิ และดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท  โดยวงเงินให้
เป็นไปตามระเบียบอํานาจอนมุตัซิึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจํานวน
ดงักลา่วให้นําเสนอเพ่ือขออนมุตัท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท  

6. ให้กรรมการบริหารทัง้คณะสามารถลงมตเิห็นชอบให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหาร ลงนาม
ร่วมกนั พร้อมประทบัตราบริษัท มีอํานาจมอบอํานาจช่วงในหนงัสือมอบอํานาจของบริษัท เพ่ือให้ผู้ รับ
มอบอํานาจช่วงสามารถดําเนินการอนัเป็นประโยชน์เก่ียวเน่ืองกบักิจการงานตา่งๆ ในนามแทนบริษัทได้
อยา่งเป็นทางการ 

7. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
8. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และ

สอดคล้องกบักฎหมายท่ีบงัคบัใช้อยู ่
 

ทัง้นี ้การอนุมตัิรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการท่ีทําให้
กรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรวมทัง้ รายการท่ีกําหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจาก ผู้ ถือหุ้น
ในการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทและ/หรือ
บริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน)                                                                               
 

   

สว่นท่ี 2 หน้า 50 
 

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
การคดัเลือกบคุคลท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านการคดัเลือกของคณะกรรมการ

สรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กําหนดแนวทางในการแตง่ตัง้กรรมการบริษัท
ดงันี ้
1. คณะกรรมการบริษัทโดยไม่นับรวมผู้ มีส่วนได้เสียจะเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 

ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ เวลาท่ีจะอทิุศให้กบับริษัทได้อย่างเพียงพอ ตลอดจน อปุนิสยั และ
นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

2. ในการประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้กรรมการต้องลาออกจาก
ตําแหน่งอยา่งน้อยหนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบั
สลากกนัว่าผู้ ใดจะลาออก หลงัจากปีท่ีสองเป็นต้นไปให้กรรมการท่ีดํารงอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็น ผู้
ลาออกจากตําแหน่ง สําหรับกรรมการท่ีลาออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ทัง้นี ้
ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

สําหรับการคัดเลือกบุคคลท่ีจะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไม่ได้ผ่านการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กําหนดแนวทางในการคัดเลือกกรรมการ
ตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องเป็นผู้ มีความรู้ทางด้านบญัชีและ/หรือการเงิน 
สําหรับกรรมการตรวจสอบท่านอ่ืนๆบริษัทเน้นการสรรหาไปยงับุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้าน
กฎหมาย และ/หรือมีประสบการณ์ในด้านการบริหารโดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

 
9.4  การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษัทมีนโยบายสง่กรรมการของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทยอ่ยเพ่ือดแูลเร่ือง
การบริหารจดัการตา่งๆ ยกเว้น  บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) หรือ เดมิช่ือ “บริษัท ยเูน่ียน 
อินทราโก้ จํากดั (มหาชน)” ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียน ท่ีบริษัทถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 55.25 ของทนุ
ชําระแล้ว ซึง่มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์ท่ี สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด อยา่งไรก็ตาม



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน)                                                                               
 

   

สว่นท่ี 2 หน้า 51 
 

บริษัทได้มีการสง่กรรมการของบริษัทเข้าเป็นกรรมการใน บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) เพ่ือ
เป็นตวัแทนในการร่วมกําหนดนโยบายการบริหารงาน และการกํากบัดแูลกิจการในฐานะท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่  

 
9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษัท ซึ่งยงัไม่
เปิดเผยตอ่สาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทัง้ผู้ บริหารฝ่ายต่างๆเก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครอง

หลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และ
บทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ให้จดัสง่สําเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. บริษัทจะดําเนินการสง่หนงัสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ี
เป็นสาระสําคญั ซึง่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยสูส่าธารณชน และห้าม
ไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญันัน้ตอ่บคุคลอ่ืน 

นอกจากบทลงโทษซึง่กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฝ่าฝืน
และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัทในเร่ืองการซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือพนกังานผู้นัน้จะถกูพิจารณาตามมาตรการทางวินยั และ/หรือตามกฎหมายแล้วแตก่รณี 

 
9.6  ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีดงันี ้
1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีให้แก่ 
- ผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบบญัชีท่ีผา่นมามีจํานวนรวม -0- บาท 
- สํานกังานท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบบญัชีท่ีผา่นมาจํานวนรวม  2,540,000 บาท ทัง้นี ้คา่สอบ

บญัชีดงักลา่วเป็นสว่นของบริษัทจํานวน  990,000 บาท  
2. คา่บริการอ่ืนๆ ให้แก่  
- ผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบบญัชีท่ีผา่นมาจํานวนรวม -0- บาท 
- สํานกังานท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบบญัชีท่ีผา่นมาจํานวนรวม 350,000 บาท  
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท(Corporate Social  Responsibilities : CSR) 
 10.1  นโยบายภาพรวม 

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรโดยการดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัการ
กํากบักิจการท่ีดีควบคู่ไปกบัการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม(CSR) ตามแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ ท่ีจดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  จึงได้มีการกําหนดให้
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นเร่ืองท่ีสําคญั โดยระบไุว้เป็นสว่นหนึง่ในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท ภายใต้หวัข้อเร่ือง  “ การดแูลและรับผิดชอบตอ่สงัคม ”  

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การท่ีบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและ
เคมีภณัฑ์นัน้ จะต้องได้รับความไว้วางใจและความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัสงูสดุ โดยท่ีบริษัทฯ มี
นโยบายในการปฏิบตัิตามกฏหมาย กฏระเบียบ มาตรฐาน และข้อบงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด  รวมทัง้การดําเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม  โปร่งใส และรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 10.2  การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน(CSR-in process) 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักับความรับผิดชอบต่อสงัคม  จึงได้มีการกําหนด

นโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคมในกระบวนการทางธุรกิจ  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ดงันี ้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฏหมายท่ีเก่ียวข้อง และจริยธรรมทางธุรกิจ

ของบริษัทฯ    ตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

 ไม่มีการเอาเปรียบคู่แข่งทางธุรกิจ โดยการบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิจ ท่ีอาจทําให้

กระทบตอ่ช่ือเสียงของคูแ่ขง่ 

 หลีกเล่ียงการตกลงหรือพูดคยุกับพนกังานของคู่แข่ง เก่ียวกับการตลาด แผนธุรกิจ

ตา่ง ๆ ท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ 

 รักษาความลบัหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ี

เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

 ไม่ดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทัง้ส่งเสริมให้

ผู้บริหาร พนกังานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้า

และบริการท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้อง โดยได้กําหนดไว้อย่างชดัเจนในจริยธรรมทางธุรกิจของ

บริษัท 
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2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส  ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทัง้ภายในและ

ภายนอกองค์กร โดยให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพ่ือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุก

รูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนกังาน ปฏิบตัิตามกฏหมายและระเบียบข้อบงัคบั

ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ไมส่นบัสนนุให้มีการสร้างความสําเร็จของงานด้วยวิธีการทจุริต 

ในปี 2558 สถาบนัไทยพฒัน์ ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.)ให้เป็นผู้ ดําเนินงานโครงการประเมินการดําเนินการ

เพ่ือความยั่งยืน  เ ร่ืองการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับคอร์รัปชั่น  (Anti-Corruption 

Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558  ตามแผนพฒันาความยัง่ยืนสําหรับ

บริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมลู Anti-Corruption ท่ีบริษัทฯ มีการเปิดเผยหรือท่ีปรากฏต่อ

สาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) หรือรายงานประจําปี(แบบ 56-2) 

หรือในรายงานอ่ืน ตามแตก่รณี  

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดบัท่ี  2  Declared  ซึง่แสดงให้เห็น

