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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
1.1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ กลยุทธ์ ในการท าธุรกิจ 
วัตถุประสงค์ 
บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) ได้ก่อตัง้ขึน้มำโดยมีวตัถปุระสงค์ในกำรด ำเนินธุรกิจ

น ำเข้ำและจดัจ ำหน่ำยสินค้ำในกลุ่มผลิตภณัฑ์เคมีประเภทสำรท ำละลำย (Solvents) ซึ่งเป็นผลผลิตจำก
กำรน ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ก๊ำซธรรมชำติ (NGL), แนฟทำ (Naptha) รวมทัง้ คอนเดนเสท
(Condensate) มำใช้ในกำรผลิตปิโตรเคมีขัน้ต้นในสำยอโรเมติกส์ (Aromatic Unit) และในสำยโอเลฟินส์ 
(Olefin Unit) โดย Solvents เป็นสำรเคมีท่ีมีคณุสมบตัิในกำรท ำละลำย เพ่ือให้สำรเคมีอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็น
ของแข็งประเภทต่ำงๆสำมำรถรวมตวักนัได้ และเป็นส่วนประกอบส ำคญัในกำรผลิตสินค้ำในหลำกหลำย
อตุสำหกรรม เชน่  อตุสำหกรรมสี,  อตุสำหกรรมบรรจุภณัฑ์   และ อตุสำหกรรมกำรพิมพ์ เป็นต้น   ซึ่งจำก
กำรท่ี Solvents เป็นส่วนประกอบท่ีจ ำเป็นของกำรผลิตในหลำกหลำยอุตสำหกรรม ดงันัน้บริษัทสำมำรถ
หมนุเวียนขำยสินค้ำได้ตำมฤดกูำลของสินค้ำเหลำ่นัน้ ท ำให้บริษัทสำมำรถขำยสินค้ำได้ตลอดปี  

 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีซึ่ง

ประกอบด้วย 2 กลุม่ผลิตภณัฑ์หลกัคือ Commodity Solvents และ Specialty Solvents/ Chemicals 
 
ในส่วนของกลุ่มผลิตภณัฑ์ Commodity Solvents จะด ำเนินกำรโดยบริษัท ซึ่งสำมำรถแบง่ออกได้

เป็น 7 ประเภทใหญ่ๆ ตำมคณุสมบตัิในกำรท ำละลำย โดยแต่ละประเภทจะประกอบด้วยผลิตภณัฑ์หลกัๆ
ของบริษัทและสำมำรถน ำไปใช้ในอตุสำหกรรมตำ่งๆ ดงันี ้

 
1. Alcohol ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในอุตสำหกรรมสี, อุตสำหกรรมผลิตเคมี, อุตสำหกรรมบรรจุ

ภณัฑ์,อตุสำหกรรมอ่ืนๆ และจ ำหนำ่ยให้ร้ำนค้ำตวัแทนจ ำหนำ่ย 
2. Aliphatic ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในอุตสำหกรรมสี, อุตสำหกรรมอ่ืนๆ และจ ำหน่ำยให้ร้ำนค้ำ

ตวัแทนจ ำหนำ่ย  
3. Aromatic ใช้เป็นส่วนประกอบหลกัในอตุสำหกรรมสี, อุตสำหกรรมผลิตเคมี, อุตสำหกรรมบรรจุ

ภณัฑ์, อตุสำหกรรมอ่ืนๆ และจ ำหนำ่ยให้กบัร้ำนค้ำตวัแทนจ ำหน่ำย 
4. Ester เป็นส่วนประกอบหลกัในอุตสำหกรรมสี, อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสำหกรรมอ่ืนๆ และ

จ ำหนำ่ยให้ร้ำนค้ำตวัแทนจ ำหนำ่ย 
5. Glycols ใช้เป็นสว่นประกอบหลกัใน อตุสำหกรรมผลิตเคมี  
6. Ketone ใช้เป็นส่วนประกอบหลกัในอตุสำหกรรมสี, อตุสำหกรรมผลิตเคมี และ อตุสำหกรรมบรรจุ

ภณัฑ์ 
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7. Monomer เป็นสว่นประกอบหลกัในอตุสำหกรรมอ่ืนๆ  
 
ส ำหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์ Specialty Solvents/ Chemical ซึ่งด ำเนินกำรโดยบริษัท แกรททิทดู อินฟิ

นิท จ ำกดั(มหำชน) (เดิมช่ือ บริษัท ยเูน่ียน อินทรำโก้ จ ำกดั (มหำชน))  ซึ่งจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ และ บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จ ำกดั ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มนีจ้ะเป็น Solvents ชนิดพิเศษ มี
ลกัษณะกำรใช้งำนท่ีเฉพำะเจำะจง หรือ มีคณุลกัษณะเฉพำะ กว่ำสินค้ำประเภท Commodity เช่น ควำม
เป็นเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม มีควำมปลอดภยัตอ่ร่ำงกำย ปรำศจำกกลิ่น สี เป็นต้น 

 
เป้าหมาย 
ใน 5 ปีข้ำงหน้ำ บริษัทมีเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในอนำคตดงันี ้

1. พฒันำผลิตภณัฑ์โดยกำรเพิ่มชนิดสินค้ำให้มีควำมหลำกหลำยขึน้เพ่ือสนองต่อควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำปัจจบุนัและอนำคต 

2. ขยำยฐำนลกูค้ำโดยกำรขยำยตลำดไปยงักลุม่ลกูค้ำท่ีอยูใ่นอตุสำหกรรมใหม่ๆ  
 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์การตลาด 
บริษัทจะเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ Solvents ท่ีมีคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ (Product Feature) ท่ีผลิต

มำจำกผู้ผลิตท่ีมีช่ือเสียง เน่ืองจำกบริษัทจะเน้นในกำรก ำหนดกำรรักษำคณุภำพและมำตรฐำนของสินค้ำ 
นอกจำกนัน้เพ่ือควบคุมคุณภำพของสินค้ำ บริษัทจะจัดให้มีกำรตรวจสอบ และควบคุมคุณภำพของ
ผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของลกูค้ำ โดยทัง้ทำงบริษัทและผู้ตรวจสอบภำยนอก (surveyor) จะมี
กำรตรวจสอบสินค้ำซึ่งจะเร่ิมตัง้แต่สินค้ำท่ีบรรทุกมำทำงเรือหรือทำงรถบรรทุกและขนถ่ำยไปเก็บไว้ใน
แท้งก์ของคลงัสินค้ำจนถึงจดัสง่สินค้ำถึงลกูค้ำ ท ำให้บริษัทสำมำรถรับประกนัในคณุภำพของสินค้ำ รวมถึง
ควำมบริสทุธ์ิของสำรเคมี ได้สงูกวำ่สินค้ำของคูแ่ขง่ 

นอกจำกนัน้บริษัทยงัมีแผนกำรท่ีจะก ำหนดให้มีกำรศกึษำแนวโน้มของสภำวะตลำดของแตล่ะสำย
ผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือค้นหำผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละ
ภำคอตุสำหกรรม อีกทัง้บริษัทยงัมีนโยบำยท่ีจะมุง่สร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้ำในระยะยำวโดยบริษัทได้
จดัให้เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำดดแูลลกูค้ำอย่ำงตอ่เน่ืองและใกล้ชิด ฝ่ำยบริหำรกำรตลำดและกำรขำยจะท ำงำน
ร่วมกับลกูค้ำ เพ่ือท่ีบริษัทจะได้ให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพแก่ลกูค้ำแตล่ะรำย 
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 กลยุทธ์การจัดจ าหน่าย 
นโยบำยในกำรขำยสินค้ำของบริษัทจะเน้นกำรขำยตรงให้กบัลูกค้ำในกลุ่มอตุสำกรรมเป็นหลกั ซึ่ง

จะเป็นกำรขำยในปริมำณมำกต่อครัง้ และจำกกำรท่ีบริษัทมี Fleet รถของตัวเองท ำให้สะดวกในกำร
กระจำยสินค้ำไปยงัลูกค้ำ และในกำรส่งสินค้ำให้ตรงตำมก ำหนดเวลำ   ซึ่งในอนำคตบริษัทมีนโยบำยใน
กำรท่ีจะจดัจ้ำงรถขนส่งสินค้ำขนำดใหญ่ (Bulk) จำกบริษัทภำยนอกบำงส่วนเพ่ือเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
จดัส่งสินค้ำให้มำกขึน้ เน่ืองจำกกำรขนส่งสินค้ำโดยรถขนส่งสินค้ำขนำดใหญ่ต้องอำศยัควำมเช่ียวชำญ
และควำมช ำนำญในกำรจดัสง่สินค้ำมำกกวำ่ และยงัเป็นกำรลดควำมเส่ียงจำกปัญหำตำ่งๆท่ีเกิดจำกขนส่ง
สินค้ำ เชน่ ควำมเสียหำยจำกอบุตัเิหต ุ  กำรบริหำรบคุลำกรด้ำนกำรขนสง่ เป็นต้น 

กลยุทธ์ด้านราคา  
สินค้ำเคมีภัณฑ์ประเภทสำรท ำละลำย (Solvents) ซึ่งเป็นผลผลิตจำกกระบวนกำรกลัน่น ำ้มนัดิบ 

และกำรผลิตปิโตรเคมีขัน้ตำ่งๆ ดงันัน้รำคำจงึแปรผนัตำมรำคำน ำ้มนัและรำคำของปิโตรเคมี และกลไกของ
ตลำด ส ำหรับรำคำของ Solvents นัน้จะถกูก ำหนดโดยภำวะของรำคำน ำ้มนัและปิโตรเคมี และจำกผู้ผลิต
รำยใหญ่เพียงไม่ก่ีรำย อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย Solvents จำก
ผู้ ผลิตรำยใหญ่ ดังนัน้นโยบำยด้ำนรำคำขำยสินค้ำของบริษัทให้กับลูกค้ำจึงค่อนข้ำงมีควำมยืดหยุ่น  
เน่ืองจำกบริษัทมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำขำยให้กบัลกูค้ำท่ีเหมำะสม โดยค ำนึงถึงต้นทนุในกำรจดัหำหรือ
ได้มำ คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรระดบัก ำไรท่ีเหมำะสมรวมถึงปริมำณสินค้ำท่ีลกูค้ำต้องกำร  

นอกจำกนีบ้ริษัทยังมีนโยบำยในกำรก ำหนดอัตรำก ำไรขัน้ต้นขัน้ต ่ำในกำรขำยสินค้ำ เพ่ือให้
เพียงพอส ำหรับคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรและด ำเนินงำนและคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ  โดยบริษัทจะตัง้รำคำขำยจำกทนุ
และในสว่นของอตัรำก ำไรขัน้ต้นของแตล่ะชนิดสินค้ำ บริษัทจะพิจำรณำจำกคณุสมบตัขิองสินค้ำแตล่ะชนิด
และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของสินค้ำนัน้ในตลำด นอกจำกนัน้บริษัทมีกำรแบ่งกลุ่มสินค้ำแยกตำม
อตัรำก ำไรขัน้ต้นของสินค้ำ โดยจะแบง่ออกเป็นสินค้ำท่ีมีระดบัอตัรำก ำไรขัน้ต้น   มำก ปำนกลำงและน้อย 
ทัง้นีก็้เพ่ือให้สำมำรถวำงแผนกำรจ ำหนำ่ยในแตล่ะกลุม่สินค้ำได้ 

 
กลยุทธ์ด้านการเงนิ 
บริษัทมีนโยบำยด้ำนกำรให้เครดิตท่ีรัดกมุ โดยมีกำรตรวจสอบธุรกิจและกำรด ำเนินงำนของลกูค้ำ

อย่ำงใกล้ชิด ประกอบกบักำรดปูระวตัิกำรช ำระเงินท่ีผ่ำนมำ ก่อนท่ีจะท ำกำรอนมุตัิสินเช่ือให้แก่ลูกค้ำรำย
ใดรำยหนึ่ง ซึ่งโดยเฉล่ียแล้วทำงบริษัทจะให้ระยะเวลำเครดิตกับลูกค้ำประมำณ 90 วนั และบริษัทจะท ำ
กำรพิจำรณำกำรให้เครดิตแก่ลูกค้ำดงักล่ำวเป็นรำย ๆ ไปเท่ำนัน้ จึงท ำให้กำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำบริษัท
ประสบปัญหำหนีส้ญูน้อยมำก 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
  
 ประวัตคิวามเป็นมา 

บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เดิมช่ือ บริษัท ยูเน่ียนเทรดดิง้ แอนด์ 
อินดสัตรี ้จ ำกัด จดทะเบียนก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2524 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 15 ล้ำนบำท 
เพ่ือประกอบธุรกิจน ำเข้ำและจดัจ ำหนำ่ยเคมีภณัฑ์  

 
ปี 2524  
บริษัทเร่ิมด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ประเภทสำรท ำละลำย (Solvents) ให้กับ        

บริษัท ไทย-เอ็มซี จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่ม Mitsubishi Corporation ประเทศญ่ีปุ่ น   โดยเร่ิมแรกบริษัท
เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยให้กับบริษัท ไทย-เอ็มซี จ ำกัด เพียงแห่งเดียว และได้รับกำรไว้วำงใจให้เป็นตวัแทน
จ ำหน่ำยมำจนถึงปัจจุบนั ซึ่งในขณะนัน้ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยมีประมำณ 10 ชนิด เช่น 
ผลติภณัฑ์ในกลุม่ Alcohols, Aromatic, Ketone และ Ester เป็นต้น   

 
ปี 2528  
วนัท่ี 5 ตลุำคม 2528 บริษัทได้รับกำรแต่งตัง้จำกบริษัท ไทย-เอ็มซี จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่ม 

Mitsubishi Corporation ประเทศญ่ีปุ่ น ให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยหลกัสินค้ำเคมีภณัฑ์ประเภท Solvents ซึ่ง
ปัจจบุนับริษัทยงัคงเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยหลกัของบริษัท ไทย เอ็ม-ซี จ ำกดั  

 
ปี 2529  
บริษัทมีกำรขยำยธุรกิจโดยน ำเข้ำเคมีภัณฑ์จำกต่ำงประเทศ เช่น เกำหลี, ไต้หวนั, สิงคโปร์ และ

ยโุรป เป็นต้น และได้มีกำรน ำสินค้ำของกลุ่มบริษัท เอ็กซอน เคมี เข้ำมำจ ำหน่ำย และเร่ิมเช่ ำแท้งค์บรรจุ
เคมีภณัฑ์ขนำดควำมจปุระมำณ 750,000 ลิตร จำกบริษัท สยำมเฆมี จ ำกดั (มหำชน)  

 
ปี 2547  
บริษัทได้เร่ิมด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจของกลุม่เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรเข้ำจด

ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดงัมีรำยละเอียดตอ่ไปนี ้
วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2547 บริษัทได้ลงทุนใน บริษัท ยูเน่ียน อินทรำโก้ จ ำกัด เป็นจ ำนวนเงิน 5 ล้ำน

บำท โดยซือ้หุ้นทัง้หมดจำกกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มครอบครัวสุวรรณนภำศรี และบริษัท ไล
อ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จ ำกดั เน่ืองจำกบริษัท ยเูน่ียน อินทรำโก้ จ ำกดั ก่อตัง้ขึน้มำเพ่ือด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำ
และจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เคมีท่ีต้องอำศยับุคลำกรท่ีมี
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ควำมรู้ ควำมช ำนำญ ในตวัสินค้ำมำกกว่ำกำรขำยเคมีภัณฑ์อ่ืน ๆ ทั่วไป โดยบริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุ้น
จ ำนวนร้อยละ 99.86 ของทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว   

ในวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2547 บริษัทได้เข้ำไปลงทนุใน บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จ ำกดั โดยซือ้
หุ้นจำกกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิมคือ กลุ่มครอบครัวสุวรรณนภำศรี และ บริษัท ยูเน่ียนสยำม อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกดั  ซึ่งรวมกันเท่ำกับร้อยละ 75 ของทนุจดทะเบียน 15 ล้ำนบำท (ทุนช ำระแล้วเท่ำกบั 10 ล้ำนบำท) 
หรือคิดเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 7.5 ล้ำนบำท ท ำให้จำกเดิมท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทย
แลนด์) จ ำกดั ร้อยละ 18.37 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน และเม่ือวนัท่ี 1 ธันวำคม 2547 
บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จ ำกดั ได้เรียกช ำระทนุเพิ่มอีกจ ำนวน 2.25 ล้ำนบำทท ำให้ปัจจบุนับริษัท 
ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จ ำกดั มีทุนช ำระแล้วรวมทัง้สิน้ 12.25 ล้ำนบำท จำกทนุจดทะเบียน 15 ล้ำน
บำท 

 
วนัท่ี 2 ธนัวำคม 2547 ได้เปล่ียนช่ือจำก บริษัท ยเูน่ียน เทรดดิง้ แอนด์ อินดสัตรี ้จ ำกดั เป็น บริษัท        

ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั  
 
เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2547 บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช ำระแล้วจำก 15 ล้ำนบำท  

เป็น 110 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นจ ำนวนท่ีเพิ่มขึน้ 95 ล้ำนบำท  เพ่ือน ำไปซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัท ยเูน่ียน 
อินทรำโก้ จ ำกัด และเป็นทุนหมุนเวียนในกิจกำร [ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 4/2547 และ 
5/2547 วนัที่ 12 ธันวาคม 2547 และ 29 ธันวาคม 2547 ตามล าดบั ] โดย เม่ือวนัท่ี 14 มกรำคม 2548 
บริษัท ยเูน่ียน อินทรำโก้ จ ำกดั ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 5 ล้ำนบำท เป็น 58 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทได้เข้ำไป
ซือ้หุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวทัง้หมดจ ำนวน 53 ล้ำนบำท ท ำให้บริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุ้นจ ำนวนร้อยละ 99.99 
ของทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว จ ำนวน 58 ล้ำนบำท 

 
นอกจำกนีบ้ริษัท ได้ท ำกำรปรับโครงสร้ำงของบริษัทในกลุ่มเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำจด

ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยได้ท ำกำรขำยหลกัทรัพย์ท่ีถืออยู่ในบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินธุรกิจหลกัออกไป คือ บริษัท ไวกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั และบริษัท เฟิสท์ทรำโก้ จ ำกดั   

 
ปี 2548  
วนัท่ี 7 มีนำคม 2548 บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช ำระแล้วจำก 110 ล้ำนบำท เป็น

จ ำนวน 115 ล้ำนบำท  เพ่ือเป็นทนุหมนุเวียนในกิจกำร 
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วนัท่ี 7 เมษำยน 2548 บริษัทได้จ ำหน่ำยเงินลงทุนใน บริษัท นิปปอนรีไฟน์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
เพ่ือปรับโครงสร้ำงธุรกิจให้มีควำมชดัเจนและเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ  

วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2548 บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช ำระแล้วจำก 115 ล้ำนบำท
เป็น 131 ล้ำนบำท หรือคดิเป็นจ ำนวนท่ีเพิ่มขึน้ 16 ล้ำนบำท เพ่ือเป็นทนุหมนุเวียนในกิจกำร 

วนัท่ี 2 มิถนุำยน 2548 บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจำกเดิม 131 ล้ำนบำทเป็น 165 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นจ ำนวนท่ีเพิ่มขึน้ 34 ล้ำนบำท เพ่ือท่ีจะเสนอขำยต่อประชำชน และบริษัทได้แปรสภำพจำกบริษัท
จ ำกัด เป็นบริษัทมหำชน  และในระยะเวลำ 5 ปี ท่ีผ่ำนมำ บริษัทไม่มีกำรเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเก่ียวกับ
อ ำนำจในกำรควบคมุกำรบริหำรบริษัท โดยกลุม่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทคือ กลุม่สวุรรรณนภำศรี 

 
ปี 2550 
วนัท่ี 2 เมษำยน 2550 บริษัท ยเูน่ียนอินทรำโก้ จ ำกัด ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว 

จำกเดมิ 58 ล้ำนบำท เป็น 78 ล้ำนบำท หรือคดิเป็นจ ำนวนท่ีเพิ่มขึน้ 20 ล้ำนบำท 
 
ปี 2551  
เม่ือวนัท่ี  24 กนัยำยน 2551 บริษัทได้ท ำกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้ (พำร์) จำก

หุ้นละ 1.00 บำท (หนึ่งบำท) เป็นหุ้นละ 0.25 บำท (ย่ีสิบห้ำสตำงค์) ท ำให้จ ำนวนหุ้นท่ีออกและเสนอขำย
แล้วทัง้หมดของบริษัทเพิ่มจำก 165,000,000 หุ้น เป็น 660,000,000 หุ้น 

จดัตัง้ Multi Kross Operation Limited ขึน้ท่ีเขตบริหำรกำรปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน เพ่ือด ำเนินธุรกิจ น ำเข้ำและสง่ออก เคมีภณัฑ์ 

 
ปี 2552 
เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2552 บริษัทได้ท ำกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญั ครัง้ท่ี 1 

โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรำส่วน 4 หุ้น ต่อ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่ำ ทัง้นีใ้บส ำคญั
แสดงสิทธิดงักล่ำวมีจ ำนวนทัง้สิน้ 165,000,000 หน่วย มีอำยุ 5 ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีออกและเสนอขำย โดยมี
อัตรำใช้สิทธิท่ี 1 หน่วย ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้ นสำมัญ ท่ีรำคำหุ้ นละ 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์) 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทท่ีออกในครัง้นีไ้ด้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์แล้ว
เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2552 
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จัดตัง้ บริษัท ยูเคม เอทำนอล แอนด์ เอสเตอร์ จ ำกัด ขึน้เพ่ือด ำเนินธุรกิจผลิตและจัดจ ำหน่ำย
เอทธำนอล ปัจจบุนัยงัไม่ได้เร่ิมด ำเนินกำรเน่ืองจำกไม่สำมำรถจดัหำแหล่งเงินทนุท่ีเหมำะสมได้ ทัง้นี ้ใน
ปัจจบุนั บริษัท ยเูคม เอทำนอล แอนด์ เอสเตอร์ จ ำกดั ได้เปล่ียนช่ือมำเป็น บริษัท ยเูคมเทค จ ำกดั 

 
ปี 2553 
ท่ีประชมุสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2553 ได้มีมติอนมุตัิแผนกำร

น ำบริษัท ยเูน่ียน อินทรำโก้ จ ำกดั (“บริษัทย่อย”) เข้ำจดทะเบียนใน ตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) 
โดยเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทยอ่ยให้แก่ประชำชนและบคุคลทัว่ไป จ ำนวน 52,000,000 หุ้น มลู
คำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้นี ้
จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท ยเูน่ียน อินทรำโก้ จ ำกดั (“บริษัทย่อย”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัท 
ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกัด (มหำชน) ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Pre-emptive Right) จ ำนวนไม่เกิน 
13,000,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดภำยหลงักำร
เสนอขำยครัง้นี ้ 
 
 ปี 2554 
 เม่ือวนัท่ี 3 มิถนุำยน 2554 หุ้นของบริษัท ยเูน่ียน อินทรำโก้ จ ำกดั (มหำชน) ได้เข้ำท ำกำรซือ้ขำย
เป็นครัง้แรกในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อย มีก ำไรสทุธิเกินกว่ำ 100 ล้ำนบำทเป็นปีแรกนบัตัง้แต่
กำรก่อตัง้บริษัท 

 
ปี 2555 
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อย มีก ำไรสุทธิเกินกว่ำ 100 ล้ำนบำทเป็นปีท่ีสอง

ตดิตอ่กนั 
 
ปี 2556 
เม่ือวนัท่ี 3 กันยำยน 2556 บริษัทได้ท ำกำรยกเลิก บริษัทย่อย ได้แก่ Multi Kross Operation 

Limited และ ได้ท ำกำรช ำระบญัชีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
ปี 2557 
บริษัทได้ท ำกำรจดทะเบียนยกเลิก บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ยเูคมเทค จ ำกดั โดยอยู่ระหว่ำงกำร

ช ำระบญัชี 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต.ุ-  ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
  * เดิมชือ่บริษัท ยูเนีย่น อินทราโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน)  
ประกอบธุรกิจน ำเข้ำและจดัจ ำหนำ่ยเคมีภณัฑ์ โดยสินค้ำของบริษัทประกอบด้วยสำรท ำละลำย (Solvents) 
ซึ่งเป็นสินค้ำท่ีจ ำหน่ำยทัว่ไป (Commodity Solvent) ส ำหรับใช้เป็นสำรท ำละลำยซึ่งเป็นส่วนประกอบใน
กำรผลิตสินค้ำในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ดังนัน้กลุ่มลูกค้ำท่ีใช้สำรท ำละลำยประเภทนี ้จะเป็นบริษัทผู้ผลิต
สินค้ำประเภทต่ำงๆ ในแตล่ะภำคอุตสำหกรรมท่ีต้องน ำสำรท ำละลำย มำใช้เป็นส่วนประกอบในกำรผลิต
สินค้ำ โดยบริษัทผู้ผลิตเหล่ำนีส้่วนมำกเป็นลูกค้ำเก่ำของบริษัทและมีควำมสัมพันธ์เป็นคู่ค้ำกันมำอย่ำง
ยำวนำน 
  
บริษัท แกรทททูิด อินฟินิท* จ ากัด (มหาชน)  
มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 มีทุนจดทะเบียนและช ำระแล้วจ ำนวน 
302.69 ล้ำนบำทและถือหุ้นโดยบริษัทในอตัรำส่วนร้อยละ 60.00 ด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำส่งออกและจ ำหน่ำย
เคมีภณัฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) ให้กับกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำงๆ โดยบริษัทจะเน้นกำรกระจำย
สินค้ำออกไปยังกลุ่มอุตสำหกรรมท่ีต้องกำรเคมีภัณฑ์ซึ่งท ำหน้ำท่ีสร้ำงคุณลักษณะเฉพำะให้กับสินค้ำ 
นอกจำกนีบ้ริษัทย่อยดังกล่ำวจะเป็นผู้สรรหำเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษเข้ำมำป้อนสู่ตลำดใหม่ๆ  เพิ่มเติมใน
อนำคต   
* เดิมชือ่บริษัท ยูเนีย่น อินทราโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 

99.99% 60.00% 

บริษัท ยเูนี่ยน  ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

บริษัท แกรทททิดู อินฟินิท* จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

บริษัท ยูเคม เทค จ ากัด 

99.99% 
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บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จ ากัด  
มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 มีทนุจดทะเบียนและช ำระแล้วจ ำนวน 
15 ล้ำนบำท และถือหุ้ นโดยบริษัทในอัตรำส่วนร้อยละ 99.99 ด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำส่งออกและจ ำหน่ำย
เคมีภัณฑ์   ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่ำวก่อตัง้ขึน้มำเพ่ือจัดจ ำหน่ำยสำรท ำละลำยชนิดพิเศษ (Specialty 
Solvents) ซึง่สว่นใหญ่เป็นสำรท ำละลำยประเภทท่ีไมเ่ป็นอนัตรำยต่อสภำวะแวดล้อม  
 
บริษัท ยูเคมเทค จ ากัด  
มีสถำนะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 มีทนุจดทะเบียน 35 ล้ำนบำท โดยเรียก
ช ำระแล้วเป็นจ ำนวน 7.25 ล้ำนบำท ถือหุ้นโดยบริษัทในอตัรำส่วนร้อยละ 99.99 ปัจจุบนัยงัไม่ได้ด ำเนิน
ธุรกิจใดๆ โดยอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกิจกำร 

   
1.4  ข้อตกลงระหว่างกลุ่มบริษัท 
เน่ืองจำก บริษัท และ บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จ ำกัด (มหำชน) มีสถำนะเป็นบริษัทจดทะเบียน

ทัง้สองแห่ง ดงันัน้ เพ่ือหลีกเล่ียง กำรแข่งขนัระหว่ำงกนั  บริษัท และ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท* จ ำกัด 
(มหำชน) จงึมีข้อตกลงระหวำ่งกนั โดยท่ีจะไมมี่กำรจ ำหนำ่ยสินค้ำท่ีทบัซ้อนกนั 
* เดิมชือ่บริษัท ยูเนีย่น อินทราโก้ จ ากดั (มหาชน) 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามประเภทของธุรกิจ  
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อยระหว่ำงปี 2555 ถึงปี 2557 เป็นดงัตอ่ไปนี ้  
 
โครงสร้างรายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อย 

ประเภท 
2555* 2556* 2557* 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

บมจ.ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล 2,698.76 74.65 2,684.03 74.06 2, 629.82 70.15 

บจก.ไลอ้อน เอเซีย(ไทยแลนด์) 271.82 7.51 274.49 7.57 302.33 8.06 

บมจ. แกรททิทดู อินฟินิท** 644.87 17.84 665.64 18.37 816.54 21.78 

รวม 3,615.45 100.00 3,624.16 100.00 3,748.69 100.00 
 
หมายเหต ุ: (*) ไม่นบัรวมรายการซ้ือขายระหว่างกลุ่มบริษัท  
 (**) เดิมชื่อ บมจ.ยูเนีย่น อินทราโก้  

 
 รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งแยกตามประเภทสารท าละลาย 
            หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทสารท าละลาย 2555 % 2556 % 2557 % 
Commodity Solvents 2,698.76 74.65 2,684.03 74.06 2,629.82 70.15 
Specialty Solvents & Chemicals 916.69 25.35 940.13 25.94 1,118.87 29.85 

รวม* 3,615.45 100.00 3,624.16 100.00 3,748.69 100.00 
 หมายเหต:ุ   (*) ไม่นับรวมการซ้ือขายระหว่างกลุ่ม 
   Commodity Solvents ด าเนินการโดยบริษัท ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) 

Special Solvent & Chemicals ด าเนินการโดยบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จ ากัด (มหาชน) หรือ เดิมช่ือ 
“บริษัท ยเูน่ียน อินทราโก้ จ ากัด (มหาชน)” และ บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จ ากัด  

 
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์  

กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำและจดัจ ำหนำ่ยสินค้ำในกลุ่มผลิตภณัฑ์เคมีซึ่งประกอบด้วย 

3 กลุม่ผลิตภณัฑ์หลกัคือ Commodity Solvents, Specialty Chemical และ Specialty Solvents  
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ในส่วนของกลุ่มผลิตภณัฑ์ Commodity Solvents จะด ำเนินกำรโดยบริษัท ซึ่งสำมำรถแบง่ออกได้เป็น 
7 ประเภทใหญ่ๆ ตำมคณุสมบตัิในกำรท ำละลำย โดยแต่ละประเภทจะประกอบด้วยผลิตภณัฑ์หลกัๆ ของ
บริษัทและสำมำรถน ำไปใช้ในอตุสำหกรรมตำ่งๆ ดงันี ้

1. Alcohol ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในอุตสำหกรรมสี, อุตสำหกรรมผลิตเคมี, อุตสำหกรรมบรรจุ
ภณัฑ์,อตุสำหกรรมอ่ืนๆ และจ ำหนำ่ยให้ร้ำนค้ำตวัแทนจ ำหนำ่ย 

2. Aliphatic ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในอุตสำหกรรมสี, อุตสำหกรรมอ่ืนๆ และจ ำหน่ำยให้ร้ำนค้ำ
ตวัแทนจ ำหนำ่ย  

3. Aromatic ใช้เป็นส่วนประกอบหลกัในอตุสำหกรรมสี, อุตสำหกรรมผลิตเคมี, อุตสำหกรรมบรรจุ
ภณัฑ์, อตุสำหกรรมอ่ืนๆ และจ ำหนำ่ยให้กบัร้ำนค้ำตวัแทนจ ำหน่ำย 

4. Ester เป็นส่วนประกอบหลกัในอุตสำหกรรมสี, อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสำหกรรมอ่ืนๆ และ
จ ำหนำ่ยให้ร้ำนค้ำตวัแทนจ ำหนำ่ย 

5. Glycols ใช้เป็นสว่นประกอบหลกัใน อตุสำหกรรมผลิตเคมี  
6. Ketone ใช้เป็นส่วนประกอบหลกัในอตุสำหกรรมสี, อตุสำหกรรมผลิตเคมี และ อตุสำหกรรมบรรจุ

ภณัฑ์ 
7. Monomer เป็นสว่นประกอบหลกัในอตุสำหกรรมอ่ืนๆ  

 
ส ำหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์ Specialty Solvents/ Chemical ซึ่งด ำเนินกำรโดยบริษัท แกรททิทดู อินฟิ

นิท จ ำกดั (มหำชน) ซึง่จดทะเบียนอยูใ่นตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เช่นเดียวกบับริษัท และ บริษัท ไลอ้อน 
เอเซีย (ไทยแลนด์) จ ำกัด ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนีจ้ะเป็น Solvents ชนิดพิเศษ มีลักษณะกำรใช้งำนท่ี
เฉพำะเจำะจง หรือ มีคุณลักษณะเฉพำะ กว่ำสินค้ำประเภท Commodity เช่น ควำมเป็นเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีควำมปลอดภยัตอ่ร่ำงกำย ปรำศจำกกลิ่น สี เป็นต้น 
 
2.2 การตลาด และ การแข่งขัน 

นโยบายการตลาดและกลยุทธ์การแข่งขัน  
จำกกำรท่ีบริษัทเป็นผู้ จ ำหน่ำยหลักในประเทศตลอดระยะเวลำกว่ำ 33 ปี บริษัทได้

ท ำกำรค้นคว้ำและศกึษำข้อมูลทำงกำรตลำดในแต่ละสำยผลิตภัณฑ์อย่ำงละเอียดและต่อเน่ืองโดยไม่
หยดุยัง้ เพ่ือให้ค ำปรึกษำและตอบสนองควำมต้องกำรลกูค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพสงูสดุ ยงัผลก่อให้เกิด
ควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้ำมำอย่ำงยำวนำนโดยตลอด ดงันัน้กลยุทธ์ในกำรแข่งขนัจึงเป็นลกัษณะเน้น
กำรสร้ำงควำมพอใจในกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำในระยะยำว (Long-Term Customer Satisfaction) โดยมี
กลยทุธ์ทำงกำรตลำด ดงันี ้  
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กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 

บริษัทจะเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ Solvents ท่ีมีคณุลกัษณะของผลิตภัณฑ์ (Product Feature) ท่ี
ผลิตมำจำกผู้ผลิตท่ีมีช่ือเสียง เน่ืองจำกบริษัทจะเน้นในกำรก ำหนดกำรรักษำคณุภำพและมำตรฐำนของ
สินค้ำ นอกจำกนัน้เพ่ือควบคมุคณุภำพของสินค้ำ บริษัทจะจดัให้มีกำรตรวจสอบ และควบคมุคุณภำพ
ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของลูกค้ำ โดยทัง้ทำงบริษัทและผู้ ตรวจสอบภำยนอก 
(surveyor) จะมีกำรตรวจสอบสินค้ำซึ่งจะเร่ิมตัง้แตส่ินค้ำท่ีบรรทกุมำทำงเรือหรือทำงรถบรรทกุและขน
ถ่ำยไปเก็บไว้ในแท้งก์ของคลังสินค้ำจนถึงจัดส่งสินค้ำถึงลูกค้ำ ท ำให้บริษัทสำมำรถรับประกันใน
คณุภำพของสินค้ำ รวมถึงควำมบริสทุธ์ิของสำรเคมี ได้สงูกวำ่สินค้ำของคูแ่ขง่ 

นอกจำกนัน้บริษัทยงัมีแผนกำรท่ีจะก ำหนดให้มีกำรศกึษำแนวโน้มของสภำวะตลำดของแตล่ะ
สำยผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือค้นหำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละ
ภำคอุตสำหกรรม อีกทัง้บริษัทยังมีนโยบำยท่ีจะมุ่งสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้ำในระยะยำวโดย
บริษัทได้จดัให้เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำดดแูลลกูค้ำอย่ำงต่อเน่ืองและใกล้ชิด  ฝ่ำยบริหำรกำรตลำดและกำร
ขำยจะท ำงำนร่วมกบัลกูค้ำ เพ่ือท่ีบริษัทจะได้ให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำรและสร้ำงพึงพอใจสงูสดุได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพแก่ลกูค้ำแตล่ะรำย 

  

 กลยุทธ์ในการจัดจ าหน่าย 
นโยบำยในกำรขำยสินค้ำสินค้ำโดยบริษัทจะเน้นกำรขำยตรงให้กบัลกูค้ำในกลุ่มอตุสำหกรรมเป็น

หลกั ซึ่งจะเป็นกำรขำยในปริมำณมำกตอ่ครัง้ และจำกกำรท่ีบริษัทมี Fleet รถของตวัเองท ำให้สะดวกใน
กำรกระจำยสินค้ำไปยงัลกูค้ำ และในกำรส่งสินค้ำให้ตรงตำมก ำหนดเวลำ   ซึ่งในอนำคตบริษัทมีนโยบำย
ในกำรท่ีจะจดัจ้ำงรถขนส่งสินค้ำขนำดใหญ่ (Bulk) จำกบริษัทภำยนอกบำงส่วนเพ่ือเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรจดัสง่สินค้ำให้มำกขึน้ เน่ืองจำกกำรขนสง่สินค้ำโดยรถขนสง่สินค้ำขนำดใหญ่ต้องอำศยัควำมเช่ียวชำญ
และควำมช ำนำญในกำรจดัสง่สินค้ำมำกกวำ่ และยงัเป็นกำรลดควำมเส่ียงจำกปัญหำตำ่งๆท่ีเกิดจำกขนส่ง
สินค้ำ เชน่ ควำมเสียหำยจำกอบุตัเิหต ุ  กำรบริหำรบคุลำกรด้ำนกำรขนสง่ เป็นต้น 

 

กลยุทธ์ด้านราคา  
สินค้ำเคมีภัณฑ์ประเภทสำรท ำละลำย (Solvents) ซึ่งเป็นผลผลิตจำกกระบวนกำรกลัน่น ำ้มนัดิบ 

และกำรผลิตปิโตรเคมีขัน้ตำ่งๆ ดงันัน้รำคำจงึแปรผนัตำมรำคำน ำ้มนัและรำคำของปิโตรเคมี และกลไกของ
ตลำด ส ำหรับรำคำของ Solvents นัน้จะถกูก ำหนดโดยภำวะของรำคำน ำ้มนัและปิโตรเคมี และจำกผู้ผลิต
รำยใหญ่เพียงไม่ก่ีรำย อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย Solvents จำก
ผู้ ผลิตรำยใหญ่ ดังนัน้นโยบำยด้ำนรำคำขำยสินค้ำของบริษัทให้กับลูกค้ำจึงค่อนข้ำงมีควำมยืดหยุ่น  
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เน่ืองจำกบริษัทมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำขำยให้กบัลกูค้ำท่ีเหมำะสม โดยค ำนึงถึงต้นทนุในกำรจดัหำหรือ
ได้มำ คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรระดบัก ำไรท่ีเหมำะสมรวมถึงปริมำณสินค้ำท่ีลกูค้ำต้องกำร  

นอกจำกนีบ้ริษัทยังมีนโยบำยในกำรก ำหนดอัตรำก ำไรขัน้ต้นขัน้ต ่ำในกำรขำยสินค้ำ เพ่ือให้
เพียงพอส ำหรับคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรและด ำเนินงำนและคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ  โดยบริษัทจะตัง้รำคำขำยจำกทนุ
และในสว่นของอตัรำก ำไรขัน้ต้นของแตล่ะชนิดสินค้ำ บริษัทจะพิจำรณำจำกคณุสมบตัขิองสินค้ำแตล่ะชนิด
และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของสินค้ำนัน้ในตลำด นอกจำกนัน้บริษัทมีกำรแบ่งกลุ่มสินค้ำแยกตำม
อตัรำก ำไรขัน้ต้นของสินค้ำ โดยจะแบง่ออกเป็นสินค้ำท่ีมีระดบัอตัรำก ำไรขัน้ต้น   มำก ปำนกลำงและน้อย 
ทัง้นีก็้เพ่ือให้สำมำรถวำงแผนกำรจ ำหนำ่ยในแตล่ะกลุม่สินค้ำได้ 

 

กลยุทธ์การให้เครดติ 
บริษัทมีนโยบำยด้ำนกำรให้เครดิตท่ีรัดกมุ โดยมีกำรตรวจสอบธุรกิจและกำรด ำเนินงำนของลกูค้ำ

อย่ำงใกล้ชิด ประกอบกบักำรดปูระวตัิกำรช ำระเงินท่ีผ่ำนมำ ก่อนท่ีจะท ำกำรอนมุตัิสินเช่ือให้แก่ลูกค้ำรำย
ใดรำยหนึ่ง ซึ่งโดยเฉล่ียแล้วทำงบริษัทจะให้ระยะเวลำเครดิตกับลูกค้ำประมำณ 90 วนั และบริษัทจะท ำ
กำรพิจำรณำกำรให้เครดิตแก่ลูกค้ำดงักล่ำวเป็นรำย ๆ ไปเท่ำนัน้ จึงท ำให้กำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำบริษัท
ประสบปัญหำหนีส้ญูน้อยมำก 

 
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
ลกูค้ำหลกัของบริษัทจะเป็นลกูค้ำท่ีอยูใ่นกลุม่อตุสำหกรรมท่ีแตกตำ่งกนัไปซึ่งใช้สำรท ำละลำยเป็น

ส่วนประกอบในกำรผลิตสินค้ำ โดยอุตสำหกรรมหลักท่ีมีกำรใช้สำรท ำละลำยประเภท Solvents เป็น
องค์ประกอบหลกัในกำรผลิต ได้แก่อุตสำหรรมสี อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์  อุตสำกรรมผลิตเคมี เป็นต้น   
ลูกค้ำส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ำท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทมำยำวนำนตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้บริษัท ซึ่ง
ตลอดเวลำท่ีผ่ำนมำสินค้ำท่ีบริษัทจ ำหน่ำยให้กบัลกูค้ำเป็นสินค้ำท่ีได้มำตรฐำนและตรงตำมค ำสัง่ซือ้หรือ
ควำมต้องกำรของลกูค้ำ จงึท ำให้ลกูค้ำมีควำมไว้วำงใจและเพิ่มปริมำณกำรสั่งซือ้ให้กบับริษัทมำโดยตลอด 
ใน 3 ปีท่ีผ่ำนมำบริษัทไม่มีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้แก่ลกูค้ำรำยใดในสดัส่วนท่ีเกินกว่ำร้อยละ  30 ของรำยได้
จำกกำรขำยของบริษัทในแต่ละปี เน่ืองจำกบริษัทมีนโยบำยท่ีจะไม่พึ่งพิงลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งมำกเกินไป 
บริษัทสำมำรถแยกประเภทลกูค้ำตำมกลุม่อตุสำหกรรมหลกัๆ ได้ดงันี ้

 
 
 
 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน)                                                                                            
 

___________________________________________________________________________ 

ส่วนท่ี 1 หนา้ 14                                 

1. อุตสาหกรรมสี   
 ลกูค้ำในกลุ่มอตุสำหกรรมสีเป็นลูกค้ำกลุ่มท่ีใช้ Solvents เป็นส่วนประกอบหลกัในกำรผลิตสี ซึ่งส่วน

ใหญ่จะเป็นกำรผลิตสีเพ่ือใช้ส ำหรับเป็น สีทำอำคำร สียำนยนต์ และสีอตุสำหกรรม 
2. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
 ลกูค้ำในกลุม่อตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์ เป็นกลุม่ลกูค้ำท่ีใช้  Solvents เป็นส่วนประกอบในกำรผลิตบรรจุ

ภัณฑ์ต่ำงๆ เช่น ถุงพลำสติก กระสอบพลำสติก หมึกพิมพ์ส ำหรับกำรพิมพ์ฉลำกบรรจุภัณฑ์โดย
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทมีหน้ำท่ีใช้เป็นตวัท ำละลำยในขัน้ตอนกำรผลิต 

3. อุตสาหกรรมเคมี 
ลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมเคมี เป็นลูกค้ำท่ีใช้ Solvents เป็นส่วนประกอบในกำรผลิตเคมีเพ่ือ
กำรเกษตร เชน่ ยำฆำ่แมลง ยำฆำ่หญ้ำ เป็นต้น 

4. อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
ลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมอ่ืนๆท่ีใช้สินค้ำของบริษัทในขบวนกำรผลิตได้แก่  อุตสำหกรรมพลำสติก
อตุสำหกรรมกำว อตุสำหกรรมหมกึพิมพ์ อตุสำหกรรมฟอกหนงั เป็นต้น 

5. ร้านค้า ตัวแทนจ าหน่าย ของบริษัท  
ลูกค้ำประเภทท่ีสั่งซือ้สินค้ำจำกบริษัทได้แก่ ร้ำนค้ำในรูปแบบตวัแทนจ ำหน่ำย (Dealer) หรือ ผู้
จ ำหน่ำยรำยย่อย โดยส่วนใหญ่ร้ำนค้ำประเภทนีจ้ะน ำสินค้ำของบริษัทไปแบ่งขำย เพ่ือท่ีจะสำมำรถ
น ำไปจ ำหนำ่ยให้ลกูค้ำรำยยอ่ย  

นอกจำกนัน้บริษัทมีนโยบำยในกำรขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ำออกไปยังทัง้ในอุตสำหกรรมเดิมและ
อตุสำหกรรมใหม่ ๆ ท่ีมีศกัยภำพในกำรขยำยตวัในอนำคต ซึ่งปัจจบุนัอตุสำหกรรมใหม่ๆ ท่ีอตัรำกำรสัง่ซือ้
สินค้ำท่ีขยำยตวัสงู ได้แก่ กลุ่มอุตสำหกรรมบรรจภุณัฑ์ และอตุสำหกรรมหมึกพิมพ์ เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทไมเ่น้นกำรจ ำหนำ่ยให้อตุสำหกรรมใดอตุสำหกรรมหนึ่งหรือลกูค้ำรำยใดรำยหนึ่งอย่ำงเฉพำะเจำะจง 
ท ำให้บริษัทสำมำรถกระจำยควำมเส่ียงของรำยได้ออกไปตำมวฏัจกัรของอตุสำหกรรมท่ีแตกตำ่งกนัได้  

 
การจ าหน่ายและช่องทางจัดจ าหน่าย 
บริษัทมีฝ่ำยบริหำรกำรตลำดท ำหน้ำท่ีในกำรวำงแผนและ จัดแบ่งฝ่ำยขำยออกเป็นทีมโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือก่อประโยชน์และสร้ำงก ำไรสูงสุดให้กับทัง้บริษัทและลูกค้ำ นอกจำกนัน้ฝ่ำยบริหำร
กำรตลำดและกำรขำยได้มีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีโดยสงัเขปดงันีคื้อ 
 ก ำหนดกำรบริหำรกำรตลำด ร่วมกันกับลูกค้ำของบริษัท และกับผู้ ผลิตโดยมีกำรประชุมกันอย่ำง

ตอ่เน่ืองเพ่ือให้ทรำบถึงปริมำณควำมต้องกำรล่วงหน้ำของลกูค้ำ และทรำบถึงปริมำณสินค้ำและรำคำ
ตลำดลว่งหน้ำในสินค้ำเคมีภณัฑ์ชนิดตำ่งๆ ในสว่นของผู้ผลิต  นอกจำกนีย้งัเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยทำง
ธุรกิจและสำยสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งกนัอีกด้วย 
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 จัดให้มีกำรศึกษำรำยละเอียดของสินค้ำในแต่ละภำคอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวข้องอย่ำงต่อเน่ือง และ
น ำเสนอสินค้ำท่ีมีอยูก่บัทัง้ลกูค้ำรำยใหมแ่ละรำยเดมิ    

 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
แนวโน้มอตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์ในประเทศไทยจะขึน้อยู่กบัอตุสำหกรรมอ่ืนๆ ด้วย เน่ืองจำกสินค้ำ

เคมีภัณฑ์ประเภทสำรท ำละลำย (Solvents) เป็นสินค้ำท่ีใช้เป็นวัตถุดิบส่วนหนึ่งส ำหรับกำรผลิตใน
อตุสำหกรรมตำ่งๆ ซึง่ส่วนใหญ่จะเก่ียวเน่ืองกบัอตุสำกรรมสี อตุสำหกรรมผลิตเคมีและ  อตุสำหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์ ดังนัน้กำรเปล่ียนแปลงในภำวะอุตสำหกรรมดังกล่ำวในประเทศอำจจะส่งผลกระทบต่อสภำวะ
อตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์  

 
ภาวะอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมน าเข้าและจ าหน่าย Solvents 
จำกกำรท่ีสินค้ำประเภทสำรท ำละลำย (Solvents) เป็นส่วนประกอบหลักในกำรผลิตของ

หลำกหลำยอุตสำหกรรม อำทิ อุตสำหกรรมสี (สีทำอำคำร สีรถยนต์ และ สีอุตสำหกรรม เป็นต้น) บรรจุ
ภัณฑ์ หมึกพิมพ์ ฟอกหนงั และ เคร่ืองส ำอำง เป็นต้น ดงันัน้กำรเติบโตของ Solvents จะขึน้อยู่กับกำร
เติบโตของอตุสำหกรรมและภำวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยในช่วง 5 ปีท่ีผ่ำนมำ รำยได้ส่วนใหญ่ของ
บริษัทและบริษัทย่อยมำจำกอุตสำหกรรมสีเป็นหลกั ดงันัน้ กำรเติบโตของรำยได้บริษัทและบริษัทย่อยใน
ปัจจุบันจึงเป็นไปตำมอุตสำหกรรมสี  ทัง้นี ้อุตสำหกรรมสีมีควำมเก่ียวเน่ืองกันอย่ำงมำกกับภำวะของ
อตุสำหกรรมอสงัหำริมทรัพย์ เน่ืองจำก ปัจจบุนั สีทำอำคำร คิดเป็นสดัส่วนประมำณ ร้อยละ 50 ของตลำด
สีทัง้หมด สว่นท่ีเหลือ จะเป็นสีของตลำดรถยนต์ อตุสำหกรรม ฯลฯ เป็นต้น 

 

อุตสาหกรรมสี 
สำรท ำละลำยประเภท Solvents เป็นองค์ประกอบหลกัในกำรผลิตสีโดยท ำหน้ำท่ีละลำยสีและ

ส่วนประกอบอ่ืนๆให้เป็นเนือ้เดียวกัน นอกจำกนีย้ังเป็นตวัปรับควำมหนืดของสีให้เหมำะแก่กำรเก็บและ
จ ำหน่ำยตำมวตัถปุระสงค์ของกำรใช้งำน ซึ่งส่วนใหญ่ Solvents ท่ีบริษัทจ ำหน่ำยจะเป็นตวัท ำละลำยเพ่ือ
ใช้ผลิตสีส ำหรับทำอำคำร รถยนต์และสีอุตสำหกรรม ส ำหรับอุตสำหกรรมสีในประเทศไทยแบ่งหลักๆ
ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ สีทำอำคำร และ สีอุตสำหกรรม ปัจจุบัน ณ ปี  2557 ตลำดสีทำอำคำร และ สี
อตุสำหกรรม มีมลูคำ่ตลำดรวม 28,440 ล้ำนบำท* ปรับตวัลดลงจำกปีก่อนหน้ำประมำณร้อยละ 10.0 โดย
มีสำเหตหุลกัจำกกำรหดตวัลงของภำคอตุสำหกรรมอสงัหำริมทรัพย์ และ ภำคกำรก่อสร้ำง สอดคล้องกับ 
ภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีขยำยตวัร้อยละ 0.70 เปรียบเทียบกบัปี 2556 ท่ีขยำยตวั ร้อยละ 2.9 
* จากการรวบรวมและ ประมาณการของบริษัท 
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มูลค่าตลาดอตุสาหกรรมสีในประเทศ  ปี 2551- 2557* 

ปี 2551 2552* 2553* 2554* 2555* 2556* 2557* 
มูลค่าตลาดส ี(ล้านบาท) 
อตัรำกำรขยำยตวั(ร้อยละ) 

24,500 
4.6 

20,859 
-14.86 

29,050 
39.27 

30,502.50 
5.00 

34,162.8 
10.00 

31,600.59 
-7.50 

28,440.53 
-10.00 

ทีม่า : (*) จากการรวบรวมและประเมินของบริษัท 

 

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์  

ที่พักอาศัย 

ในชว่ง 5 ปีท่ีผำ่นมำ ภำพรวมภำวะอตุสำหกรรมอสงัหำริมทรัพย์ ของประเทศ มีกำรขยำยตวัในอตัรำ
ท่ีดีมำโดยตลอด โดยเฉพำะท่ีพกัอำศยัประเภทคอนโดมิเนียม ยกเว้นในช่วงปลำยปี 2554 ซึ่งเกิดอุทกภัย
ครัง้ใหญ่ ในเขตพืน้ท่ีภำคกลำง ภำคเหนือตอนลำ่ง และ กรุงเทพมหำนคร โดยมีปัจจยัสนบัสนนุได้แก่ ภำวะ
อตัรำดอกเบีย้ท่ียงัทรงตวัอยู่ในระดบัต ่ำ มำตรกำรลดหย่อนภำษีส ำหรับผู้ ซือ้ท่ีอยู่อำศยัหลงัแรก และ รำคำ
ท่ีอยูอ่ำศยัไมเ่กิน 5 ล้ำนบำท กำรเร่งผลกัดนัโครงกำรขนส่งมวลชนขนำดใหญ่ ดงัจะเห็นได้จำกจ ำนวนท่ีอยู่
อำศยัจดทะเบียนสร้ำงเสร็จ และ จ ำนวนท่ีอยูอ่ำศยัออกใหมแ่ตล่ะปี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อย่ำงไร
ก็ตำม  ในปี 2557 ตลำดท่ีอยู่อำศยัในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลมีกำรหดตวัลง โดยมี จ ำนวนท่ีอยู่อำศยั
สร้ำงเสร็จจดทะเบียนใหม่ทุกประเภทรวมกัน ประมำณ 131, 400 หน่วย ลดลงร้อยละ 1 จำกปีก่อนหน้ำ
เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจท่ีชลอตวัลง จำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองในช่วงคร่ึงปีแรก แม้ว่ำจะ
ปรับตวัดีขึน้ในชว่งคร่ึงปีหลงัก็ตำม  