ถึงความมุ่งมั่นขององค์กร โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ(Collective  

Action  Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต หรือเข้าร่วมโครงการตอ่ต้าน

คอร์รัปชั่น ท่ีกําหนดให้องค์กรต้องมีกระบวนการในทํานองเดียวกันท่ีแสดงให้เห็นว่า

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ท่ีจะดําเนินการเพ่ือตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ในสงัคม 

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้ความเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบตัิตาม

กฏหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องและปฏิบตัิตามหลกัการเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐาน

ตามเกณฑ์สากล โดยไมแ่บง่แยกถ่ินกําเนิด เชือ้ชาต ิเพศ อาย ุสีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ

ทางการเงิน ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิได้เก่ียวข้องโดยตรงกับการ

ปฏิบตัิงาน รวมทัง้พึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วน

บุคคล  มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความ

คดิเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกนัในการทํางาน  
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4) การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคา่ยิ่งของบริษัท ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมุ่ง

ให้การสนับสนุนในการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

บริษัท รวมทัง้ยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการ

ทํางานท่ีดีและสง่เสริมการทํางานเป็นทีม รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุ

ระดบัอยา่งเท่าเทียมเสมอภาค ให้ผลตอบแทนและสวสัดกิารท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม  

บริษัทฯ  ดําเนินการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะและ

ประสบการณ์ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการฝึกอบรมพนกังาน

ในฝ่ายงานตา่ง ๆ  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการสง่พนกังานไปอบรมภายนอกเพ่ือเพิ่มความรู้ใน

ด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานและนําความรู้ท่ีได้จากการอบรมกลบัมาถ่ายทอดให้

เพ่ือนร่วมงานได้รับความรู้ดงักล่าวด้วย  เช่น การอบรมมาตรฐานบญัชีท่ีออกใหม่ การอบรม

เร่ืองระบบงานเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  เป็นต้น 

 

5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะมีความเป็นเลิศในด้านการส่งมอบสินค้าท่ีได้มาตรฐาน มี

ความปลอดภยั และมีคณุภาพเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจให้กบัลกูค้า  ตลอดจนยึดมัน่ใน

ความซ่ือสตัย์สจุริตและรักษาจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งมีการกําหนดเป็นส่วนหนึ่งใน

จรรยาบรรณ ของพนกังาน  และสําหรับสินค้าท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจําหน่ายนัน้ จะมาจาก

บริษัทผู้ผลิตท่ีมีขนาดใหญ่ทัง้ในระดบัประเทศและในระดบัโลก ซึ่งบริษัทต่าง ๆ เหล่านี ้เป็น

บริษัทท่ีได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวาง ทัง้ในด้านคณุภาพของสินค้า และในด้านจิตสํานึกท่ี

ดีตอ่สงัคม 

6) การดแูลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจแบบซือ้มาและจําหน่ายไป(Trading) ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมี
นโยบายในการพิจารณาคัดเลือกและสั่งซือ้สินค้าจากผู้ ผลิต/ผู้ ขายท่ีได้มาตรฐาน และมี
จิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความใส่ใจและคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก
ขัน้ตอนของกระบวนการทางธุรกิจ โดยบริษัทฯให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงต่อสงัคมโดยรวม ทัง้ท่ีมีผลต่อสขุภาพอนามยั และความปลอดภยัของพนกังาน
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และคนในสังคม โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดมากกว่าผลตอบแทนทางธุรกิจ จึงได้มีการ
กําหนดนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานงึถึงสิง่แวดล้อม ดงันี ้

 สง่เสริมให้พนกังานของบริษัทมีจิตสํานกึ และความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม 

 ปฏิบตัติามข้อกําหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเจตนารมย์ของกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ของหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัด้านสิง่แวดล้อม 

 รักษาสถานท่ีทํางานให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภยั สขุภาพและสิ่งแวดล้อม โดย

ยดึถือมาตรฐานของการดําเนินงานท่ีดีท่ีสดุเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ

 บริษัทจะควบคุมดูแลทุกขัน้ตอนของการจัดส่งสินค้า เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีอาจ

เกิดขึน้ได้กบัพนกังาน ลกูค้า ทัง้ในด้านความปลอดภยัและสขุภาพอนามยั 

 บริษัทจะบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการประหยดัพลงังานในกิจกรรมของบริษัท และพยายาม

บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ควบคูไ่ปกบัการสร้างความเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะร่วมพฒันาและสร้างสมัพนัธ์อนัดีต่อชมุชนและสงัคม ปฏิบตัิ
ตนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชุมชนใกล้เคียงท่ีบริษัท
ประกอบกิจการอยู่ และให้ความร่วมมือกบัทกุฝ่ายในชมุชน เพ่ือการสร้างสรรสงัคมให้เติบโต
อยา่งยัง่ยืน 

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดาํเนินงานที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีมุ่งเน้นสรรหาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ  ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทัง้เพ่ือการนํามาซึ่งการเติบโตของ
ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

10.3  การดาํเนินงานด้านความปลอดภยั  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
บริษัทฯ ได้มีการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความปลอดภยัในการทํางานและสภาพแวดล้อมทัง้

ภายในและรอบ ๆ สถานประกอบการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้นําหลกัการบริหารจัดการอาชีว 
อนามยัและความปลอดภยั มาเป็นสว่นหนึ่งในแนวทางการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ โดยได้
กําหนดนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ดงันี ้
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 บริษัทฯ จะดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยัอย่างเหมาะสม โดยสอดคล้องกับกฏหมาย และข้อกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีบริษัท

กําหนดไว้ 

 บริษัทฯ จะสนบัสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทํางาน และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานให้มีความปลอดภัยทัง้ด้านร่างกายและเอือ้ต่อการมีสุขภาพจิตท่ีดีในการ

ทํางาน เพ่ือให้การปฏิบตังิานมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 บริษัทฯ ถือว่าการดําเนินการความปลอดภยั เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหาร

และพนกังานทุกระดบั โดยต้องคํานึงถึงความปลอดภยัของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน 

ตลอดจนทรัพย์สนิของบริษัทเป็นสําคญัตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน 

 บริษัทฯ จดัให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีถูกสขุลกัษณะและเพียงพอ อาทิเช่น ห้อง

สขุา  ตู้ นํา้ด่ืมท่ีได้มาตรฐาน(มีการตรวจสอบไส้กรองทุกเดือน) และคลงัสินค้าท่ีได้

มาตรฐาน เป็นต้น 

 บริษัทฯ จะดํานินการควบคมุ ดแูล สภาพแวดล้อมภายในและบริเวณรอบ  ๆ บริษัทฯ 

อยูเ่สมอ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

10.4  แนวทางปฏิบัตเิก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี
และความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชัน่นัน้ เป็น
ภยัร้ายแรงท่ีบัน่ทอนทําลายองค์กร และประเทศชาตโิดยรวม ดงันัน้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้
ท่ี 2/2561  เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ  เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนว
ร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption :CAC) โดยคณุพละ สขุเวช ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ลงนามคํา
ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ(Collective Action  Coalition)  ของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านทจุริต เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 ทัง้นี ้ปัจจบุนั บริษัทอยู่ระหว่างการย่ืนขอรับรองตอ่ CAC โดย
คาดวา่จะทราบผลภายในปี 2562 

ดงันัน้ จากแนวทางของบริษัทฯ ท่ีชดัเจนท่ีจะร่วมมือและสนบัสนนุกบัภาครัฐและภาคเอกชน 
บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยใช้แนวทางของ “โครงการแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต” เพ่ือถือเป็นหลกัปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการดําเนินธุรกิจ 
โดยกรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัติามนโยบาย ดงันี ้
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 ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก เพ่ือจูงใจให้บุคคลนัน้กระทําหรือละเว้นการ