 

จ านวนท่ีพักอาศัยออกใหม่แต่ละปีในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 

          จ ำนวน หนว่ย 

 2553 เพ่ิม/ลด 

 

2554 เพ่ิม/ลด 

 

2555 เพ่ิม/ลด 

 

2556 เพ่ิม/ลด 

 

2557 

จ ำนวนที่พกัอำศยัออกใหม ่ 116,791 -27% 85,800 11% 95,300 39% 132,300 -1% 131,400 

ที่มำ : ศนูย์ข้อมลู วิจยัและประเมินคำ่อสงัหำริมทรัพย์ไทย (AREA) 
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จ านวนท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล แยกตามประเภทที่พัก
อาศัย 

          จ านวน : หน่วย 

         

ที่มำ : ศนูย์ข้อมลูอสงัหำริมทรัพย์  (REIC)  

 

จ านวนที่พักอาศัยที่ มีการโอนกรรมสิทธ์ิในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล แยกตามประเภทท่ีพัก
อาศัย 

          จ ำนวน หนว่ย 

 2553 เพ่ิม/ลด 

 

2554 เพ่ิม/ลด 

 

2555 

 

เพ่ิม/ลด 

 

2556 

 

เพ่ิม/ลด 

 

2557 

 

บ้ำนพกัอำศยัแนวรำบ 110,319 -17.4% 91,071 -1.62% 89,600 17.4% 105,200 -1.31% 103,822 

คอนโคมิเนียม 73,441 -17.9% 60,291 10.6% 66,700 12.7% 75,200 -11.73% 66,378 

รวม 183,760 -17.6% 151,362 -4.2% 156,300 15.4% 180,400 -5.65% 170,200 

ที่มำ : ศนูย์ข้อมลูอสงัหำริมทรัพย์ (REIC)  
          

 อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 ในปี 2557 ปริมำณกำรผลิตรถยนต์นั่งทุกประเภทปรับตวัลดลงประมำณร้อยละ 23.49 จำกปริ 
มำณกำรผลิตรถยนต์นัง่ทกุประเภทในปีก่อนหน้ำ ในขณะท่ี ปริมำณกำรผลิตรถจกัรยำนยนต์ มีกำรปรับตวั
ลดลงเช่นกนั โดยลดลงร้อยละ 16.94 จำกปริมำณกำรผลิตรถจกัรยำนยนต์ในปีก่อนหน้ำ เน่ืองจำกภำวะ
เศรษฐกิจท่ีชลอตวัลง ปัญหำหนีส้ินภำคครัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัสงู รวมถึง ผู้ผลิตบำงส่วนมีกำรย้ำยฐำนกำร
ผลิตไปยงัประเทศอ่ืน ภำยหลงัจำกเหตกุำรณ์น ำ้ทว่มใหญ่ 
 
 
 
 

 2553 เพิ่ม/ลด 

 

2554 เพิ่ม/ลด 

 

2555 

 

เพิ่ม/ลด 

 

2556 

 

เพิ่ม/ลด 

 

2557 

 

บ้ำนพกัอำศยัแนวรำบ 46,974 0.3% 47,122 -9.9% 47,159 31.30% 61,920 -5.52% 58,500 

คอนโดมิเนียม 59,919 -42.0% 34,734 55.0% 64,716 8.75% 70,380 3.58% 72,900 

รวม 106,893 -23.4% 81,856 18.0% 111,875 18.26% 132,300 0.68% 131,400 
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ข้อมูลการผลิตยานยนต์ 

 

ปริมาณการผลิต (คัน) อัตราการเปล่ียนแปลง 
 (ร้อยละ) 

2555 2556 2557 2555 2556 2557 
รถยนต์ 2,453,717 2,457,086 1,880,007 68.32 0.14% -23.49% 

ทีม่ำ : สถำบนัยำนยนต์ 

 
ภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรม Solvents  
ภำวะกำรแขง่ขนั สำมำรถแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ ดงันีคื้อ 
 
การแข่งขันจากผู้ผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศ 

กำรด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำและจดัจ ำหนำ่ยสินค้ำเคมีภณัฑ์ประเภทสำรท ำละลำย (Solvents) ในประเทศ
ไทยนัน้ธุรกิจดงักลำ่วจะมีมลูคำ่ตลำดรวมประมำณ 20,000 ล้ำนบำทตอ่ปี (ท่ีมำ : ประมำณกำรจำกบริษัท) 
ผู้ประกอบกำรในธุรกิจนีมี้จ ำนวนประมำณ 20-30 รำย (ท่ีมำ : ประมำณกำรโดยบริษัท) แตเ่ม่ือพิจำรณำ
จำกยอดขำย จะพบว่ำในธุรกิจนีมี้ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ประมำณ 5-6 รำย ซึ่งมียอดขำยรวมกนัมำกกว่ำ 
10,000 ล้ำนบำท ซึง่บริษัทก็เป็น 1 ใน 3 ของบริษัทท่ีมียอดจ ำหน่ำยสงูสดุ (ท่ีมำ : ประมำณกำรโดยบริษัท) 
อย่ำงไรก็ตำมเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ประกอบกำรรำยใหญ่อ่ืนๆ ด้วยกันแล้ว บริษัทจดัว่ำเป็นบริษัทท่ีอยู่ใน
ธุรกิจจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ท่ีมีประสบกำรณ์ยำวนำนท่ีสุด จึงได้รับควำมเช่ือถือจำกลูกค้ำเป็นจ ำนวนมำก 
นอกจำกนัน้ข้อได้เปรียบในกำรแขง่ขนัของบริษัทกบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน คือ ควำมสมัพนัธ์อนัยำวนำนกบั
กลุ่มลกูค้ำ,กำรศึกษำควำมต้องกำรของตลำดและลูกค้ำเฉพำะรำย ท่ีท ำมำอย่ำงต่อเน่ือง , กำรให้เครดิต
กำรค้ำแก่ลกูค้ำท่ียำวนำน, กำรมีสินค้ำท่ีเพียงพอกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ,กำรจดัซือ้ท่ีมีประสิทธิภำพ ,
คณุภำพสินค้ำ และกำรบริกำรจดัสง่ท่ีตรงเวลำ 

 
การแข่งขันจากผู้ประกอบการจากต่างประเทศ 
ในปัจจุบันกำรแข่งขันจำกผู้ ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศมีแนวโน้มท่ีจะลดลง เน่ืองจำก

ผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศจะลดบทบำทตวัเองในกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำลง โดยผู้ประกอบกำรจำก
ต่ำงประเทศจะใช้นโยบำยในกำรหำผู้ประกอบกำรภำยในประเทศเป็นตวัแทนในกำรกระจำยสินค้ำแทน 
เพ่ือท่ีจะลดควำมเส่ียงและต้นทนุในกำรประกอบธุรกิจ นอกจำกนัน้ผู้ประกอบกำรภำยในประเทศได้มีกำร
พฒันำตวัเองขึน้มำเร่ือยๆ เพรำะโครงสร้ำงในกำรประกอบธุรกิจน ำเข้ำและจดัจ ำหน่ำยไม่ได้มีควำมซบัซ้อน
เหมือนกับธุรกิจผลิตสินค้ำ เช่น โครงสร้ำงกำรจดักำร โครงสร้ำงทำงกำรเงิน เป็นต้น ท ำให้ผู้ประกอบกำร
ภำยในประเทศสำมำรถมีต้นทนุในกำรจดักำรท่ีต ่ำกว่ำ อีกทัง้ยงัสำมำรถเข้ำใจสภำวะตลำดและกลุ่มลกูค้ำ
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และมีควำมช ำนำญในประเทศได้ดีกว่ำผู้ ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศจำกสำเหตุดังกล่ำวท ำให้
ผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศเร่ิมหันมำใช้นโยบำยในกำรหำตวัแทนจ ำหน่ำยในลักษณะท่ีเป็น Local 
Strategic Partner มำกขึน้เพ่ือท ำกำรกระจำยสินค้ำ ซึ่งทำงบริษัทก็เป็นหนึ่งบริษัทท่ีมีศกัยภำพและได้รับ
ควำมไว้วำงใจให้เป็น Local Strategic Partner ส ำหรับกำรจ ำหนำ่ยสินค้ำ  
 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บริษัทได้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยให้กับผู้ผลิตรำยใหญ่ ได้แก่ 1)บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

(มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่ม เอ็กซอนโมบิลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ บริษัทได้จ ำหน่ำยสินค้ำให้กับ 
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) มำตัง้แต่ปี 2529 และได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็น Branded 
Distributor ในปี 2548  2) บริษัท ไทย-เอ็มซี จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่ม มิตซูบิชิ คอร์ปอร์เรชั่น แห่ง
ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยมำตัง้แตปี่ 2528 และ 3) กลุ่มบริษัทในเครือ 
บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท ปตท. เคมีคอล จ ำกัด (มหำชน) ได้แก่ บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน), บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด และ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ำกัด นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีกำรน ำเข้ำ
สินค้ำโดยตรง ซึง่สว่นใหญ่มำจำกประเทศผู้ผลิตในแถบเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่ น และ เกำหลี ซึ่งประเทศดงักล่ำวมี
กำรด ำเนินงำนในอุตสำหกรรมผลิตเคมีภัณฑ์มำเป็นระยะเวลำยำวนำน จำกกำรท่ีสินค้ำบำงอย่ำงต้อง
น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งต้นทุนและปริมำณสินค้ำท่ีน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศส่วนใหญ่จะถูกก ำหนดจำก
ปริมำณควำมต้องกำรใช้สินค้ำในประเทศผู้ผลิต  (Local Demand) เป็นหลกั ดงันัน้ถ้ำควำมต้องกำรใน
ประเทศผู้ผลิตสงู ปริมำณสินค้ำท่ีจะสำมำรถจดัหำมำให้บริษัทอำจมีจ ำนวนไม่มำกในรำคำต้นทนุท่ีสูงขึน้ 
จำกปัจจยัดงักล่ำวกำรจัดหำสินค้ำชนิดต่ำงๆ ทำงฝ่ำยกำรตลำดจะเป็นผู้ วำงแผนในกำรสั่งสินค้ำในแต่
ระยะช่วงเวลำให้มีปริมำณท่ีเหมำะสมเพ่ือกำรจ ำหน่ำยให้ลูกค้ำและส ำรองไว้เพ่ือเป็นสินค้ำคงคลงั โดย
บริษัทจะมีกำรติดตำมแนวโน้มของสินค้ำในตลำดโลกอยู่เป็นระยะ เพ่ือวิเครำะห์คำดกำรณ์ถึงควำม
ต้องกำรในตำ่งประเทศและปริมำณของสินค้ำท่ีผลิตออกมำ รวมถึงควำมต้องกำรภำยในประเทศเพ่ือให้เป็น
พืน้ฐำนในกำรซือ้สินค้ำ ปริมำณกำรจดัซือ้ ช่วงระยะเวลำและรำคำท่ีสำมำรถท ำผลก ำไรสงูสดุให้กบับริษัท 
บริษัทยงัมีร่วมประชมุกบั Supplier รำยใหญ่ๆในแตล่ะประเทศ เพ่ือดแูนวโน้มภำวะกำรตลำดของประเทศ
ไทย ปริมำณสินค้ำท่ีจะส่งมำยังประเทศไทยในแต่ละปีถัดไป และในฐำนะท่ีบริษัทเป็น Branded 
Distributor ให้กบั Supplier รำยใหญ่ๆ ท ำให้บริษัทได้รับกำรดแูล และให้ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำก โดยมี
กำรร่วมกนัท ำงำนในลกัษณะของ Strategic Partner ซึ่งมีผลท ำให้บริษัทมีอ ำนำจในกำรตอ่รอง ทัง้ในเร่ือง
ของปริมำณและรำคำสินค้ำ  
 สินค้ำของบริษัทจะถกูจดัสง่มำทำงเรือบรรทกุขนำดใหญ่หรือรถบรรทกุขนำดใหญ่  โดยสินค้ำจะถกู
ถ่ำยไปเก็บไว้ในแท้งก์ ซึ่งบริษัทได้เช่ำจำก บริษัท สยำมเฆมี จ ำกัด (มหำชน) ก่อนท่ีจะส่งให้ลูกค้ำทำง
รถบรรทกุสินค้ำขนำดใหญ่ (Bulk) หรือบรรจลุงในถงั 200 ลิตร เพ่ือจ ำหนำ่ยให้กบัลกูค้ำตอ่ไป  
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3. ปัจจัยความเส่ียง  
3.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาวัตถุดบิ 

สินค้ำเคมีภณัฑ์ประเภทสำรท ำละลำย (Solvents) เป็นผลผลิตของอตุสำหกรรมปิโตรเคมีขัน้ต้น
และ ขัน้กลำง  ซึ่งในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขัน้ต้นจะน ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ได้แก่ ก๊ำซธรรมชำติเหลว 
(NGL)  แนฟทำ (Naphtha) รวมทัง้คอนแดนเสท (Condensate)  ซึ่งได้มำจำกกระบวนกำรกลัน่น ำ้มนัดิบ
มำใช้เป็นวตัถดุบิในกำรผลิต ดงันัน้รำคำโซลเว้นท์ โดยทัว่ไปจึงมีแนวโน้มท่ีจะแปรผนัตำมรำคำน ำ้มันดิบใน
ตลำดโลก และภำวะอตุสำหกรรมปิโตรเคมี ท ำให้บริษัทมีควำมเส่ียงในเร่ืองของรำคำต้นทนุสินค้ำ ซึ่งในช่วง 
3 ปี ท่ีผ่ำนมำ (ปี 2555-2557) ต้นทนุวตัถดุิบของบริษัทคิดเป็นสดัส่วนเฉล่ียเกินกว่ำร้อยละ 88 ของต้นทนุ
ขำยสินค้ำ อยำ่งไรก็ตำมจำกกำรท่ีบริษัทจดัเป็นผู้จดัจ ำหนำ่ยรำยใหญ่และมีควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ผลิตท ำ
ให้บริษัท สำมำรถบริหำรกำรจดัซือ้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนัน้บริษัทยงัมีกำรประชุมเพ่ือติดตำม
สภำวะกำรเคล่ือนไหวของรำคำเคมีภัณฑ์ทัง้ในและต่ำงประเทศตลอดจนแนวโน้มรำคำน ำ้มันดิบใน
ตลำดโลกอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือรองรับกำรเปล่ียนแปลงของรำคำต้นทุนสินค้ำและเพ่ือวำงแผนกำรบริหำร
สินค้ำคงคลงัและกำรวำงแผนจดัซือ้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 
3.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้จัดผลิตสินค้าน้อยราย    

บริษัทด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำและจดัจ ำหน่ำยสินค้ำเคมีภัณฑ์ประเภทสำรท ำละลำย Solvents ซึ่ง
บริษัทได้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยให้กับผู้ ผลิตรำยใหญ่ 3 รำย คือ 1)บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่ม เอ็กซอนโมบิล แห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ บริษัทได้จ ำหน่ำยสินค้ำให้กับ 
บริษัท เอสโซ่  (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  มำตัง้แต่ปี 2529 และได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็น Branded 
Distributor ในปี 2548 2) บริษัท ไทย-เอ็มซี จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่ม มิตซูบิชิ คอร์ปอร์เรชั่น แห่ง
ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งบริษัทได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยมำตัง้แต่ปี 2528 และ 3) กลุ่มบริษัท ปตท. 
จ ำกดั (มหำชน) ได้แก่ บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน),  บริษัท พีทีที ฟินอล จ ำกดั และ บริษัท ทีโอซี ไกล
คอล จ ำกัด ในปี 2557 บริษัทมียอดซือ้จำกผู้ จดัจ ำหน่ำยดงักล่ำวข้ำงต้นรวมกันมำกกว่ำร้อยละ 85 ของ
ยอดซือ้ทัง้หมด ดงันัน้บริษัทอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผู้ ผลิตดงักล่ำว อย่ำงไรก็ดีบริษัทสำมำรถน ำเข้ำ
สินค้ำจำกผู้ผลิตรำยอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผู้ผลิตจำกตำ่งประเทศ  
 
3.3 ความเส่ียงจากการที่ไม่ได้รับต่อสัญญาจาก Supplier หลัก 

บริษัท มี supplier หลกัๆ จ ำนวน 5 รำยคือ 1)บริษัท ไทย-เอ็มซี จ ำกดั 2)บริษัท เอสโซ ่ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 3)บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) 4) บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกดั และ 5) บริษัท ทีโอ
ซี ไกลคอล จ ำกดั ดงันัน้ บริษัทอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรท่ีไมไ่ด้รับตอ่สญัญำจำก Supplier บำงรำย 
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อยำ่งไรก็ตำมบริษัทมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบั Supplier เป็นระยะเวลำยำวนำนและตัง้แตบ่ริษัทได้จดัตัง้มำ
บริษัทไมมี่ประวตัท่ีิ Supplier ไมต่อ่สญัญำหรือยกเลิกสญัญำกบับริษัท  

 นอกจำกนีจ้ำกกำรท่ีบริษัทผู้ผลิตมีแนวโน้มท่ีจะลดบทบำทของตวัเอง โดยไม่ต้องกำรท่ีจะเป็นผู้จดั
จ ำหนำ่ยให้กบัลกูค้ำจ ำนวนมำกเน่ืองจำกไม่ต้องกำรท่ีจะรับภำระในเร่ืองกำรกระจำยสินค้ำ และระบบกำร
บริหำรงำน จึงใช้กลยทุธ์ในกำรหำผู้ประกอบกำรภำยในประเทศ (Local Strategic Partner) เพ่ือท ำหน้ำท่ี
ในกำรกระจำยสินค้ำ ซึ่งบริษัทก็เป็นหนึ่งในบริษัทท่ีได้รับควำมไว้วำงใจให้เป็น Local Strategic Partner 
ส ำหรับสินค้ำของผู้ผลิต โดยบริษัทได้รับกำรแตง่ตัง้จำก บริษัท ไทย-เอ็มซี จ ำกดั  ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่ม มิต
ซูบิชิ คอร์ปอร์เรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่ น ให้เป็น Authorized Distributor มำตัง้แต ่วนัท่ี 5 ตุลำคม  2528  และ
ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็น  Branded Distributor ของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั(มหำชน)     ซึ่งเป็น
บริษัทของกลุ่ม เอ็กซอนโมบิล ประเทศสหรัฐอเมริกำ มำตัง้แต่วนัท่ี 5 กรกฎำคม 2548  และมีกำรท ำ
สญัญำซือ้ขำยสินค้ำกบักลุ่มบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ได้แก่ บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน), บริษัท 
พีทีที ฟีนอล จ ำกดั และบริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ำกดัโดยมีอำยสุญัญำ 1 ปี และมีกำรตอ่อำยสุญัญำปีตอ่ปี   
 