กระทําใดท่ีผิดตอ่กฏหมายหรือโดยมิชอบตอ่ตําแหน่งหน้าท่ีของตน 

 จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ

และถ่วงดลุการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกนัมิให้พนกังานทุจริต หรือมีส่วน

เก่ียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ตา่ง ๆ 

 สร้างจิตสํานึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วย

ความซ่ือสตัย์สจุริต 

 ทัง้นี ้ปัจจบุนั บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพ่ือย่ืนขอการรับรองฐานะสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบตัฯิ (Certification  Process)   

 
10.5  กิจกรรม  CSR  ขององค์กร (CSR-after process) 

บริษัทฯ คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมควบคู่ไปกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 
2561 ได้มีการดําเนินการดงันี ้

 กิจกรรมเพ่ือการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา โดยบริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการ

ก่อสร้าง ศาสนสถานตา่ง ๆ รวมถึงสิง่ปลกูสร้างอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีบ้ริษัทยงั

ได้มีการร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่า  ทอดกฐินกบัวดัต่าง ๆ ทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และ

ตา่งจงัหวดั 

 กิจกรรมการอนุรักษ์พลงังาน เช่น การจัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกของพนกังาน ให้มี

สว่นร่วมในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ภายในสํานกังาน/คลงัสนิค้า ดงันี ้

 การรณรงค์การใช้กระดาษท่ีใช้แล้วในสํานกังาน(Reuse Paper)  

 การรณรงค์ให้พนกังานใช้บนัไดแทนการใช้ลิฟท์ เพ่ือสขุภาพและสามารถทํา

ให้ประหยดัพลงังานอีกด้วย 

 การรณรงค์ปิดเคร่ืองปรับอากาศ   ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง  และปิดหน้า

จอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักเท่ียง และช่วงเวลาท่ีออกไปปฏิบัติงานนอก

สํานกังาน เพ่ือการประหยดัพลงังาน 

 การรณรงค์การใช้ภาชนะท่ีสามารถนํามาใช้ตอ่ได้ โดยไม่ต้องทําการทิง้  เพ่ือ

เป็นการลดภาวะโลกร้อน เช่น  กลอ่งข้าว(ป่ินโต)  แก้วนํา้ ประจําตวั  เป็นต้น 
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11. การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําการประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซกัถามข้อมูลจากฝ่าย

บริหารประกอบการตรวจเอกสารท่ีฝ่ายบริหารจัดทํา จากรายงานผลการตรวจสอบภายในของฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษัท และการตอบแบบประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัทด้วยตนเอง สรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ 5 ด้านคือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การ
บริหารความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู และ
ระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคมุภายในในเร่ืองการทําธุรกรรม
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วตามแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคมุภายในในส่วนท่ี 3 การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ข้อท่ี 3.3 ถึง 3.7 อย่าง
เพียงพอแล้ว สําหรับการควบคมุภายในหวัข้ออ่ืนของระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า 
ปัจจุบันบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเช่นกัน และ ได้รายงานผลการประเมินให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบแล้ว ทัง้นีแ้บบประเมินดงักลา่วมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 3  

 การกาํหนดบทลงโทษ 

 บริษัทยงัได้จดัทําข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Code of Conduct) ให้ถือ
เป็นนโยบายท่ีสําคัญท่ีพนักงานทุกคนต้องสํานึกถึงความถูกต้องชอบธรรมและถูกกฎหมายในการ
ปฏิบตัิงานให้แก่บริษัท นอกจากนีย้งัมีการกําหนดบทลงโทษตามลําดบัหนกัเบาเป็นลายลกัษณ์อกัษรใน
กรณีท่ีพนกังานไมว่า่ระดบัใดปฏิบตัตินท่ีก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัท 

 อาํนาจอนุมัต ิ

บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการเป็นผู้ มีอํานาจอนมุตัิ ผู้บนัทึกรายการบญัชีและ
ข้อมลูสารสนเทศและผู้ดแูลทรัพย์สินออกจากกนัอย่างชดัเจน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั โดย
ผู้จดัการฝ่ายมีอํานาจอนุมตัิขัน้ต้น และกรรมการผู้จดัการมีอํานาจสงูสดุในการอนุมตัิ ส่วนแผนกบญัชีมี
หน้าท่ีในการบนัทึกรายการ และฝ่ายบริหารงานกลางเป็นผู้ ดูแลทรัพย์สินต่างๆ ท่ีอยู่ภายในสํานักงาน 
รวมถึงรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลต่างๆ ตลอดจนวสัดเุคร่ืองใช้สํานกังาน รวมถึงบคุคลากร ฝ่ายคลงัสินค้าดแูล
วตัถดุบิ และอปุกรณ์ท่ีใช้ในการจดัเก็บ และขนสง่สารเคมี  สว่นแผนกการเงิน ดแูลทรัพย์สนินอกเหนือจากท่ี
แผนกบคุคลดแูล อาทิ  เช่น เงินสด 

การจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน   

 สําหรับแผนกตรวจสอบภายใน บริษัทเพิ่งได้จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 11 ตลุาคม 2548 โดย ณ ปัจจบุนั มี 
นางสาว ปวีนา สาครินทร์ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ดํารงตําแหน่งเป็น
หวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหน้าท่ีตวรจสอบภายในตามแผนงานการตรวจสอบประจําปีท่ีได้รับ
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อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ปฎิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  

สําหรับการควบคมุภายใน บริษัทได้จดัระบบการควบคมุภายใน ดงันี ้

1. บริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรท่ีชัดเจน โดยมีการแบ่งอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบภายใน
องค์กร และจดัทํา Job Description ของแตล่ะฝ่าย และของผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้
การทํางานและควบคมุดแูลมีความชดัเจน มีนโยบายและระเบียบปฏิบตัิท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น มี
คูมื่อพนกังาน และข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of Conduct) รวมถึงข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหาร
และพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ นอกจากนี ้
ยงัมีการกําหนดบทลงโทษตามลําดบัหนกัเบาเป็นลายลกัษณ์อกัษรในกรณีท่ีพนกังานไม่ว่าระดบัใด
ปฏิบตัตินอนัก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัท ไว้ในคูมื่อพนกังานของบริษัท 

2. ประเมินการดําเนินธุรกิจอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือติดตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว้ รวมถึงการวิเคราะห์ถึง
ความเส่ียงต่างๆท่ีอาจเกิดขึน้ โดนมีการประชุมผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
ปัจจยัความเส่ียงและร่วมกนักําหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงเหล่านัน้ นอกจากนีจ้ะมีการทบทวน
การให้สนิเช่ือกบัลกูค้าเสมอรวมถึงการตดิตามพฤตกิรรมการบริโภคสนิค้าวา่เปลี่ยนแปลงอยา่งไร 

3. ในด้านการควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
เป็นผู้ มีอํานาจอนมุตัิ ผู้บนัทึกบญัชีและข้อมลูสารสนเทศและผู้ดแูลทรัพย์สินออกจากกนัอย่างชดัเจน 
ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั โดยผู้จดัการฝ่ายมีอํานาจอนมุตัิขัน้ต้น และกรรมการผู้จดัการ
มีอํานาจสงูสดุในการอนมุตัิ ส่วนแผนกคลงัสินค้าจะเป็นผู้ตรวจเช็คทรัพย์สินพร้อมกบัแผนกบญัชีและ
การเงิน เวลามีทรัพย์สินต่างๆเข้ามา ส่วนแผนกบญัชีและการเงินมีหน้าท่ีในการบนัทึกรายการ และ
แผนกบคุคลมีหน้าท่ีในการดแูลทรัพย์สนิ ควบคมุ เก็บรักษาทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสมสามารถป้องกนั
ความเสียหายได้อยา่งเพียงพอ 

นอกจากนี ้บริษัทมีการตรวจนบัสินค้าเป็นประจําทกุเดือน และทรัพย์สินอ่ืนๆอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
เพ่ือตรวจสอบความมีอยูจ่ริงของทรัพย์สนิ โดยเปรียบเทียบกบัข้อมลูทางบญัชีเป็นประจํา สม่ําเสมอ 

อย่างไรก็ตามกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์
ใกล้ชิด เช่น สามี ภรรยา บตุร พ่ีน้อง ซึง่กรรมการผู้จดัการและเป็นผู้ลงนามอนมุตัิหลกั อย่างไรก็ดีบริษัทได้
มีการกําหนดขอบเขตอํานาจอนมุตักิารอนมุตัวิงเงินท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
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4. รายการระหว่างกนัจะถกูนําเสนอให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบ นอกจากนี ้การคํา้ประกนัต่างๆบริษัท
จะคํา้ประกนัให้เฉพาะบริษัทยอ่ยเท่านัน้ และจะเป็นการคํา้ประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้นเท่านัน้ 

5. มีการเก็บเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ความสะดวกต่อการนําข้อมลูท่ีมีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในการ
ดําเนินธุรกิจได้อยา่งเหมาะสม 

6. บริษัทได้มีการจดัทําประมาณการยอดขายลว่งหน้า 1 ปี และมีทบทวนอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนีมี้การ
จดัทําประมาณยอดขายทุก 3 เดือน และมีการติดตามผลการดําเนินอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลท่ีเกิดขึน้จริงและเป้าหมายท่ีวางไว้ รวมถึงสาเหตท่ีุไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

7. มีการถ่วงดลุของคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยการแยกตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทกบักรรมการ
ผู้ จัดการออกจากกันและมีกรรมการอิสระ (รวมกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน) รวม 5 ท่านจาก
คณะกรรมการรวม 13 ท่านทัง้คณะ 
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12. รายการระหว่างกัน 
12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ลําดบั 
ท่ี 

บคุคล / นิติ
บคุคล ท่ีมี 
ผลประโยชน์

ร่วม 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ประเภทรายการ 

มลูคา่รายการ 
ระหวา่งกนั ความจําเป็นและความ

สมเหตสุมผล  ม.ค.- ธ.ค.  
2561 

 31 ธ.ค. 
2561 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บจ. เฟิสท์ทราโก้  
ประกอบกิจการ 
ด้ านการลงทุน
แ ล ะ ใ ห้ เ ช่ า
อสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้ ถือหุ้ นใหญ่และกรรมการ
ร่วมกนั 

 คา่เช่าสํานกังาน 
 
คา่
สาธารณปูโภค 
 
ยอดคงค้าง 
 
 
 
 
 

2.82 
           
 

0.18 
 
 

 
 
 

 
 
0.02 

บริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ 
บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทย
แลนด์)  จํากัด   ได้เช่าพืน้ ท่ี
อาคารสํานักงานกับ  บจก .
เฟิสท์ทราโก้ คิดเป็นพืน้ท่ี 560 
และ 174 ตรม.ตามลําดบัใน
อตัราคา่เช่า 320 บาทตอ่ตรม.
ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค ซึ่ง
เรียกเก็บตามท่ีใช้จริง สญัญา
เช่ามีอาย ุ3 ปี สิน้สดุ วนัท่ี 30 
มิถนุายน 2561 ราคาค่าเช่า
ดงักล่าวเป็นราคาท่ีพิจารณา
เทียบเคียงกับราคาค่าเช่า
อาคา รสํ า นัก ง านบ ริ เ วณ
ใกล้เคียง รายการดงักลา่วเป็น
รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติท่ี
จะดําเนินอย่างต่อเน่ืองและ
ก า ร ทํ า ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
จะต้องเป็นไปตามมาตรการ
การทํารายการระหว่างกนัของ
บริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายใน
การเช่าอาคารสํานักงานโดย
พิจารณาเทียบเคียงกันกับ
ราคาเช่าในบริเวณ ใกล้เคียง 
และราคาตลาด โดยราคาค่า
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ลําดบั 
ท่ี 

บคุคล / นิติ
บคุคล ท่ีมี 
ผลประโยชน์

ร่วม 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ประเภทรายการ 

มลูคา่รายการ 
ระหวา่งกนั ความจําเป็นและความ

สมเหตสุมผล  ม.ค.- ธ.ค.  
2561 

 31 ธ.ค. 
2561 

เช่าจะต้องไม่สูงกว่าราคา
ดงักลา่ว  
ความเ ห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ี
เ ป็นประโยชน์กับบริษัท  มี
ความสมเหตุสมผลและมี
เง่ือนไขท่ีเป็นการค้าปกต ิ
 

 
12.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวแล้วมีความเห็น ดงันีก้ารขายสินค้า
ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องนัน้ เป็นการขายสินค้าตามธุรกรรมการค้าปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัท
และบริษัทย่อย ได้กําหนดราคาขายสินค้า และเง่ือนไขการชําระค่าสินค้าให้เป็นไปตามราคาและเง่ือนไข
การขายสินค้าให้กบัลกูค้าทัว่ไปของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่มีการให้เง่ือนไขพิเศษแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทัง้รายการขายสินค้าให้กับบริษัทท่ีเก่ียวข้องยังเป็นปริมาณท่ีน้อยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปริมาณการขายทัง้หมดของบริษัทและบริษัทย่อย ดงันัน้ การขายสินค้าดงักล่าวจึงมีความ
จําเป็นและมีความสมเหตสุมผลของรายการตามประโยชน์สงูสดุของบริษัทและบริษัทยอ่ย  
 
12.3 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

กรณีท่ีรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ เกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่น
ได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบ
บญัชีของบริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี 
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12.4 นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต   
บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการท่ีมีเป็นลกัษณะเป็นธุรกิจปกติและมีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป

การค้าระหว่างกนัเกิดขึน้อีกและเพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ลงทนุ บริษัทจะยงัคงยึดถือนโยบายท่ีจะดําเนินการ
ให้รายการระหวา่งกนัดงักลา่วเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการค้าปกติทัว่ไป และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
ทัง้นีบ้ริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการด้วย 
สําหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯท่ีเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้
ส่วนเสีย ท่ีเป็นลกัษณะนอกเหนือจากการค้าปกติระหว่างกนัข้างต้น บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ รวมถึงการลงมติโดยกรรมการผู้
ไม่มีส่วนได้เสีย ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ี
อาจเกิดขึน้ บริษัทจะให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหว่างกนัดงักล่าว  เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี ้
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีของบริษัท รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวม
ตลอดถึงการปฎิบตัติามข้อกําหนดเก่ียวกบักบัการเปิดเผย ข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือ
จําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัท นอกจากนีใ้นการคํา้ประกนัต่างๆ บริษัทมีนโยบายท่ีจะคํา้ประกนัให้
เฉพาะกบับริษัทยอ่ยเท่านัน้ โดยจะคํา้ประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้นเท่านัน้ และรายการคํา้ประกนัดงักลา่ว
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทและ/
หรือจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนแล้วแต่กรณี ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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13.  ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
งบการเงนิ 
(1) สรุปรายงานการสอบบัญชีของบริษัท 