3.4 ความเส่ียงทางด้านการให้สินเช่ือ 

กำรขำยสว่นใหญ่ของบริษัทเป็นกำรขำยโดยกำรให้สินเช่ือ ท ำให้บริษัทอำจได้รับควำมเส่ียงในกำร
รับช ำระหนีจ้ำกลูกค้ำได้ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีนโยบำยท่ีจะลดควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยในกำรพิจำรณำ
อนมุตัใิห้สินเช่ือหรือกำรพิจำรณำทบทวนวงเงินสินเช่ือ บริษัทจะท ำกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน แนวโน้ม
ควำมเจริญเติบโตของอุตสำหกรรมนัน้ๆ ควำมมีช่ือเสียงเป็นท่ี รู้จกัของลูกค้ำ ประวัติกำรช ำระหนีใ้นอดีต 
และจ ำนวนกำรสัง่ซือ้ในอดีตท่ีผำ่นมำ รวมถึงกำรตรวจสอบธุรกิจและกำรด ำเนินงำนของลกูค้ำอย่ำงใกล้ชิด 
ก่อนท่ีจะท ำกำรอนุมัติสินเช่ือกำรค้ำแก่ลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่ง ท่ีผ่ำนมำบริษัทมีหนีเ้สียท่ีเกิดจำกกำรให้
สินเช่ือน้อยมำก และปัจจบุนัลกูหนีท่ี้มีกำรฟ้องร้องมีจ ำนวนน้อยโดยมีจ ำนวนยอดคงค้ำงท่ีไม่มีสำระส ำคญั
ตอ่ฐำนะกำรเงินของบริษัท   
 
3.5 ความเส่ียงจากการแข่งขันที่เพิ่มขึน้ 

ในปัจจุบันธุรกิจจัดจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ประเภทโซลเว้นท์มีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง เน่ืองจำกมี
ผู้ประกอบกำรรำยใหม ่ๆ ซึง่เป็นผู้ประกอบกำรรำยยอ่ย ท่ีต้องกำรเข้ำสูธุ่รกิจกำรจดัจ ำหน่ำยโซลเว้นท์จนท ำ
ให้กำรแขง่ขนัทวีควำมรุนแรงมำกขึน้  อยำ่งไรก็ตำม โอกำสท่ีคูแ่ข่งรำยใหม่ ๆ จะประสบควำมส ำเร็จในกำร
แยง่ชิงสว่นแบง่ตลำดจะคอ่นข้ำงยำก เน่ืองจำกกำรเข้ำสู่ธุรกิจจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ไม่ใช่เร่ืองของเงินทนุเพียง
อยำ่งเดียวแตย่งัมีเร่ืองของกำรบริหำรกำรจดัซือ้และควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้ำ และ ผู้ผลิต  ควำมน่ำเช่ือถือ
ของผู้ประกอบกำร ก็เป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีจะท ำให้ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ๆ ท่ีต้องกำรเข้ำสู่ธุรกิจต้องใช้เวลำ
ยำวนำนในกำรพิสูจน์ นอกจำกนีส้ภำวะตลำดของสินค้ำเคมีภัณฑ์มีควำมเปล่ียนแปลงของรำคำ
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คอ่นข้ำงมำกเพรำะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอิงกบัภำวะน ำ้มนัโลก ท ำให้ต้องอำศยัประสบกำรณ์และควำมช ำนำญ
ในกำรด ำเนินธุรกิจสงู  
 
3.6 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทด ำเนินธุรกิจซือ้และจ ำหน่ำยสินค้ำเคมีภัณฑ์ประเภทสำรท ำละลำย (Solvents) โดยสินค้ำ
ของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นกำรสั่งซือ้จำกบริษัทผู้ผลิตรำยใหญ่ทัง้ในและต่ำงประเทศ เช่น บริษัท เอสโซ ่
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบริษัทของกลุ่มเอ็กซอนโมบิลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ, บริษัท ไทย-
เอ็มซี จ ำกดั  ซึ่งเป็นบริษัทใน กลุ่มมิตซูบิชิ แหง่ประเทศญ่ีปุ่ น และ กลุ่มบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และ 
บริษัท ปตท.เคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) ได้แก่ บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน), บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 
และ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ำกัด  เป็นต้น ในปี 2557 สดัส่วนกำรซือ้สินค้ำในประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 81.31 
ในขณะท่ีกำรซือ้สินค้ำจำกตำ่งประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 18.69 ของมูลคำ่กำรซือ้สินค้ำรวมทัง้หมด   ยอดซือ้
สินค้ำจำกต่ำงประเทศเป็นกำรน ำเข้ำโดยตรงจำกผู้ผลิตสินค้ำในต่ำงประเทศ โดยมีกำรก ำหนดรำคำเป็น
สกลุเงินเหรียญสหรัฐ อยำ่งไรก็ตำม บริษัทได้มีกำรลดควำมเส่ียงดงักล่ำวโดยกำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำ
ตำ่งประเทศลว่งหน้ำเตม็จ ำนวน  
 
3.7 ความเส่ียงกรณีมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50  

ปัจจุบนับริษัทมีกลุ่มผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ กลุ่มสุวรรณนภำศรี ซึ่งถือหุ้นในบริษัทประมำณร้อยละ 
54.87 ซึง่ท ำให้กลุม่สวุรรณนภำศรี สำมำรถควบคมุมตท่ีิประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมดรวมถึงกำรมีอ ำนำจ
ควบคุมกำรแต่งตัง้กรรมกำรของบริษัทและเร่ืองท่ีต้องใช้เสียงมติส่วนใหญ่เว้นแต่เร่ืองท่ีกฎหมำยหรือ
ข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ท ำให้ผู้ ถือหุ้น
อ่ืนไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบหรือถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ อย่ำงไรก็ดีตำม
กฎหมำยหรือข้อบงัคบับริษัทก ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นอ่ืนจึงอำจสำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุในมติพิเศษ
ได้ นอกจำกนีเ้พ่ือให้เกิดกำรถ่วงดลุในกำรบริหำรจดักำรบริษัทได้ด ำเนินกำร ดงันี ้

1. แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมเป็นอิสระจ ำนวน 3 ท่ำนเข้ำมำตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท ซึง่ท ำให้เกิดกำรถ่วงดลุในกำรบริหำรจดักำร 

2. แตง่ตัง้กรรมกำรอิสระจำกภำยนอก (รวมกรรมกำรตรวจสอบแล้ว) จ ำนวน 4 ท่ำน ซึ่งท ำให้เกิด
กำรถ่วงดลุในกำรบริหำรงำน 

3. จดัให้มีกำรแบง่แยกสำยงำนบงัคบับญัชำท่ีชดัเจน มีกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรงำนและ
กำรตดัสินใจลงไปในฝ่ำยและแผนกตำ่งๆ ภำยในบริษัทตำมควำมเหมำะสม เพ่ือไม่ให้อ ำนำจใน
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กำรตัดสินใจและกำรบริหำรงำนอยู่ท่ีกรรมกำรผู้ จัดกำรแต่เพียงผู้ เดียว ถึงแม้ว่ำในต ำแหน่ง
ผู้บริหำรของฝ่ำยต่ำงๆ ยังเป็นบุคคลในตระกูลสุวรรณนภำศรี บริษัทก็มีกำรก ำหนดอ ำนำจ
ด ำเนินกำรของผู้บริหำรแตล่ะระดบัของบริษัทไว้อย่ำงชดัเจน 

4.   มีกำรจ้ำงบริษัทภำยนอกท่ีเป็นผู้ มีควำมรู้และควำมช ำนำญงำนวำงระบบควบคมุภำยในท ำ
หน้ำท่ีเป็นผู้ วำงระบบบญัชี และ มีกำรจ้ำงบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถมำท ำหน้ำท่ีเป็นผู้
ตรวจสอบภำยในของบริษัทตัง้แตเ่ดือนกมุภำพนัธ์ 2549 โดยขึน้ตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เพ่ือท ำกำรสอบทำนให้บริษัทมีกำรปฏิบตัิตำมระบบควบคมุภำยใน (Internal Control) ท่ีได้วำง
ไว้ และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ในด้ำนตำ่งๆ รวมทัง้ด้ำนกำรบริหำร ท่ีเหมำะสม
และมีประสิทธิผล ร่วมกนักบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีทรัพย์สินถำวรท่ีส ำคญัท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ดงันี  ้
 

ล า
ดับ ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 

ลักษณะการใช้
ประโยชน์ 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1 ท่ีดนิรวมเนือ้ท่ี 4 ไร่ ท่ีตัง้ ต ำบลบำง
จำก อ ำเภอพระประแดง  จังหวัด
สมทุรปรำกำร   

ใช้เป็นท่ีตัง้
อำคำร
คลงัสินค้ำ 

บริษัทเป็น
เจ้ำของ 

28.80 
 

ไมมี่ 

2 ท่ีดิน เนือ้ท่ี 1 ไร่ 20 ตำรำงวำ ท่ีตัง้
219/12-15 หมู่ท่ี 6 ซอยสุขสวัสดิ ์
78 ต.ในคลองปลำกด อ.พระสมุทร
เจดีย์ จงัหวดัสมทุรปรำกำร  

ใช้เป็นท่ีตัง้
อำคำรคลงัสิน 
ค้ำของ บริษัท
แกรททิทดู   

อินฟินิท จ ำกดั
(มหำชน) 

บริษัท 
แกรททิทดู 
อินฟินิท 
จ ำกดั

(มหำชน) 

8.40 ไมมี่ 

3 ท่ีดิน จ ำนวน 6 แปลง เนือ้ท่ีรวม   
1-1-46 ไร่ตัง้อยู่ท่ี 9/8 หมู่ท่ี 5 แขวง
ศำลำธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนำ 
กรุงเทพมหำนคร   

อำคำร
ส ำนกังำน 

บริษัท 
แกรททิทดู 
อินฟินิท 
จ ำกดั

(มหำชน)
เป็นเจ้ำของ 

38.77 ไมมี่ 

4 ท่ีดินเปล่ำ เนือ้ท่ีรวม 1-0-23 ตัง้อยู่
บริเวณซอยเพชรเกษม 64 บำงแค
เหนือ กรุงเทพมหำนคร 

อสงัหำริมทรัพย์
เพ่ือกำรลงทนุ 

บริษัทเป็น
เจ้ำของ 

13.96 ไมมี่ 

5 อำคำรคลงัสินค้ำจ ำนวน  2 อำคำร 
ตัง้อยูเ่ลขท่ี  95/1 หมู ่6  แขวงบำง
จำก เขตพระประแดง จ.
สมทุรปรำกำร 
อำคำรคลงัสินค้ำจ ำนวน 1 อำคำร  

ใช้เก็บสำรเคมี 
 
 
 
ใช้เก็บสำรเคมี 

บริษัทเป็น
เจ้ำของ 

14.76 ไมมี่ 

 
 

บริษัทย่อย 

 
 

9.03 

 
 

ไมมี่ 
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ล า
ดับ ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 

ลักษณะการใช้
ประโยชน์ 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ตัง้อยู่เลขท่ี 219/14-15 ม.6 ซ.สุข
สวสัดิ์78 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.
พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปรำกำร 

เป็นเจ้ำของ 

6 สว่นปรับปรุงอำคำรเชำ่คลงัสินค้ำ ใช้เก็บสำรเคมี บริษัทเป็น
เจ้ำของ 

2.22 ไมมี่ 

7 ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (อำคำร
ส ำนักงำนของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย) 

ใช้เป็นอำคำร
ส ำนกังำน 

บริษัทเป็น
เจ้ำของ 

10.79 ไมมี่ 

8 สว่นตกแตง่และเคร่ืองใช้ส ำนกังำน 
 

ใช้เป็นอปุกรณ์
ส ำนกังำน 

บริษัทเป็น
เจ้ำของ 

4.10 ไมมี่ 

9 อปุกรณ์ไฟฟ้ำและเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ 

ใช้เป็นอปุกรณ์
ส ำนกังำน, 
โกดงัสินค้ำ 

บริษัทเป็น
เจ้ำของ 

16.31 ไมมี่ 

10 รถบรรทกุส ำหรับขนสง่เคมีภณัฑ์ 
บริษัทประกอบด้วย 
   - รถเล็ก 6 ล้อ ส ำหรับบรรทกุ
สินค้ำ 10 – 15  ถงั   
   - รถ 6 ล้อใหญ่ ส ำหรับบรรทกุ
สินค้ำ 60 ถงั 
   - รถเบ้ำท์ 6 ล้อ ส ำหรับบรรรทกุ
สินค้ำ 6,000 – 9,000 ลิตร                                    
   - รถเบ้ำท์ 10 ล้อ ส ำหรับบรรรทกุ
สินค้ำ  12,000 – 15,000 ลิตร 
บจก.ไลอ้อน เอเซีย(ไทยแลนด์) 
ประกอบด้วย 

     - รถเบ้ำท์ 10 ล้อ ส ำหรับบรรรทกุ
สินค้ำ  12,000 – 15,000 ลิตร 

ใช้ในกำรขนสง่
สำรเคมี 

บริษัทและ
บริษัทย่อย
เป็นเจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ/ผู้
เชำ่ซือ้ 

0.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.48 

ไมมี่ 
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ล า
ดับ ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 

ลักษณะการใช้
ประโยชน์ 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

11 
 

รถยนต์ผู้บริหำร 
   -บริษัท จ ำนวน 7 คนั 
   -บมจ.แกรททิทดู อินฟินิต จ ำนวน 
2 คนั 

ใช้ส ำหรับเป็น
รถยนต์ประจ ำ
ต ำแหนง่ 

บริษัทและ
บริษัทย่อย
เป็นเจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ/ผู้
เชำ่ซือ้ 

 
8.00 
4.75 

 
 
 

ไมมี่ 
 
 
 
 

12 รถยนต์พนกังำน 
   -บริษัท จ ำนวน 8 คนั 
   -บจก.ไลอ้อนเอเชีย (ไทยแลนด์)
จ ำนวน 7 คนั 
   - บมจ.แกรททิทดู อินฟินิต 
จ ำนวน 6 คนั 
รถจกัรยำนยนต์ 5 คนั 
 

ใช้ส ำหรับเป็น
รถยนต์ของ
พนกังำนขำย
และงำน
สว่นกลำง 

 
ใช้ส ำหรับจดัสง่

เอกสำร 

บริษัทและ
บริษัทย่อย
เป็นเจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ/ผู้
เชำ่ซือ้ 

 

 
0.17 
0.15 

 
4.41 

 
0.01 

 
 
 
 

ไมมี่ 

13 งำนระหวำ่งก่อสร้ำง อำคำร
ส ำนกังำน 

คลงัสินค้ำ และ 
อปุกรณ์ 

บริษัทย่อย
เป็นเจ้ำของ 

9.50  

14 เคร่ืองจกัร  บริษัทย่อย
เป็นเจ้ำของ 

9.12  

 ยอดรวม   185.13  
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4.2 สรุปสัญญาต่างๆ ที่ส าคัญ 
4.2.1 สัญญาเช่าทรัพย์สิน 

ล า
ดับ 

ประเภท/ลักษณะ
ทรัพย์สิน 

อัตราค่าเช่า / ค่าบริการ 
(บาท) 

คู่สัญญา อ่ืนๆ 

1 ถงัเก็บสำรเคมี 5 ถงั 
 

ตำมท่ีได้ตกลงกนั บมจ. สยำมเฆมี สญัญำสิน้สุดวันท่ี 31 มีนำคม 
2557 และ 28 กุมภำพันธ์ 2558 
มกรำคม 2556 แตล่ะถงัมีควำมจ ุ
750,000 ลิ ตร  และ  1,850,000 
ลิตร  

2 พืน้ท่ีเก็บสินค้ำ ตำมท่ีได้ตกลงกนั บจก.บำงกอก          
โมเดร์ิน เทอร์มินอล 

เป็นสัญญำจ้ำงบริกำรรับและ
จ่ำยผลิตภัณฑ์เคมี สิน้สุดวันท่ี 
30 มิถนุำยน 2558 

3 อำคำรส ำนกังำน   
ตัง้อยูท่ี่  728  
อำคำรยเูน่ียนเฮำส์  
แขวงบำงบ ำหรุ             
เขตบำงพลดั  
กรุงเทพ ฯ  

320 บำท ตอ่ ตรม. ไม่รวมคำ่
สำธำรณปูโภคตำ่งๆ  โดย 
- บมจ.ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล 
เช่ำพืน้ท่ีรวม 560 ตรม. คิด
เป็นค่ำเช่ำต่อเดือน 179,200 
บำท 
- บจก.ไลอ้อน เอเชีย (ไทย
แลนด์)  เช่ำพื น้ ท่ี รวม 174 
ตรม.คิดเป็นค่ำเช่ำต่อเดือน 
55,680 บำท 

บจก. เฟิสท์ทรำโก้ คูส่ญัญำเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั
โดยผู้ ถือหุ้ นและกรรมกำรของ
บ ริษั ทคู่ สัญญำ เ ป็นบุคคล ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั น กั บ ก ร ร ม ก ำ ร
ผู้ จัดกำรของบริษัท โดยค่ำเช่ำ
อำคำรเป็นรำคำใกล้เ คียงกับ
รำคำค่ำเช่ำอำคำรส ำนักงำน
บริเวณใกล้เคียง  สัญญำเช่ำมี
อำยุ 3 ปี  สิ น้สุดวัน ท่ี  30 
มิถนุำยน 2558 

4 อำคำรคลงัสินค้ำ
ตัง้อยูท่ี่ 350-350/1-
4 ซอยสขุสวสัดิ ์64 
ถนนสขุสวสัดิ ์ 
บำงพึง่ พระประแดง 
สมทุรปรำกำร 

ตำมท่ีได้ตกลงกนั คณะบคุคลโดยนำย
ปรัชญำ วิทยำพนัธุ์และ

พวก 

สญัญำสิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎำคม 
2560 

 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน)                                                                                              
                 

   
สว่นท่ี 1 หน้ำ 28 

 

4.2.2 สัญญาทางการค้าต่างๆ 
ล าดับ ประเภท/ลักษณะสัญญา คู่สัญญา อ่ืนๆ 

1 สญัญำซือ้วตัถดุบิ บมจ.ไออำร์พีซี สญัญำซือ้วตัถดุบิเป็นรำยปี 

2 สญัญำแตง่ตัง้เป็นตวัแทน
จ ำหนำ่ยแบบ Branded 
Distributor 

บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)  
 

แตง่ตัง้ตัง้แตว่นัท่ี 5 
กรกฎำคม   2548 

3 หนงัสือแตง่ตัง้เป็นตวัแทน
จ ำหนำ่ย(Authorized 
Distributor) 

บจก.ไทย-เอ็มซี แตง่ตัง้ตัง้แตว่นัท่ี 5 ตลุำคม 
2528 

4 สญัญำซือ้สินค้ำ บจก.ทีโอซีไกลคอล สญัญำซือ้สินค้ำเป็นรำยปี 
5 สญัญำซือ้สินค้ำ บจก. พีทีที ฟีนอล สญัญำซือ้สินค้ำเป็นรำยปี 

 

 

4.3 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษัท มีเงินลงทนุในบริษัทย่อย 4 บริษัทคือ บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทย
แลนด์) จ ำกดั, บริษัท แกรททิทดู อินฟินิต จ ำกดั (มหำชน) และ บริษัท ยเูคมเทค จ ำกดั ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 60.00 และ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแล้ว ตำมล ำดบั โดยเหตุผลกำรลงทุนเพ่ือจัด
โครงสร้ำงองค์กรให้กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพมำกขึน้และขจดัโครงสร้ำงท่ีอำจก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทบัซ้อน  
ตารางสรุปการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยทัง้ 3 แห่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

บริษัทย่อย 
ทุนจดทะเบียน 
และ ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) 

เงนิลงทุน (ล้านบาท) 

วิธีราคาทุน เงนิปันผล 

บจก.ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) 15  99.99 14.99 - 

บมจ.แกรททิทดู อินฟินิต 212.33 60.00 77.99  8.579 

บจก.ยเูคมเทค  8.750 99.99 8.75 - 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยท่ีมีผลกระทบอย่ำง

เป็นสำระส ำคญัตอ่สินทรัพย์หรือกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
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 6.1 ข้อมูลท่ัวไป  
ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับบริษัท 

ช่ือบริษัท         : บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือภาษาอังกฤษ  :  Union Petrochemical Public Company Limited 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ : 728 อำคำรยูเน่ียนเฮ้ำส์ ถ.บรมรำชชนนี แขวงบ ำหรุ เขตบำงพลัด 

กรุงเทพฯ 10700 
ประเภทธุรกิจ  : ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหนำ่ยเคมีภณัฑ์  
เลขทะเบียนบริษัท  : บมจ. 0107574800391 
ทุนจดทะเบียน  : 206,250,000 บำท  
ทุนช าระแล้ว  :  206,056,899 (ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2558) 
จ านวนและชนิดของหุ้นท่ี : หุ้นสำมญั 824,227,596 หุ้น (ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2558) 
ออกและจ าหน่ายได้แล้ว 
ทัง้หมด 
มูลค่าท่ีตราไว้  : 0.25 บำทตอ่หุ้น 
Website  : http://www.unionpetrochemical.com 
โทรศัพท์  : 0-2881-8288 
โทรสาร  : 0-2433-7243-4 

 
นิตบุิคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละสิบ ขึน้ไป 

 
ช่ือบริษัท          : บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) หรือ เดมิช่ือ บริษัท    
    ยเูน่ียน อินทรำโก้ จ ำกดั (มหำชน) 
สถานที่ตัง้         : 9/8 หมู ่5 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 
ประเภทธุรกิจ   : ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหนำ่ยเคมีภณัฑ์  
ทุนจดทะเบียน  : 302,687,292 บำท (ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2558) 
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว   : 302,686,633 บำท (ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2558) 
มูลค่าท่ีตราไว้   : 1.00 บำทตอ่หุ้น 
สัดส่วนท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่    : ร้อยละ 60  
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ช่ือบริษัท         : บริษัท ไลอ้อนเอเซีย (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
สถานที่ตัง้ : 728 อำคำรยเูน่ียนเฮ้ำส์ ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั 

กรุงเทพมหำนคร 10700  
ประเภทธุรกิจ  : ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหนำ่ยเคมีภณัฑ์  
ทุนจดทะเบียน  :  15,000,000 บำท 
ทุนช าระแล้ว  :     15,000,000 บำท 
มูลค่าท่ีตราไว้  : 100 บำทตอ่หุ้น 
สัดส่วนท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่    : ร้อยละ 99.99  
 
ช่ือบริษัท         : บริษัท ยเูคม เทค จ ำกดั 
สถานที่ตัง้ : 728 อำคำรยเูน่ียนเฮ้ำส์ ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั 

กรุงเทพมหำนคร 10700 
ประเภทธุรกิจ  : ปัจจบุนัไมไ่ด้ด ำเนินกำร โดยอยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชีเลิกกิจกำร 
ทุนจดทะเบียน  :  35,000,000 บำท 
ทุนช าระแล้ว  :     7,500,000 บำท 
มูลค่าท่ีตราไว้  : 10 บำทตอ่หุ้น 
สัดส่วนท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่    : ร้อยละ 99.99  
 

ข้อมูลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
สถานที่ตัง้ : 62 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ : +66 (0) 2229-2800  
โทรสาร   : +66 (0) 2359-1259 
TSD Call Center   : +66 (0) 2229-2888 
Email    : TSDCallCenter@set.or.th 
 

ผู้สอบบัญชี   : บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
สถานที่ตัง้ : ชัน้ท่ี  33 อำคำรเลครัชดำ ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนน   

  รัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์   : +66 (0) 2264-0077 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
(1) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2558 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 206.25 ล้ำนบำท เรียกช ำระแล้ว 206.06
ล้ำนบำท แบง่เป็นหุ้นสำมญั 824,227,596 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท  

 
7.2  ผู้ถือหุ้น 
รำยช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

ล ำดับ รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ ธันวำคม 2557 

  จ ำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน  
(%) 

1 นำงกำญจนำ  สวุรรณนภำศรี 367,750,000 44.62 
2 นำงสำวฉตัรประภำ  สวุรรณนภำศรี 35,218,400     4.27 
3 นำงสำวจนัจิรำ  จลุธีระ 14,052,900 1.70 
4 นำยลือชำ  โพธ์ิอบ 13,935,500 1.69 
5 นำยพีรเจต สวุรรณนภำศรี 12,250,000 1.49 
6 นำยเมธรัฐ เอือ้สดุกิจ    9,660,000 1.17 
7 นำงสำวสธิุดำ  สวุรรณนภำศรี    9,250,000     1.12 
8 นำงสำวปิยะนนัท์  สวุรรณนภำศรี 9,250,000     1.12 
9 นำงสำวปิยะดำ  สวุรรณนภำศรี 9,250,000     1.12 
10 นำยพีรพล  สวุรรณนภำศรี 9,250,000     1.12 
 
หมายเหต.ุ- ผู้ถือหุ้นล าดบัที่ 1,2,5,7,8,9 และ 10 เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์กนั โดยผู้ถือหุ้นล าดบัที่ 1 
เป็นมารดาของ ผู้ถือหุ้นล าดบัที่ 2,5,7,8,9 และ 10 ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นล าดบัที่ 1,7,8,9 และ 10 ด ารงต าแหน่ง
เป็น กรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัท ส่วนผู้ถือหุ้นล าดบัที่ 5 ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และ 
เป็นผูบ้ริหารของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จ ากดั (มหาชน) หรือ เดิมชื่อ บริษัท ยูเนี่ยน 
อินทราโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 
7.3  กำรออกหลักทรัพย์อ่ืน  
บริษัท ได้มีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วน ครัง้ท่ี 
1 (UKEM-W1) เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2552  จ ำนวน 164,999,491 หน่วย โดยมีอตัรำกำรใช้สิทธิ 1 หน่วย 
ตอ่ 1 หุ้นสำมญั ท่ีรำคำแปลงสภำพหุ้นละ 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์) โดยใบส ำคญัแสดงสิทธินีไ้ด้หมดอำยุ
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ลงเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2557 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 มีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลือท่ีไม่
ได้มำใช้สิทธิแปลงสภำพจ ำนวน 772,404 หน่วย โดยบริษัทจะด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนส ำหรับหุ้ น
รองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีไมไ่ด้มำใช้สิทธิแปลงสภำพ และหมดอำยแุล้วตอ่ไป 
  
7.4  นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

บริษัท มีนโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงั
หกัภำษีเงินได้นิตบิคุคล และ เงินส ำรองตำ่งๆ ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลให้น ำปัจจยัตำ่งๆ ตอ่ไปนีม้ำพิจำรณำ
ประกอบ เช่น ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท สภำพคล่องของบริษัท กำรขยำยธุรกิจ 
และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัท ซึ่งกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวข้ำงต้นจะต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตำมควำมเหมำะสม  

 
ประวตักิำรจำ่ยเงินปันผลของบริษัทในอดีตท่ีผำ่นมำ 
         บำทตอ่หุ้น 

ปี ปี  
2556 

ปี  
2555 

ปี  
2554 

อตัรำก ำไรสทุธิตอ่หุ้น 0.069 0.146 0.208 
อตัรำเงินปันผลตอ่หุ้น 0.030 0.065 0.090 
อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผลตอ่ก ำไรสทุธิ (%) 45.62 45.41 43.72 

หมำยเหต.ุ- บริษัท มีกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2556, ปี 2555 และ ปี 2554 
ในเดือนพฤษภำคมของ ปี 2557, ปี 2556 และ ปี 2555 ตำมล ำดบั 
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8 โครงสร้างการจัดการ 
8.1  คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษัทมีกรรมกำรทัง้หมดจ ำนวน 12 ทำ่น ดงัรำยนำมตอ่ไปนี ้
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง การประชุม
คณะกรรมการ 

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จ านวน
ครัง้การ
ประชุม 

จ านวน
ครัง้ที่
เข้าร่วม
ประชุม 

จ านวน
ครัง้การ
ประชุม 

จ านวน
ครัง้ที่
เข้าร่วม
ประชุม 

1.   นำยพละ  สขุเวช ประธำนกรรมกำร และ 
กรรมกำรอิสระ 

5 5 - - 

2.   นำยวิรัช  สวุรรณนภำศรี 
 

กรรมกำรผู้จดักำร 5 5 - - 

3.   นำงกำญจนำ  สวุรรณนภำศรี 
 

กรรมกำร 5 5 - - 

4.   นำงสำวสธิุดำ  สวุวรณนภำศรี 
 

กรรมกำร 5 5 - - 

5.   นำงสำวปิยะนนัท์  สวุรรณนภำศรี 
 

กรรมกำร 5 4 - - 

6.   นำงสำวปิยะดำ  สวุรรณนภำศรี 
 

กรรมกำร 5 5 - - 

7.   นำยพีรพล  สวุรรณนภำศรี 
 

กรรมกำร 5 5 - - 

8.   นำยพีรเจต  สวุรรณนภำศรี 
 

กรรมกำร 5 5 - - 

9. ดร.เขียน  วงศ์สรีุย์ 
 

กรรมกำร 5 5 - - 

10. นำยนพพร  เทพสทิธำ* ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และ กรรมกำร
อิสระ 

5 3 4 3 

11. นำยพลูศกัดิ์  ตนัสทิธิพนัธ์* กรรมกำรตรวจสอบ และ 
กรรมกำรอิสระ 

5 5 4 4 

12. นำยวรพจน์  อชุไุพบลูย์วงศ์* กรรมกำรตรวจสอบ และ 
กรรมกำรอิสระ 

5 4 4 3 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน 
กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท ประกอบด้วย นำยวิรัช สุวรรณนภำศรี และนำงกำญจนำ 

สวุรรณนภำศรี ลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัทหรือ นำยวิรัช สวุรรณนภำศรี หรือ นำง
กำญจนำ สวุรรณนภำศรี ลงลำยมือช่ือร่วมกันกับ นำงสำวสธิุดำ สรุรณนภำศรี นำงสำวปิยะนนัท์ สวุรรณ
นภำศรี นำยพีรพล สวุรรณนภำศรี สองในสำมคนนีร้วมเป็นสำมคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

 
ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2548 ณ วนัท่ี 25 กรกฏำคม 2548 ได้ก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทดงันี ้

1. อ ำนำจหน้ำท่ีตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์รวมถึงกฎหมำยอ่ืนใดท่ีก ำหนดให้เป็นหน้ำท่ีของ
กรรมกำรหรือคณะกรรมกำรในบริษัท (มหำชน) จ ำกดั 

2. มีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมข้อบงัคบัของบริษัทท่ีก ำหนดให้เป็นของคณะกรรมกำร 
3. มีอ ำนำจหน้ำท่ีดแูลและก ำหนดนโยบำยหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจ  นโยบำยทำงด้ำนกำรเงิน นโยบำยกำร

ระดมทนุ  นโยบำยในกำรบริหำรเงินทนุ และนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท 
4. พิจำรณำอนมุตังิบประมำณ โครงกำรลงทนุของบริษัท และก ำกบัดแูลกำรด ำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำม

แผน 
5. ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมหรือดีกว่ำเป้ำหมำยท่ีตัง้ไว้ และก ำหนดแนวทำงแก้ไข

ในกรณีท่ีมีอปุสรรคในกำรบรรลเุป้ำหมำยนัน้ 
6. ด ำเนินกิจกำรภำยในขอบเขตของกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท และตำมมติของท่ี

ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น  และตำมท่ีระบไุว้ในหนงัสือบริคณห์สนธิ 
7. แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร หรือมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือบุคคลอ่ืน

กระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรเว้นแตเ่ร่ืองต่อไปนี ้  จะกระท ำได้ตอ่เม่ือได้รับอนมุตัิ
จำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน  ทัง้นีก้ ำหนดให้รำยกำรท่ีกรรมกำรหรือบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง หรือมีส่วน
ได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย  ให้กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้
เสียในเร่ืองใดไมมี่สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

-  เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 
-  กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ำยท่ีกฎหมำย หรือข้อก ำหนดของตลำด 
หลกัทรัพย์ ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นและในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกท่ีประชมุคณะกรรมกำรและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

-  กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นอยำ่งมีนยัส ำคญั 
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-  กำรรับซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
-  กำรท ำแก้ไข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำร
มอบหมำยให้บคุคลอ่ืนเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกบับคุคลอ่ืน  

- กำรแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
- กำรออกหุ้นใหมเ่พ่ือช ำระแก่เจ้ำหนีข้องบริษัท ตำมโครงกำรแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
- กำรเพิ่มทนุ หรือกำรลดทนุของบริษัท 
-  เร่ืองอ่ืนใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
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8.2  ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  คือผู้บริหำรของบริษัทตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรผู้จดักำร 

รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยขำย 
และ บริหำร 

ผช กจ. ฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน 

ผช กจ. ฝ่ำยขำย 

ฝ่ำยขำย 

ตรวจสอบภำยใน 
 

ผช. กจ.ฝ่ำย
บริหำรงำนกลำง 

ผช. กจ.ฝ่ำย คลงัสนิค้ำและ
กำรตลำด 

ธุรกำรขำย 

ผจก. ฝ่ำยบญัช ี

สว่นกำรเงิน 

สว่นสินเช่ือ 

สว่นจดัซือ้ทัว่ไป 

สว่นงำนบคุคล 

สว่นธุรกำรกลำง 

ผจก. ฝ่ำยคลงัสินค้ำ 

ส ำนกังำนขนสง่ 

สว่นงำนคลงัสินค้ำ 

สว่นงำนธุรกำรคลงั 

1 

วำงแผนกำรตลำด 

ลกูค้ำสมัพนัธ์ 

ผลิตภณัฑ์ Exxon 1,2 

ธุรกำรกำรตลำด 

จดัหำสินค้ำเพื่อขำย 

2 

3, 7 5 4 6 

8 

1 8 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 คณะผู้บริหำรของบริษัท มีจ ำนวน 6 ทำ่น ประกอบด้วย 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

นำยวิรัช  
นำงกำญจนำ  
นำยพีรพล  
นำงสำวปิยะนนัท์  
นำงสำวสธิุดำ  
นำงสำวปิยะดำ 

สวุรรณนภำศรี 
สวุรรณนภำศรี 
สวุรรณนภำศรี* 
สวุรรณนภำศรี 
สวุรรณนภำศรี 
สวุรรณนภำศรี 

กรรมกำรผู้จดักำร 
รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยขำยและบริหำร 
ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยกำรตลำด* 
ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยขำย 
ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยบริหำรงำนกลำง 

หมำยเหต.ุ- * รวมกำรจดัหำสินค้ำเพ่ือขำย และ รักษำกำรผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยคลงัสินค้ำ 
และ นำงอภิญญำ  ปลืม้รัก  ด ำรงต ำแหนง่เป็นผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี 

 
ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ (จำกกำรประชมุกรรมกำรครัง้ท่ี 1/2548 ณ วนัท่ี 17 
มิถนุำยน 2548 และคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 5/2549 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยำยน 2549) 
1.  เป็นผู้บริหำรจดักำรและควบคมุดแูลกำรด ำเนินกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรงำนทั่วไปของบริษัท 
2.  มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง  ให้บ ำเหน็จรำงวัล  ปรับขึน้