ก. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีอนุญาตเลขทะเบียน 4523 จากบริษัท สํานกังาน อีวาย 
จํากดั ได้ให้ความเห็นสําหรบรายงานการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
สําหรับปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยเห็นว่างบการเงินดงักล่าวถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข. นางศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กุล ผู้สอบบญัชีอนุญาตเลขทะเบียน 3844 จากบริษัท สํานกังาน อีวาย 
จํากดั ได้ให้ความเห็นสําหรบรายงานการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
สําหรับปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยเห็นว่างบการเงินดงักล่าวถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ค. นางอิศราภรณ์ วิสทุธิญาณ ผู้สอบบญัชีอนุญาตเลขทะเบียน 7480 จากบริษัท สํานกังาน อีวาย 
จํากดั ได้ให้ความเห็นสําหรับรายงานการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
สําหรับปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยเห็นว่างบการเงินดงักล่าวถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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งบดุลเฉพาะบริษัท 
 

รายการ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

31-ธ.ค.-59 % 31-ธ.ค.-60 % 31-ธ.ค.-61 %

สนิทรัพย์

สนิทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 262,590 21.25 231175 16.77 148077 10.21

ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋รับเงิน-สทุธิ 595,599 48.19 684143 49.62 714875 49.27

สนิค้าคงเหลือ-สทุธิ 188,273 15.23 228664 16.59 278945 19.22

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 5,290 0.43 5991 0.43 6368 0.44

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 1,051,752 85.10 1,149,973 83.41 1,148,265 79.14

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 92993 7.52 129554 9.4 189554 13.06

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 0 0 0 0 8050 0.55

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 2350 0.19 1783 0.13 1460 0.1

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 67934 5.5 77795 5.64 78096 5.38

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 13959 1.14 13959 1.02 13959 0.97

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2832 0.23 3196 0.23 7864 0.54

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 3994 0.32 2376 0.17 3729 0.26

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 184062 14.90 228663 16.59 302712 20.86

รวมสนิทรัพย์ 1,235,814 100.00 1,378,636 100.00 1,450,977 100.00
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งบดุลเฉพาะบริษัท (ต่อ) 
รายการ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

31-ธ.ค.-59 % 31-ธ.ค.-60 % 31-ธ.ค.-61 %

หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น

หนีส้ินหมนุเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมจาก

สถาบนัการเงิน 265,316 21.47 297,555 21.58 408,818 28.18

เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋จา่ยเงิน 311,627 25.22 318,423 23.10 329,211 22.69

สว่นของหนีส้ินระยะยาวท่ีถึง

กําหนดชําระใน 1 ปี 0 0.00 395 0.03 871 0.06

เจ้าหนีแ้ละตัว๋เงินจา่ยอ่ืน 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ภาษีเงินได้นิตบิคุคลค้างจา่ย 9,632 0.78 8,903 0.65 0 0.00

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1,651 0.13 2,690 0.20 1,401 0.10

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 588,226 47.60 627,966 45.55 740,301 51.02

หนีส้ินไมห่มนุเวียน

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้-สทุธิจาก

สว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 0 0.00 1,281 0.09 2,056 0.14

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,229 1.07 13,838 1.00 14,704 1.01

หนิส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 13,229 1.07 15,119 1.10 16,760 1.155085

รวมหนีส้ิน 601,455 48.67 643,085 46.65 757,061 52.18

สว่นผู้ ถือหุ้น

ทนุจดทะเบียนท่ีออกและชําระแล้ว 206,057 16.67 206,057 14.95 309,070 21.30

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 87,737 7.10 87,737 6.36 87,738 6.05

กําไรสะสะจดัสรแล้ว-สํารองตาม

กฎหมาย 20,625 1.67 20,625 1.50 21,735 1.50

กําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 319,939 25.89 421,123 30.55 275,372 18.98

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 634,358 51.33 735,542 53.35323 693,915 47.82402

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,235,813 100.00 1,378,627 100.00 1,450,976 100.00  
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งบดุลบริษัท และบริษัทย่อย 
(หน่วย : พนับาท) 

รายการ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

31-ธ.ค.-59 % 31-ธ.ค.-60 % 31-ธ.ค.-61 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 571,995 28.66 548,328 25.04 571,732 24.54

ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋รับเงิน-สทุธิ 773,248 38.74 893,417 40.80 896,254 38.47

สินค้าคงเหลือ-สทุธิ 316,669 15.87 357,952 16.35 460,657 19.77

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 11,770 0.59 9,976 0.46 13,104 0.56

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 1,673,682 83.85 1,809,673 82.65 1,941,747 83.34

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 113897 5.71 87,110 3.98 82,925 3.56

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 0 0.00 0 0.00 8,050 0.35

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 5604 0.28 4,609 0.21 3,858 0.17

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 181072 9.07 264,694 12.09 260,117 11.16

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 13959 0.70 13,959 0.64 13,959 0.60

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3349 0.17 6,662 0.30 14,919 0.64

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 4376 0.22 2,805 0.13 4,349 0.19

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 322257 16.15 379,839 17.35 388,177 16.66

รวมสินทรัพย์ 1,995,939 100.00 2,189,512 100.00 2,329,924 100.00
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รายการ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

31-ธ.ค.-59 % 31-ธ.ค.-60 % 31-ธ.ค.-61 %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืจากสถาบันการเงิน 459,363 23.01 482,840 22.05 592,072 25.41

เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋จ่ายเงิน 351,947 17.63 363,410 16.60 402,061 17.26
ส่วนของหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชาํระใน 1 ปี 773 0.04 1,013 0.05 1,523 0.07

เจ้าหนีแ้ละต ัว๋เงินจ่ายอ่ืน 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 22,783 1.14 21,025 0.96 12,482 0.54

หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 9,963 0.50 3,620 0.17 3,557 0.15

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 844,829 42.33 871,908 39.82 1,011,696 43.42

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้-สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนด 1,455 0.07 2,118 0.10 2,241 0.10

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 20,714 1.04 19,208 0.88 21,199 0.91

หนิสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3,007 0.15 0 0.00 0 0.00

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 25,176 1.26 21,326 0.97 23,441 1.01

รวมหนีสิ้น 870,005 43.59 893,234 40.80 1,035,136 44.43

ส่วนผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแล้ว 206,057 10.32 206,057 9.41 309,070 13.27

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 87,737 4.40 87,737 4.01 87,738 3.77

ส่วนเกินทุนอ่ืน 0 0.00 20,772 0.95 4,185 0.18

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น 12,576 0.63 -3,162 -0.14 -10,728 -0.46
กําไรสะสะจัดสรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย 20,625 1.03 20,625 0.94 21,735 0.93

กําไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร 575,028 28.81 665,633 30.40 536,288 23.02

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 902,023 45.19 997,662 45.57 948,288 40.70
ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทย่อย 223,912 11.22 298615 13.64 346499.6 14.87

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,125,935 56.41 1,296,277 59.20 1294788 55.57

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,995,940 100.00 2,189,511 100.00 2,329,924 100.00

งบดุลบริษัท และบริษัทย่อย (ต่อ)  
(หนว่ย : พนับาท) 
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งบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษัท            (หนว่ย : พนับาท) 
รายการ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

31-ธ.ค.-59 % 31-ธ.ค.-60 % 31-ธ.ค.-61 %

รายได้

รายได้จากการขาย 2,059,460 99.25 2,326,909 97.08 2,473,112 97.93

รายได้อ่ืน 15,577 0.75 69,983 2.92 52,363 2.07

รวมรายได้ 2,075,037 100.00 2,396,892 100.00 2,525,476 100.00

ต้นทนุขายและคา่ใช้จา่ย

ต้นทนุขาย 1,759,779 84.81 2,023,725 84.43 2,276,151 90.13

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 195,560 9.42 221,229 9.23 224,495 8.89

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 51 0.00 0 0.00 0 0.00

ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 1,189 0.06 257 0.01 0 0.00

รวมคา่ใช้จา่ย 1,956,579 94.29 2,245,212 93.67 2,500,646 99.02

กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได้ 118,458 5.71 151,680 6.33 24,829 0.98

ดอกเบีย้จา่ย 4,583 0.22 6,207 0.26 9,081 0.36

(รายได้)คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้นิติ

บคุคล 22,940 1.11 27,487 1.15 -4,620 -0.18

กําไรสทุธิสําหรับปี/งวด 90,935 4.38 117,987 4.92 20,368 0.81
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งบกาํไรขาดทุนบริษัทและบริษัทย่อย             (หนว่ย : พนับาท) 
รายการ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

31-ธ.ค.-59 % 31-ธ.ค.-60 % 31-ธ.ค.-61 %

รายได้

รายได้จากการขาย 2,837,799 98.78 3,038,732 99.32 3,204,098 99.51

รายได้อ่ืน 35,123 1.22 20,862 0.68 15,880 0.49

รวมรายได้ 2,872,922 100.00 3,059,595 100.00 3,219,977 100.00

ต้นทนุขายและคา่ใช้จา่ย

ต้นทนุขาย 2,355,296 81.98 2,539,532 83.00 2,810,995 87.30

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 267,605 9.31 291,134 9.52 291,831 9.06

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1,325 0.05 0 0.00 0 0.00

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 3,299 0.11 0 0.00 0 0.00

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 36 0.00 12 0.00 0 0.00

รวมคา่ใช้จา่ย 2,627,561 91.46 2,830,678 92.52 3,102,826 96.36

กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได้ 245,361 8.54 228,916 7.48 117,151 3.64

ดอกเบีย้จา่ย 10,087 0.35 10,159 0.33 13,399 0.42

(รายได้)คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้นิติ

บคุคล 50,075 1.74 45,808 1.50 20,946 0.65

กําไรสทุธิสําหรับปี/งวด 185,199 6.45 172,949 5.65 82,806 2.57
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 
รายการ

2559 2560 2561 2559 2560 2561

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

(Liquidity Ratio)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง(เทา่) 1.83 1.83 1.55 1.98 2.08 1.92

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว(เทา่) 1.50 1.47 1.17 1.61 1.66 1.45

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า(เทา่) 3.49 3.58 3.46 3.67 3.65 3.58

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย(วนั) 105.00 102.00 105.00 100.00 100.00 102.00

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ(เทา่) 10.22 9.71 8.87 7.62 7.53 6.96

ระยะเวลาการขายเฉล่ีย (วนั) 36.00 38.00 41.00 48.00 48.00 52.00

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า(เทา่) 5.49 6.42 7.51 6.36 7.10 7.97

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 66.00 57.00 49.00 57.00 51.00 46.00

Cash Cycle (วนั) 75.00 83.00 97.00 91.00 97.00 108.00

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหา

กําไร (Profitability Ratio)

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 14.55 13.03 7.96 17.00 16.43 12.27

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 5.75 6.52 0.98 8.65 7.53 3.64

อตัรากําไรสทุธิ (%) 4.42 5.07 0.81 6.53 5.69 2.57

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 13.90 16.04 2.94 16.45 13.34 6.38

อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%) 7.36 8.56 1.40 9.28 7.90 3.55

อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

(Financial Policy Ratio)

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ(เทา่) (เฉพาะหนี ้

ท่ีมีภาระดอกเบีย้) 0.41 0.41 0.59 0.41 0.37 0.31

อตัราสว่นความสามารถในการชําระ

ดอกเบีย้(เทา่) 25.84 24.44 2.24 24.32 25.53 6.18

งบเฉพาะบริษัท บริษัทและบริษัทยอ่ย
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14 คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  
ภาพรวมของการดาํเนินงานที่ผ่านมา 
 
ผลการดาํเนินงาน   
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิเท่ากบั 82.81 ล้านบาท ลดลง 90.14 ล้านบาท หรือ 
ลดลงร้อยละ 52.1 อย่างไรก็ตาม ยอดขายได้เพิ่มขึน้จากปี 2560 คิดเป็นจํานวน 165.37 ล้านบาท 
หรือ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.44 โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรากําไรขัน้ต้นเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 
12.26 เปรียบเทียบกบัอตัรากําไรขัน้ต้นของปี 2560 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 16.43  ลดลงจํานวนร้อยละ 
4.17 หรือ คดิเป็นอตัราการลดลง ร้อยละ 25.38 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายใน
การขายและบริหารเม่ือเทียบกบัยอดขาย ลดลง จํานวนร้อยละ 0.49 จากปี 2560 โดยอยู่ท่ีร้อยละ 
9.10 ของยอดขายในปี 2561 ในขณะท่ี บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายด้านการเงินเพิ่มขึน้
เล็กน้อย คิดเป็นจํานวนเงิน 3.28 ล้านบาท จากเหตผุลท่ีกล่าวมาทัง้หมดข้างต้น ส่งผลให้บริษัท
และบริษัทยอ่ยมีอตัรากําไรสทุธิ ลดลงจากร้อยละ 5.65 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 2.58 ในปี 2561 คดิ
เป็นจํานวนการลดลง ร้อยละ 3.07 หรือ คดิเป็นอตัราการลดลง ร้อยละ 54.34 

 
ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมเท่ากบั 2,329.92 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากปี 2560 จํานวน 140.41 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 6.41 โดยสินทรัพย์ท่ีมีการ
ปรับตวัเพิ่มสงูขึน้มาก ได้แก่ สินค้าคงเหลือ จากจํานวน 357.95 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 460.66 
ล้านบาท ในปี 2561 หรือ ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 28.69  สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย 
แบง่เป็นสินทรัพย์หมนุเวียนรวมเท่ากบั 1,941.75 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวมเท่ากบั 
388.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 83.34 และ ร้อยละ 16.66 ของสินทรัพย์รวม
ตามลําดบั สินทรัพย์ท่ีมีสดัส่วนสงูสดุ 3 รายการแรก ของสินทรัพย์รวมทัง้หมด ได้แก่ลกูหนีก้ารค้า
และตัว๋เงินรับสทุธิ ซึง่มีจํานวนเท่ากบั 896.25 ล้านบาท หรือ คดิเป็นร้อยละ 38.47  รองลงมาได้แก่ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ท่ีมีจํานวนเท่ากบั 571.73 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 24.54 
และ สินค้าคงเหลือ ซึง่มีจํานวนเท่ากบั 460.66 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 19.77 โดยสินทรัพย์
ทัง้ 3 รายการดงักลา่วรวมคดิเป็นร้อยละ 82.78 ของสนิทรัพย์รวมทัง้หมด 
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หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวมเท่ากบั 1,035.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
141.91 ล้านบาท หรือ เพิม่ขึน้ร้อยละ 15.89 เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยมีหนีส้นิหมนุเวียนจํานวน
เท่ากบั 1,011.70 ล้านบาท และหนีส้นิไมห่มนุเวียนจํานวนเท่ากบั 23.44 ล้านบาท หนีส้นิท่ีมี
สดัสว่นสงูสดุ 2 อนัดบัแรกของหนีส้นิรวมทัง้หมด ได้แก่ เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน
จํานวนเทา่กบั 592.07 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 57.20 และ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจํานวน
เท่ากบั 402.06 ล้านบาท หรือ คดิเป็นร้อยละ 38.84 โดยหนีส้นิทัง้ 2 รายการดงักลา่ว คดิเป็นร้อย
ละ 96.04 ของหนีส้นิรวมทัง้หมด 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ เท่ากบั 1,294.79 
ล้านบาท ลดลง 1.49 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 0.11 เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดย เป็นส่วนของผู้
ถือหุ้นของบริษัทใหญ่คดิเป็นจํานวนเท่ากบั 693.92 ล้านบาท 
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รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้มีอาํนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท 
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ประวติัคณะกรรมการบริษทัโดยยอ่ 
 

ช่ือ-นามสกลุ อายุ 
ตําแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

1. นายพละ สุขเวช 
อาย ุ79 ปี ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ (ผา่นการอบรมโครงการ DAP รุ่นท่ี  
14/2004)  
 
 

- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2503)  

- วศิวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั (2546) 

  
 

ปี 2555 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการ 
                                              บริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2554- ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง :  ท่ีปรึกษา 
                                              บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
                                              บริษทั เอม็ไพร์ เอเซีย กรุ๊ป จาํกดั 
ปี 2553 – ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง : กรรมการ 
                                              บริษทั ซียอีูแอล จาํกดั 
                             ตาํแหน่ง: ประธาน 
                                             สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
ปี 2551- ปัจจุบนั    ตาํแหน่ง : ท่ีปรึกษา 
                                               บริษทั ยนิูไทยไลน์ จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2548 – ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง : กรรมการ 
                                                บริษทั ไทยออลยพ์าวเวอร์ จาํกดั 
ปี 2549 – ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง : ประธาน 
                                               มูลนิธิส่งเสริมการจดัการทรัพยากรและ 
                                               ส่ิงแวดลอ้มไทย 
ปี 2545 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง: ประธานกรรมการ 
                                              บริษทั บางกอก โพลีเอทธิลีน จาํกดั 
 

2. นายวรัิช  สุวรรณนภาศรี 
อาย ุ75 ปี ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
(ผา่นการอบรมโครงการ DAP  
รุ่นท่ี 43 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2548) 
 
 

- ประกาศนียบตัร  
  หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหาร 
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปี 2559- ปัจจุบนั    ตาํแหน่ง:   ประธานกรรมการบริหาร 
                                                 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2524 – 2558       ตาํแหน่ง:  กรรมการผูจ้ดัการ 
                                                 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
                                                 บริษทั ไลออ้น เอเชีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
ปี 2553-  ปัจจุบนั     ตาํแหน่ง : กรรมการ 
                                                 บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)          

3. ดร.กาญจนา สุวรรณนภาศรี 
อาย ุ78 กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ดัการ
และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
(ผา่นการอบรมโครงการ DAP  
รุ่นท่ี 43 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2548 
 
 
 

-อนุปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
  วทิยาลยัเทคนิคกรุงเทพ สาขา  
  การตลาด 
- พทุธศาสตร์ดุษฎีบฒัฑิตกิตติมศกัด์ิ   
  สาขาวชิาสงัคมศาสตร์    
  มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวทิยา    
  ลยั (2550) 
 
 

ปี 2559- ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง:  กรรมการ  
                                               บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2524 – 2558      ตาํแหน่ง:  รองกรรมการผูจ้ดัการ 
                                                บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
                                                : กรรมการ 
                                                 บริษทัไลออ้น เอชีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
ปี 2553 – ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง: กรรมการ 
                                               บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกลุ อายุ 
ตําแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

4. นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี 
อาย ุ47 ปี  กรรมการ, รองกรรมการ
ผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
รองประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
(ผา่นการอบรมโครงการ DAP  
รุ่นท่ี 44 วนัท่ี  2 กนัยายน  2548) 
 
 

- ประกาศนียบตัรบริหารธุรกิจ 
  สาขาการเงินและการธนาคาร  
ระหวา่งประเทศ 

 The University of Birmingham 
 ประเทศองักฤษ 
 

ปี 2560 – ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง : รองประธานกรรมการบริหาร 
                                                 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2559-2560         ตาํแหน่ง    ประธานกรรมการบริหาร 
                                                บริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2553 – ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง : กรรมการผูจ้ดัการ 
                                                บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2548- ปัจจุบนั    ตาํแหน่ง : กรรมการ 
                                                บริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2548 - 2553        ตาํแหน่ง : รองกรรมการผูจ้ดัการ 
                                                (ส่วนงานพฒันาธุรกิจ) 
                                                บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2543 - ปี 2548   ตาํแหน่ง : ผูจ้ดัการทัว่ไป 
                                               บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2534 -  ปี 2543  ตาํแหน่ง : รองผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
                                               บริษทั ยเูน่ียน เทรดด้ิง แอนด ์อินดสัตร้ี จาํกดั 

5. ดร. เขียน วงศสุ์รีย ์ 
อาย ุ 79  ปี  กรรมการบริหาร 
(ผา่นการอบรมโครงการ DCP รุ่นท่ี 
6/2001) 
 
 

ปริญญาเอก วศิกรรมไฟฟ้า 
The University of British Columbia 
ประเทศแคนาดา 

ปี 2548 – ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง : กรรมการ 
                                                 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2548 – ปัจจุบนั    ตาํแหน่ง : กรรมการ 
                                                 บริษทั บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2541 – ปี 2548       ตาํแหน่ง : กรรมการ 
                                                 บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาขน) 
 

6. นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี 
 อาย ุ 49 ปี  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
(ผา่นการอบรมโครงการ DAP  
รุ่นท่ี 45 วนัท่ี 27 กนัยายน 2548) 
 

- ปริญญาโท  
  รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบณัทิต  
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์      
 

ปี 2548 -  ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายขาย) 
                                                บริษทั  ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2553 – ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง: กรรมการ 
                                               บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)* 
ปี 2536 - ปี 2548    ตาํแหน่ง : ผูจ้ดัการทัว่ไป 
                                                บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั 
 

7. นางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี 
อาย ุ48  ปี  ผูช่้วยกรรมการ ผูจ้ดัการ 
และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
(ผา่นการอบรมโครงการ DAP  
รุ่นท่ี 42 วนัท่ี 1 สิงหาคม 2548) 

- M.B.A  
University of New Haven, USA 
- MSc, in Finance 
University of New Haven, USA 

ปี 2548  - ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
                                                บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2553 – ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง: กรรมการ 
                                               บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2545 -  ปี 2548  ตาํแหน่ง : ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
                                               บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล  จาํกดั 
 
 
 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน)                                                                                                                  

 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 4  

 

ช่ือ-นามสกลุ อายุ 
ตําแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

8. นางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศรี 
อาย ุ45 ปี  กรรมการและผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
(ผา่นการอบรมโครงการ DAP  
รุ่นท่ี 43 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2548) 

- M.B.A 
  University of New Haven, USA 

ปี 2548 – ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
                                                บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
                                                : กรรมการ  
                                                 บริษทั ไลออ้น เอเชีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
ปี 2545 –  ปี 2548  ตาํแหน่ง :  ผูจ้ดัการทัว่ไป 
                                                 บริษทั ไลออ้น เอเชีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

9.  นายพีรพล สุวรรณนภาศรี 
อาย ุ41 ปี  กรรมการผูจ้ดัการ 
และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
(ผา่นการอบรมโครงการ DAP  
รุ่นท่ี 44 วนัท่ี  2 กนัยายน 2548) 
 

Master Degree in  
E-Business Management 
University of Surrey, U.K. 

ปี 2559- ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง : กรรมการผูจ้ดัการ 
                                              บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2548 – 2558     ตาํแหน่ง : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายการตลาด) 
                                               บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
                                              : กรรมการ  
                                                บริษทั ไลออ้น เอเชีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
ปี 2553 – ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง: กรรมการ 
                                               บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)* 
ปี 2546  - ปี  2548 ตาํแหน่ง : ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
                                               บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั 
 

10. นายพลูศกัด์ิ ตนัสิทธิพนัธ์ 
อาย ุ60 ปี  ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 
(ผา่นการอบรมโครงการ DCP 
รุ่นท่ี 144/2011 และ DAP รุ่นท่ี 51/2006) 
 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

ปี 2558- ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ  
                                             บริษทั FN Factory Outlet จาํกดั 
ปี 2558- ปัจจุบนั ตาํแหน่ง: รองประธานกรรมการ และ  
                                            ประธานกรรมการตรวจสอบ   
                                            บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2560-ปัจจุบนัตาํแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
                                           บริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
 

11. นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์
อาย ุ59 ปี  กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
(ผา่นการอบรมโครงการ DCP รุ่นท่ี
61/2005, ACP รุ่นท่ี 10/2005) 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงินและการธนาคารระหวา่ง
ประเทศ) 
มหาวทิยาลยัเบอร์มิงแฮม, องักฤษ 
ปริญญาโท การตน้ทุน 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ปี 2559 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการผูจ้ดัการ 
                                              บจก.เซาท ์อีสท ์เอเชียน เอนเนอร์จี 
ปี 2559 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการผูจ้ดัการ 
                                              บจก.ไฟฟ้านํ้างึม 2 
ปี 2559 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการ 
                                              บริษทั ซี.เค.พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2548 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ 
                                              บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั(มหาชน) 
ปี 2554 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการ 
                                              บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 
ปี 2554 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการ 
                                              บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน)                                                                                                                  

 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 5  

 

ช่ือ-นามสกลุ อายุ 
ตําแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

ปี 2554 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการ 
                                              บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั 
ปี 2554 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการ 
                                              บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 
ปี 2557 – 2559     ตาํแหน่ง : ผูช่้วยกรรมกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชี  

และการเงิน 
                                              บริษทั ช.การช่าง จาํกดั(มหาชน) 
ปี 2557 – 2559    ตาํแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ 
                                             บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) 
 

12.ศาสตราจารย ์ดร.ธราพงษ ์วทิิตศานต ์ 
อาย ุ62 ปี กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการอิสระ 

ปริญญาเอก (เคมีวศิวกรรม) Institute 
National Poly Techniqe Toulouse 
France 
ปริญญาโท (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
ปริญญาตรี (เคมีวศิวกรรม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

2560- ปัจจุบนั      ตาํแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
                                             บริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
2558- ปัจจุบนั      ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการ 
                                                บมจ. ซนัไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง 
2558- ปัจจุบนั      ตาํแหน่ง: ศาสตราจารย ์ระดบั A2 ในสาขาวชิาเคมีเทคนิค  
                                                จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 
2556-2557           ตาํแหน่ง: ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัพลงังาน 

13. นายสมเจน์ สายฝน 
อาย ุ61 ปี กรรมการ 

ปริญญาตรี (เคมีวศิวกรรม) 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท (วศิวกรรม อุตสาหการ) 
สถาบนัวทิยาลยัแห่งเอเซีย 

2561 – ปัจจุบนั    ตาํแหน่ง : กรรมการ 
                                              บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั(มหาชน) 
2551 – 2560        ตาํแหน่ง : กรรมการ 
                                              บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน) 
                                           

14. นางวราภรณ์ ทองโพธ์ิ  
เลขานุการคณะกรรมการ และ เลขานุการ
บริษทั  

ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยั
สยาม 

ปี 2556-ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : เลขานุการ บริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จาํกดั
(มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 หน้า 1  

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกับ 

กรรมการของบริษัทย่อย 
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รายช่ือบริษัท 
บริษัท บริษัทย่อย 

บมจ. ยูเน่ียน 
ปิโตรเคมีคอล 

บจ. ไลอ้อน เอเชีย 
(ไทยแลนด์) 

บมจ. แกรททิ
ทดู อนิฟินิท 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
นายวิรัช  สวุรรณนภาศรี S, D S, D, M S, D 

นางกาญจนา  สวุรรณนภาศรี S, D, M D, M S, D 

นางสาวสธิุดา  สวุรรณนภาศรี S, D, M S, D, M S, D 

นางสาวปิยะนนัท์  สวุรรณนภาศรี S, D, M S, D, M  S, D 

นางสาวปิยะดา  สวุรรณนภาศรี S, D, M S, D, M - 

นายพีรพล  สวุรรณนภาศรี MD, S S, MD S, D 

นายพีรเจต  สวุรรณนภาศรี S, D - S, MD 

 
หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ  S = กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม  

D = กรรมการ   MD = กรรมการผู้จัดการ M = ผู้บริหาร 
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและ

หวัหน้างานกาํกับดแูลการปฏบิตังิานของบริษัท 
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เอกสารแนบ 3 หน้า 2  

 

รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกับดแูลการปฏิบัตงิานของ
บริษัท 
 ช่ือ – นามสกุล  นางสาวลดาวลัย์ อินทรวิชยั 
 ตาํแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา  ปริญญาตรี   สาขาบริหารธุร กิจการบัญชี  มหาวิทยาลัยรายภัฏ
นครราชสีมา 

 ประสบการณ์การทาํงาน 
 2560 – ปัจจบุนั  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) 
 2557 – 2559  เจ้าหน้าท่ีบญัชี 
    บริษัท ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จํากดั 
 2556   เจ้าหน้าท่ีบญัชีอาวธุโส 
    บริษัท ริชช่ีเพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) 
 
 การฝึกอบรม   

 อบรม “การจดัทํากระดาษทําการ การป้องกนัการทจุริต” สภาวิชาชีพบญัชี 

 หลกัสตูร Working Paper for Better Corruption Prevention   ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 หลกัสตูร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน” รุ่นท่ี 3  
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 อบรม “Risk Management and Internal Control”  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ดแูลรับผิดชอบในการกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฏระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวบรวม ศกึษาข้อมลู และให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานตา่งๆ ในเร่ืองกฎระเบียบ และ
ประกาศตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมในการพฒันาระบบงานตา่งๆ โดยแบง่หน้าท่ีหลกัๆ ได้ดงันี ้

1. งานดแูลการปฏิบตังิานภายใน (Compliance) 

 จัดทําแผนงานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานประจําปี เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 3 หน้า 3  

 

 กํากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนงานท่ี
กําหนดให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและบริษัทฯ 

 ให้คําปรึกษาท่ีเก่ียวกบักฏระเบียบของทางการและบริษัทฯ ให้แก่พนกังาน 

 เป็นตวัแทนเพ่ือการประสานงานระหวา่งบริษัทฯ กบัหน่วยงานภายนอกและทางการ 

 สรุปกฎระเบียบท่ีมีการเปล่ียนแปลงและประเด็นสําคญั เพ่ือนําส่งให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
และคณะกรรมการรับทราบ รวมถึงการจัดทําและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
(Compliance Manual) 

 รับแจ้งข้อร้องเรียนของลกูค้าและนํามาเพ่ือพิจารณาสรุปผล เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไขร่วมกบัฝ่ายต้นสงักดั เพ่ือสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า 

 จดัอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ให้แก่พนกังานทกุคนในบริษัทฯ เก่ียวกบัหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ พร้อมทัง้แนะนํากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ีออกใหม ่
รวมถึงหลกัจรรยาบรรณตา่งๆ ในการดําเนินงานด้านธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 จดัทํารายงานการกํากบัดแูลการปฏิบตังิานประจําปี 

 แจ้งการกระทําผิดท่ีมีนยัสําคญัตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ทรายโดยไมช่กัช้า 
2. งานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

 จดัทําแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี เสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายตา่งๆ ตามแผนงานท่ีกําหนดว่า เป็นไปตามขัน้ตอน
ปฏิบตังิานท่ีบริษัทฯ กําหนด 

 สอบทานการปฏิบตัิงานของฝ่ายต่างๆ และประเมินการควบคมุภายใน และบริหาร
ความเสี่ยงพร้อมทัง้เสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง เปล่ียนแปลงระบบงานให้
เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

 
 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน)                                                                                                                     
 

 
เอกสารแนบ 4 หน้า 1  

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 
อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน)                                                                                                                     
 

 
เอกสารแนบ 4 หน้า 2  

 

ไม่มี 
 


	INDEX_20190327
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