เงินเดือนคำ่ตอบแทน เงินโบนสั ตลอดจนแตง่ตัง้ตวัแทนฝ่ำยนำยจ้ำงในคณะกรรมกำรกองทุนส ำรอง
เลีย้งชีพของบริษัท เก่ียวกบักำรพนกังำนทัง้หมดของบริษัท 

3.  มีอ ำนำจอนมุตั ิและมอบอ ำนำจชว่งอนมุตักิำรเบกิจำ่ยเพ่ือกำรจดัซือ้วตัถดุิบในกำรผลิตตำมค ำสัง่ของ
ลกูค้ำ และจดัซือ้ทรัพย์สิน รวมทัง้อนมุตักิำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินเพ่ือธุรกรรมตำ่งๆ ของบริษัทภำยใน
วงเงินตำมระเบียบอ ำนำจอนมุตัซิึง่ผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว 

 4.  มีอ ำนำจออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำยและ
ผลประโยชน์ของบริษัท และเพ่ือรักษำระเบียบวินยักำรท ำงำนภำยในองค์กร 

5.  มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัท ต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรท่ีเก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท 

6.  อนมุตักิำรแตง่ตัง้ท่ีปรึกษำด้ำนตำ่งๆ ท่ีจ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท 
7.  ปฏิบัติหน้ำท่ีอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็น

ครำวๆ ไป 
 

 ทัง้นี ้กำรอนุมัติรำยกำรของกรรมกำรผู้ จัดกำรข้ำงต้น จะไม่รวมถึงกำรอนุมัติรำยกำรท่ีท ำให้
กรรมกำรผู้จดักำรหรือบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ รำยกำรท่ีก ำหนดให้ต้องขอควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหุ้น

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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ในกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส ำคญัของบริษัทและ/หรือ
บริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
8.3 เลขานุการบริษัท 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภำคม 2555 ได้มีมติแต่งตัง้นำงวรำ
ภรณ์ ทองโพธ์ิ ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัท โดยคุณสมบตัิของผู้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท
ปรำกฎในเอกสำรแนบ 1  
 
8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
      8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ มีรายละเอียดดังนี ้
 
       ก. คำ่ตอบแทนของกรรมกำรบริษัทแตล่ะรำย 

ช่ือ – สกุล 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2556 
(บาท) 

ปี 2557 
(บาท) 

1.  นำยพละ สขุเวช 2,050,000.- 2,050,000 
2.  นำยวิรัช สวุรรณนภำศรี - - 
3.  นำงกำญจนำ สวุรรณนภำศรี - - 
4.  นำงสำวสธิุดำ สวุวรณนภำศรี - - 
5.  นำงสำวปิยะนนัท์ สวุรรณนภำศรี - - 
6.  นำงสำวปิยะดำ สวุรรณนภำศรี - - 
7.  นำยพีรพล สวุรรณนภำศรี - - 
8.  นำยพีรเจต สวุรรณนภำศรี - - 
9. ดร.เขียน วงศ์สรีุย์ 220,000 230,000 
10.  นำยนพพร เทพสิทธำ* 255,000 265,000 
11.  นำยพลูศกัดิ ์ ตนัสิทธิพนัธ์* 270,000 270,000 
12.  นำยวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์* 250,000 260,000 

รวม 3,045,000.- 3,075,000 
หมำยเหต ุ กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรท่ีปฏิบตังิำนเตม็เวลำไมรั่บเบีย้ประชมุกรรมกำร 

 (*) กรรมกำรตรวจสอบ 
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ข. คำ่ตอบแทนรวมของผู้บริหำรบริษัท 

ประเภทค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท) 

ปี 2556 ปี 2557 

จ ำนวน (คน) 6 6 
รวม 10,147,000 10,082,000 

 
 
8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

บริษัทได้จดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับพนกังำนตำมพระรำชบญัญัติกองทนุในอตัรำร้อยละ 2 
ของเงินเดือนพนกังำนสทุธิจำกเงินได้บคุคลธรรมดำ ทัง้นีพ้นกังำนมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทในกรณีท่ี
พนกังำนเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไมส่ำมำรถท ำงำนได้ หรือลำออกจำกบริษัทหลงัจำกท ำงำนกบับริษัทไม่น้อย
กวำ่ 3 ปี นอกจำกนีบ้ริษัทได้มีกำรซือ้รถยนต์ประจ ำต ำแหน่งให้ผู้บริหำรระดบัสงูและพนกังำนขำยเพ่ือใช้ใน
กิจกำร 

 
8.5 บุคลากร 

จ ำนวนพนกังำนทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 126 คน (ไม่รวม
ผู้บริหำร) ทัง้นีใ้นระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ บริษัทไมมี่ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนใดๆ 
 
 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนในปี 2557 ซึ่งรวมพนักงำนท่ีมีกำรเข้ำออกระหว่ำงปี โดยเป็น
คำ่ตอบแทนในรูปเงินเดือน คำ่แรง คำ่ล่วงเวลำ โบนสั และสวสัดิกำรอ่ืน ๆ คิดเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกบั 27.33 
ล้ำนบำท 

 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทมีนโยบำยกำรพฒันำพนกังำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้พนกังำนมีศกัยภำพในกำรปฏิบตัิงำน 
โดยบริษัทให้ควำมส ำคัญในเ ร่ืองบุคลำกรตัง้แต่ขัน้ตอนกำรคัดสรรพนักงำนให้ ได้คนท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถเข้ำ มำสู่องค์กร มีกำรจัดฝ่ำยอบรมให้ทัง้ภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กรเพ่ือเป็นกำร
พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถและเพิ่มทกัษะในกำรท ำงำนรวมถึงเป็นกำรสร้ำงขวญัก ำลงัใจให้แก่พนกังำน
อยำ่งทัว่ถึง 
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จำกกำรด ำเนินนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรดงักล่ำวข้ำงต้น บริษัทพบว่ำบุคลำกรของบริษัทฯ มี
ส่วนเป็นอย่ำงมำกในกำรลดกำรสูญเสียในกำรผลิต และสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกขึน้จน สง่ผลให้บริษัทมีต้นทนุกำรผลิตท่ีต ่ำ 

นอกจำกนี ้ บริษัทยงัจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับพนกังำนตำมพระรำชบญัญัติกองทุนใน
อตัรำร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนกังำนสทุธิจำกเงินได้บคุคลธรรมดำ   ทัง้นีพ้นกังำนมีสิทธิในส่วนสมทบของ
บริษัทในกรณีท่ีพนกังำนเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไม่สำมำรถท ำงำนได้หรือลำออกจำกบริษัทหลงัจำกท ำงำน
กบับริษัทไมน้่อยกวำ่ 3 ปี  
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 
9.1 นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 

นโยบำยเก่ียวกับกำรก ำกับดแูลกิจกำรของบริษัท ยูเน่ียนปิโตรเคมีคอล จ ำกัด (มหำชน) อิงตำมหลัก
ก ำกับกำรก ำกบัดแูลกิจกำร (Corporate Governance) หรือ บรรษัทภิบำล ส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 
2549 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ “ตลำดหลักทรัพย์ฯ” ซึ่งเป็นกำรน ำข้อพึงปฏิบัติจำก
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 15 ข้อ ท่ี “ตลำดหลักทรัพย์ฯ” ได้ประกำศใช้ในเดือนมีนำคม 2545 มำ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเตมิ โดยก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท เป็น 4 หวัข้อ ดงันี ้

1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น และ กำรปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั 
2. บทบำทของผู้ มีสว่นได้เสีย 
3. กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส 
4. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 บริษัทก ำหนดให้เลขำนกุำรของบริษัทท ำหน้ำท่ีประสำนงำนกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง และ ผู้ ถือหุ้น 
ในกำรดแูลคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมกัน เช่น สิทธิในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ สิทธิใน
กำรรับเงินปันผล สิทธิในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น กำรออกเสียงเพ่ือแสดงควำมคิดเห็นโดยให้มีส่วนร่วมในกำร
พิจำรณำประเดน็ท่ีส ำคญัและเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกเข้ำร่วมประชมุ 
โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัท แจ้งให้ทรำบถึง วัน เวลำ และ สถำนท่ีประชุม วำระประกอบกำร
ประชุม และ ข้อมูลส ำคญัเก่ียวกับเร่ืองท่ีเสนอ พร้อมทัง้รำยละเอียดข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม 
เป็นต้น และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวันประชุม และ ให้โฆษณำค ำ
บอกกลำ่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ตดิตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่ำ 3 วนั ทัง้นี ้ค ำบอกกล่ำวท่ีส่ง
ให้ผู้ ถือหุ้นในประเทศไทยนัน้ให้ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่วนค ำบอกล่ำวท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้นตำ่งประเทศให้
สง่ทำงโทรสำร หรือ อีเมล์ และให้มีกำรยืนยนัโดยทำงไปรษณีย์อำกำศลงทะเบียน 

 
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ ทัง้ภำยในและภำยนอก เพ่ือเป็น
แนวทำงปฏิบัติส ำหรับคณะกรรมกำร ผู้ บริหำร และ พนักงำนบริษัท ทุกระดับ ซึ่งผู้ มีส่วนได้เสีย
ประกอบด้วย ผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ คูค้่ำ พนกังำน เจ้ำหน้ำท่ี คูแ่ขง่ ชมุชน และ สงัคม ดงันี  ้

 ผู้ ถือหุ้น  บริษัทมุ่งมัน่จะเป็นตวัแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส โดย
ค ำนงึถึงกำรเจริญเตบิโตของมลูคำ่บริษัทในระยะยำวและผลตอบแทนท่ีดี 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน)                                                                               
 

   

สว่นท่ี 2 หน้ำ 43 
 

 ลกูค้ำ  บริษัทเอำใจใส่และรับผิดชอบตอ่ลกูค้ำ โดยให้บริกำรท่ีมีคณุภำพ มำตรฐำนและ
รวดเร็วตรงตอ่เวลำ รวมทัง้รักษำควำมลบัของลกูค้ำ 

 คูค้่ำ  บริษัท จะสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีเพ่ือเอือ้ประโยชน์ร่วมกนั และ ปฏิบตัิตำมเง่ือนไข
ท่ีมีตอ่กนัอยำ่งเคร่งครัด 

 พนกังำน บริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่กำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกร กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีดี
ในกำรปฏิบตังิำน กำรปฏิบตัิอยำ่งเสมอภำคเป็นธรรม รวมถึงกำรให้ผลตอบแทนท่ี
เหมำะสม 

 เจ้ำหนี ้  บริษัทรักษำและปฏิบตัิตำมเง่ือนไขท่ีมีตอ่เจ้ำหนีโ้ดยเคร่งครัด 

 คูแ่ขง่  บริษัทยึดถือปฏิบตัิตำมกรอบกติกำรแขง่ขนัท่ีดี 

 ชมุชนและสงัคม บริษัทตระหนกัและห่วงใยในควำมปลอดภยัของสงัคม สิ่งแวดล้อม และ คณุภำพ
ชีวิต และ สังคมท่ีดี และ ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงทำงเลือกท่ีมีผลกระทบสังคม 
สิ่งแวดล้อม และคณุภำพชีวิตของประชำชนท่ีน้อยท่ีสดุ 

 
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำท่ีเปิดเผยสำรสนเทศท่ีส ำคญัของบริษัทอย่ำงครบถ้วน เช่ือถือได้ และ 
ทนัเวลำโดยผ่ำนส่ือตำ่งๆ เช่น ข่ำวแจ้งตลำดหลกัทรัพย์ ซึ่งมีกำรเปิดเผยข้อมูลทัง้ภำษำไทย และองักฤษ 
ข่ำวประชำสมัพนัธ์ เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสำรสนเทศท่ีเปิดเผยนัน้มีทัง้ข้อมลูทำงกำรเงิน และข้อมลูท่ีไม่ใช่
ทำงกำรเงิน สำรสนเทศดงักล่ำวบริษัทต้องจดัท ำขึน้อย่ำงรอบคอบ ชดัเจน กะทดัรัด และใช้ภำษำท่ีเข้ำใจ
ง่ำย บริษัท มอบหมำยให้ นำยพีรเจต สุวรรณนภำศรี รองกรรมกำรผู้ จดักำร และ/หรือ นำงสำวปิยะนนั ท์ 
สวุรรณนภำศรี ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร ท ำหน้ำท่ี “นกัลงทนุสมัพนัธ์” เพ่ือเผยแพร่ข้อมลู โดยยึดหลกัควำม
โปร่งใส ชดัเจน ถกูต้อง และ เปิดเผยต่อสำธำรณชนให้ทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมถึงกำรตอบข้อซกัถำม
ตำ่งๆ แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ และ ผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ทัง้นี ้“นกัลงทนุสมัพนัธ์” ยงัมี
หน้ำท่ีติดต่อประสำนงำนกับส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์ และ ตลำดหลกัทรัพย์ และ ตลำด
หลักทรัพย์แหงประเทศไทย เพ่ือปฏิบตัิตำมกฏเกณฑ์และข้อบงัคับท่ีออกมำอย่ำงเคร่งครัด และเพ่ือให้
เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  
 ในปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร พบปะนกัลงทุน นกัวิเครำะห์ ท่ีตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยจดัขึน้ เพ่ือตอบข้อซกัถำม และ เผยแพร่ข้อมลูผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
อ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร จะค ำนึงถึงหลักกำรตำมกฏหมำย ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

และ หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยด ำเนินกำรอย่ำงซ่ือสตัย์ สุจริต มีจริยธรรม รับผิดชอบ และ เปิดเผย
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ข้อมูลอย่ำงโปร่งใส รวมทัง้ก ำกับดูแลให้กำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยจัดกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย และ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ทัง้นี ้โครงสร้ำงบริหำร
จดักำรของบริษัท ได้มีกำรแบง่แยกบทบำทหน้ำท่ีระหว่ำงประธำนกรรมกำรบริษัท และ กรรมกำรผู้จดักำร
ออกกันอย่ำงชัดเจน และ มีกำรจัดให้มีคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือ
ตรวจสอบและก ำกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท และ พิจำรณำข้อขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพ่ือด ำรงรักษำไว้
ซึ่งระบบควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้ อย่ำงมีเหตผุลว่ำกำรบนัทึกข้อมลูทำงบญัชีมีควำม
ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทรำบจดุอ่อนเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิด
กำรทจุริตหรือกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคญั โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน 
จะต้องเป็นผู้ มีควำมรู้ทำงด้ำนบญัชี ทัง้นี ้เพ่ือช่วยตรวจสอบ และ สอบทำน ให้งบกำรเงินของบริษัทเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบตัิ
อยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 

นอกจำกนี ้โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรจะต้องประกอบไปด้วย กรรมกำรอิสระ ทัง้นี ้อย่ำงน้อย ตำม
จ ำนวนท่ีกฏหมำย และ/หรือ ประกำศท่ีเก่ียวข้อง ก ำหนด และมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจกัน และ ณ วันท่ี 31 
ธนัวำคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมกำรทัง้สิน้จ ำนวน 12 คน โดยมีรำยละเอียดเป็นดงันี ้

- กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร (Executive Director)  6 ทำ่น 
- กรรมกำรท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหำร (Non-Executive Director) 6 ทำ่น 
- กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ (Independent Director)  4 ทำ่น 

ดงันัน้ บริษัทมีกรรมกำรท่ีเป็นอิสระทัง้หมด 4 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 32.50 ของกรรมกำรทัง้หมด กรรมกำร
จ ำนวน 7 ท่ำนเป็นกรรมกำรท่ีมำจำกตระกูลสุวรรณนภำศรี อย่ำงไรก็ตำมมีกรรมกำรท่ีเป็นคนนอกมำ
ถ่วงดลุรวมทัง้สิน้ 5 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 46.15 ของกรรมกำรทัง้หมด บริษัทมีกำรแบง่อ ำนำจในกำรอนมุตัิ
วงเงินตำ่งๆเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน 
 
9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทมีคณะกรรมกำรชดุเฉพำะ (คณะกรรมกำรชดุยอ่ย) 2 ชดุ ได้แก่  
1) คณะกรรมตรวจสอบ และ 
2) คณะกรรมกำรบริหำร  
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้ บริหำรของบริษัทประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนทกุประกำรตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำต
ให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 22 มีนำคม 2543 คณะกรรมกำรตำ่งๆ ของบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้
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9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษัทมีกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิจ ำนวน 

3 ทำ่น ดงัรำยนำมตอ่ไปนี ้
 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 

นำยนพพร  
นำยพลูศกัดิ ์ 
นำยวรพจน์  

เทพสิทธำ 
ตนัสิทธิพนัธ์ 
อชุไุพบลูย์วงศ์ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

 
ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 6/2548 ณ วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2548 และคณะกรรมกำร
บริษัท ครัง้ท่ี 5/2549 เม่ือวนัท่ี 21 กันยำยน 2549 ได้ก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบดงันี ้
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำร

ประสำนงำนกบัผู้สอบบญัชีภำยนอกและผู้ บริหำรของบริษัทท่ีรับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ทัง้
รำยไตรมำสและประจ ำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทำนหรือตรวจสอบ
รำยกำรใดๆ ท่ีเห็นวำ่จ ำเป็นและเป็นเร่ืองส ำคญัในระหวำ่งกำรตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้ 

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมเหมำะสมและมี
ประสิทธิผลโดยสอบทำนร่วมกบัผู้สอบบญัชีภำยนอกและผู้ตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ 

4. พิจำรณำคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของ ผู้สอบ
บัญชีโดยค ำนึงถึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และปริมำณงำนตรวจสอบของ
ส ำนกังำนตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรท่ีได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรตรวจสอบ
บญัชีของบริษัท 

5. พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรำยกำรเก่ียวโยง หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถกูต้องและครบถ้วน รวมทัง้กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็น
และควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ เพ่ือน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ตอ่ไป 

6. ปฏิบตักิำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เช่น ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเส่ียง ทบทวนกำรปฎิบัติตำม
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จรรยำบรรณทำงธุรกิจของผู้ บริหำร ทบทวนร่วมกับผู้บริหำรของบริษัทในรำยงำนส ำคญัๆ ท่ีต้องเสนอ 
ตอ่สำธำรณชนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ได้แก่ บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร เป็นต้น 

7. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำย ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 
1/2548 ณ วนัท่ี 17 มิถนุำยน 2548 ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ จดัท ำรำยงำนกิจกรรม
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวลงนำม
โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ รำยกำรดงักลำ่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
- ควำมเห็นเก่ียวกับกระบวนกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทถึง    

ควำมถกูต้องครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ 
-  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท 
-  เหตผุลท่ีเช่ือวำ่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเหมำะสมท่ีจะได้รับกำรแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวำระหนึง่ 
-  ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
-  รำยงำนอ่ืนใดท่ีเห็นว่ำผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำม

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและระเบียบวำระต่ำง ๆ ท่ีได้รับอนุมตัิ

จำกคณะกรรมกำรบริษัท และต้องไม่อนุมัติรำยกำรใด ๆ ท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัท
ยอ่ยและจะต้องเปิดเผยรำยกำรดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 
 
9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director) 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษัท มีบุคคลต่ำงๆ ด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริหำร 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 
4 
5 

นำยวิรัช  
นำงกำญจนำ  
นำงสำวสธิุดำ   
นำยพีรพล  
ดร.เขียน 

สวุรรณนภำศรี 
สวุรรณนภำศรี 
สวุรรณนภำศรี 
สวุรรณนภำศรี 
วงศ์สรีุย์ 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 
รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำร 
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ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (จำกกำรประชมุกรรมกำรครัง้ท่ี 1/2548 ณ วนัท่ี 
17 มิถนุำยน 2548 และกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 5/2549 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยำยน 2549) มีดงัตอ่ไปนี ้
1. วำงแผนและก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนงำน รวมถึงโครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำร

บริหำรงำนหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกบัสภำพทำงเศรษฐกิจและสภำวะกำรแข่งขนั
ในตลำด เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตั ิ  

2. ก ำหนดแผนธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปี และอ ำนำจกำรบริหำรงำนในสำยงำนตำ่งๆ ของบริษัท เพ่ือ
เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตั ิ

3. ตรวจสอบติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวทำงบริหำรงำนด้ำนตำ่งๆ ของบริษัทท่ีก ำหนดไว้
ให้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ  

4. พิจำรณำและอนุมตัิกำรจดัซือ้จดัจ้ำง กำรลงทุนขยำยงำน รวมถึงกำรซือ้ขำยสินทรัพย์ถำวรของบริษัท  
โดยจะพิจำรณำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท หำกกำรจดัซือ้จดัจ้ำง ตลอดจนเร่ืองกำรลงทนุ  ขยำยงำน
รวมถึงกำรซือ้ขำยสินทรัพย์ถำวรของบริษัทนัน้อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมำณท่ีไ ด้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัท   

5. พิจำรณำอนมุตัิ และด ำเนินกำรตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมทำงกำรเงินปกติของบริษัท   โดยวงเงินให้
เป็นไปตำมระเบียบอ ำนำจอนมุตัซิึง่ผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว หำกเกินกว่ำจ ำนวน
ดงักลำ่วให้น ำเสนอเพ่ือขออนมุตัท่ีิประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  

6. ให้กรรมกำรบริหำรทัง้คณะสำมำรถลงมตเิห็นชอบให้กรรมกำรสองคนของคณะกรรมกำรบริหำร ลงนำม
ร่วมกนั พร้อมประทบัตรำบริษัท มีอ ำนำจมอบอ ำนำจช่วงในหนงัสือมอบอ ำนำจของบริษัท เพ่ือให้ผู้ รับ
มอบอ ำนำจชว่งสำมำรถด ำเนินกำรอนัเป็นประโยชน์เก่ียวเน่ืองกบักิจกำรงำนตำ่งๆ ในนำมแทนบริษัทได้
อยำ่งเป็นทำงกำร 

7. ปฏิบตัหิน้ำท่ีอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครำวๆ ไป 
8. มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดสวัสดิกำรพนักงำนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ประเพณีปฏิบัติ และ

สอดคล้องกบักฎหมำยท่ีบงัคบัใช้อยู่ 
 

ทัง้นี ้กำรอนุมัติรำยกำรของคณะกรรมกำรบริหำรข้ำงต้น จะไม่รวมถึงกำรอนุมตัิรำยกำรท่ีท ำให้
กรรมกำรบริหำรหรือบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรวมทัง้ รำยกำรท่ีก ำหนดให้ต้องขอควำมเห็นชอบจำก ผู้ ถือหุ้น
ในกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส ำคญัของบริษัทและ /หรือ
บริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
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9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
กำรคดัเลือกบคุคลท่ีจะด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรของบริษัท ไม่ได้ผ่ำนกำรคดัเลือกของคณะกรรมกำร

สรรหำ (Nominating Committee) อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรแตง่ตัง้กรรมกำรบริษัท
ดงันี ้
1. คณะกรรมกำรบริษัทโดยไม่นับรวมผู้ มีส่วนได้เสียจะเป็นผู้ พิจำรณำคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ 

ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ เวลำท่ีจะอทุิศให้กบับริษัทได้อย่ำงเพียงพอ ตลอดจน อปุนิสยั และ
น ำเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

2. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ ข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดให้กรรมกำรต้องลำออกจำก
ต ำแหนง่อยำ่งน้อยหนึง่ในสำม (1/3) 

กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบั
สลำกกนัว่ำผู้ ใดจะลำออก หลงัจำกปีท่ีสองเป็นต้นไปให้กรรมกำรท่ีด ำรงอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุนัน้เป็น  ผู้
ลำออกจำกต ำแหนง่ ส ำหรับกรรมกำรท่ีลำออกตำมวำระนัน้อำจถกูเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้  ทัง้นี ้
ข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกกรรมกำร ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมี
คะแนนเสียงเทำ่กนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

ส ำหรับกำรคัดเลือกบุคคลท่ีจะด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ไม่ได้ผ่ำนกำร
คัดเลือกจำกคณะกรรมกำรสรรหำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรคัดเลือกกรรมกำร
ตรวจสอบโดยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน จะต้องเป็นผู้ มีควำมรู้ทำงด้ำนบญัชีและ/หรือกำรเงิน 
ส ำหรับกรรมกำรตรวจสอบท่ำนอ่ืนๆบริษัทเน้นกำรสรรหำไปยงับุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำน
กฎหมำย และ/หรือมีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริหำรโดยกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทมีวำระกำรด ำรง
ต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี 

 
9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษัทมีนโยบำยสง่กรรมกำรของบริษัทเข้ำเป็นกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทย่อยเพ่ือดแูลเร่ือง
กำรบริหำรจดักำรตำ่งๆ ยกเว้น  บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) หรือ เดมิช่ือ “บริษัท ยเูน่ียน 
อินทรำโก้ จ ำกดั (มหำชน)” ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียน ท่ีบริษัทถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 60 ของทนุช ำระ
แล้ว ซึง่มีองค์ประกอบของคณะกรรมกำร ตำมหลกัเกณฑ์ท่ี ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด อยำ่งไรก็ตำมบริษัท
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ได้มีกำรสง่กรรมกำรของบริษัทเข้ำเป็นกรรมกำรใน บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือเป็น
ตวัแทนในกำรร่วมก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน และกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ในฐำนะท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่  

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดแูลกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัท ซึ่งยงัไม่
เปิดเผยตอ่สำธำรณชนไปใช้เพ่ือแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ดงันี ้

1. ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรรวมทัง้ผู้ บริหำรฝ่ำยต่ำงๆเก่ียวกับหน้ำท่ีท่ีต้องรำยงำนกำรถือครอง
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำมมำตรำ 59 และ
บทลงโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ให้จดัสง่ส ำเนำรำยงำนนีใ้ห้แก่บริษัทในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

2. บริษัทจะด ำเนินกำรส่งหนงัสือเวียนแจ้งให้ผู้ บริหำรทรำบว่ำ ผู้บริหำรท่ีได้รับทรำบข้อมลูภำยในท่ี
เป็นสำระส ำคญั ซึ่งมีผลตอ่กำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพย์ จะต้องระงับกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ของบริษัทในชว่ง 1 เดือน ก่อนท่ีงบกำรเงินหรือข้อมลูภำยในนัน้จะเปิดเผยสู่สำธำรณชน และห้ำม
ไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสำระส ำคญันัน้ตอ่บคุคลอ่ืน 

นอกจำกบทลงโทษซึง่ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว หำกกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฝ่ำฝืน
และ/หรือไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยของบริษัทในเร่ืองกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภำยใน กรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือพนกังำนผู้นัน้จะถกูพิจำรณำตำมมำตรกำรทำงวินยั และ/หรือตำมกฎหมำยแล้วแตก่รณี 

 

9.6  ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยจำ่ยคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีดงันี  ้
1. คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชีให้แก่ 
- ผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบบญัชีท่ีผำ่นมำมีจ ำนวนรวม -0- บำท 
- ส ำนกังำนท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบบญัชีท่ีผำ่นมำจ ำนวนรวม 2,185,000 บำท โดยเป็นคำ่สอบ

บญัชีจ ำนวนรวม 2,185,000 บำท และไมมี่คำ่ใช้จำ่ยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบักำรสอบบญัชี ทัง้นี ้คำ่สอบ
บญัชีดงักลำ่วเป็นส่วนของบริษัทจ ำนวน 820,000 บำท  

2. คำ่บริกำรอ่ืนๆ ให้แก่  
- ผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบบญัชีท่ีผำ่นมำจ ำนวนรวม -0- บำท 
- ส ำนกังำนท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบบญัชีท่ีผำ่นมำจ ำนวนรวม-0- บำท  
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10 ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
10.1 นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคญักบัการดแูลผู้ มีสว่นได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยเช่ือ
วา่การกระท าดงักล่าวจะน ามาซึ่งการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัท โดยได้ก าหนดให้ ความรับผิดชอบตอ่สังคม 
(CSR) ของบริษัทเป็นเร่ืองท่ีจะต้องอยู่ในแผนธุรกิจประจ าปีของบริษัท โดยให้ฝ่ายจัดการได้พิจารณาถึง
แนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจบุนัก าหนดหลกัการไว้ 
จ านวน 8 ข้อ ดงันี ้ 

1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
2) การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
3) การเคารพสิทธิมนษุยชน 
4) การปฎิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
5) ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
6) การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 
7) การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม

สิ่งแวดล้อม และ ผู้ มีสว่นได้เสีย 
 
 10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน (CSR-in process) 
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมจึงได้มีนโยบายท่ีจะให้บริษัทด าเนิน
ธุรกิจให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม และผู้ ท่ีเก่ียวข้องภายใต้บริบทความยัง่ยืน โดยฝ่าย
บริหารได้ท าการก าหนด (Identification) กลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทัง้หมด ท่ีเก่ียวข้อง และ ท าการ
วิเคราะห์ตามหลกัการทัง้ 8 ข้อ ข้างต้น ซึง่ได้ผลสรุปเป็นรายงาน ดงันี ้
 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษัท ให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจโดยปฎิบตัิตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริตและเป็น
ธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และ ยดึกตกิาของการแข่งขนัอย่างเสมอภาค 
โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย การด าเนินธุรกิจกบัคูค้่าต้องไม่น ามาซึ่ง
ความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทหรือขดัต่อกฎหมาย นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายในการรักษาความลับ 
หรือ สารสนเทศของคูค้่า ไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 
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 บริษัทไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทัง้ส่งเสริมให้ผู้ บริหาร 
พนกังานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้องและ
ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  โดยได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนใน
จรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 

2. การต่อต้านการทุจริต 
 บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถูกต้อง โดยจดัให้มีแนวทางในการต่อต้าน

การทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลกูฝังให้ผู้บริหาร และ พนกังาน ปฎิบตัิตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจ ริต 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฎิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดแนวทางปฎิบตั ิ
ดงันี ้

2.1 สร้างจิตส านกึ คา่นิยม ทศันคตใิห้แก่พนกังานในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ด้วยความซ่ือสตัย์ 
สจุริต  

2.2 จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดลุ
การใช้อ านาจอยา่งเหมาะสม เพ่ือป้องกนัมิให้พนกังานทจุริต หรือมีส่วนเก่ียวข้องกบัการทจุริต 
และ คอร์รัปชัน่ตา่งๆ  

2.3 ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และ พนักงานให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์ สิน หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก เพ่ือจงูใจให้บุคคลนัน้กระท าหรือละเว้นการกระท าใดท่ี
ผิดตอ่กฎหมายหรือโดยมิชอบตอ่ต าแหนง่หน้าท่ีของตน 

 ทัง้นี ้ปัจจบุนั บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสว่นหนึง่ในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ(Collective Action Coalition) 
เพ่ือการตอ่ต้านการทจุริตของภาคเอกชนไทย 

 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

  บริษัทได้มีการก าหนดให้ผู้บริหารและพนกังานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจาก
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มีความเคารพซึ่งกนัและกนั ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกันในการท างาน ไม่เลือกปฎิบตัิต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเน่ืองจากความเหมือนหรือ
ความแตกตา่งไมว่า่จะโดยทางกายหรือจิตใจ เชือ้ชาต ิศาสนา หรือเร่ืองอ่ืนใด  
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4. การปฎิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
  บริษัทส่งเสริมและดแูลด้านความเป็นอยู่ของพนกังานทัง้ทางด้านสุขภาพร่างกาย อาชีวอนา

มยั ความปลอดภัยจากการท างาน และ ประกันสังคม การได้รับค่าตอบแทนและค่าชดเชย บริษัทยังมีการ
พฒันาด้านบคุลากรด้านตา่งๆ เชน่ การฝึกอบรมพนกังาน 

 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 ลกูค้าของบริษัท สว่นใหญ่ เป็นผู้ผลิต ผู้จดัจ าหนา่ย ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ บริษัท มีการส่งมอบสินค้าท่ี
ได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพ ต่อลูกค้า โดย สินค้าของบริษัท ทัง้หมดมาจาก บริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่ ทัง้ใน
ระดบัประเทศ และ ในระดบัโลก โดยบริษัทเหล่านัน้เป็นบริษัทท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในด้าน
คณุภาพ และ ในด้านจิตส านกึท่ีดีตอ่สงัคม  

 
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจซือ้มาและจ าหนา่ยไป หรือ เทรดดิง้ บริษัทมีนโยบายการสัง่ซือ้สินค้าจากบริษัท 
หรือโรงงานท่ีได้มาตรฐาน เป็นผู้ผลิตหรือโรงงานท่ีมีจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม
ไมใ่ห้เกิดมลพิษ มีการก าจดัของเสียจากขบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐาน ท่ีผ่านมา ผู้จดัจ าหน่ายของบริษัท ได้รับ
การยอมรับในระดบัสงูในเร่ืองของการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาลท่ีดีตอ่สงัคม 
 
 10.3 กิจกรรม CSR ในรอบปีที่ผ่านมา (CSR-after process) 
 บริษัท ได้ให้การสนบัสนุนเก่ียวกับกิจกรรมด้านศาสนา โดยร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างศาสนสถาน
ตา่งๆ รวมถึง สิ่งปลกูสร้างอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้มีการร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่า กับวดัตา่งๆ 
ทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั 
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11. การควบคุมภายใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ท ำกำรประเมินระบบควบคุมภำยในโดยกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำย

บริหำรประกอบกำรตรวจเอกสำรท่ีฝ่ำยบริหำรจัดท ำ  จำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในของฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในของบริษัท และกำรตอบแบบประเมินระบบควบคมุภำยในของบริษัทด้วยตนเอง สรุปได้ว่ำ
จำกกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทในด้ำนตำ่งๆ 5 ด้ำนคือ องค์กรและสภำพแวดล้อม กำร
บริหำรควำมเส่ียง กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำรระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล และ
ระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในในเร่ืองกำรท ำธุรกรรม
กบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่ำวตำมแบบประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบควบคมุภำยในในส่วนท่ี 3 กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำร ข้อท่ี 3.3 ถึง 3.7 อย่ำง
เพียงพอแล้ว ส ำหรับกำรควบคมุภำยในหวัข้ออ่ืนของระบบควบคมุภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ 
ปัจจุบันบริษัทมีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอเช่นกัน  และได้รำยงำนผลกำรประเมินให้ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบแล้ว ทัง้นีแ้บบประเมินดงักลำ่วมีรำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 3  

 
 การก าหนดบทลงโทษ 
 บริษัทยงัได้จดัท ำข้อก ำหนดเก่ียวกบัจริยธรรมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร (Code of Conduct) ให้ถือ
เป็นนโยบำยท่ีส ำคัญท่ีพนักงำนทุกคนต้องส ำนึกถึงควำมถูกต้องชอบธรรมและถูกกฎหมำยในกำร
ปฏิบตัิงำนให้แก่บริษัท นอกจำกนีย้งัมีกำรก ำหนดบทลงโทษตำมล ำดบัหนกัเบำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรใน
กรณีท่ีพนกังำนไมว่ำ่ระดบัใดปฏิบตัตินท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่บริษัท 
  

อ านาจอนุมัต ิ
บริษัทมีกำรแบง่แยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรเป็นผู้ มีอ ำนำจอนมุตัิ ผู้บนัทึกรำยกำรบญัชีและ

ข้อมลูสำรสนเทศและผู้ดแูลทรัพย์สินออกจำกกนัอย่ำงชดัเจน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นกำรตรวจสอบซึ่งกนัและกนั โดย
ผู้จดักำรฝ่ำยมีอ ำนำจอนุมตัิขัน้ต้น และกรรมกำรผู้จดักำรมีอ ำนำจสูงสุดในกำรอนุมัติ ส่วนแผนกบญัชีมี
หน้ำท่ีในกำรบนัทึกรำยกำร และฝ่ำยบริหำรงำนกลำงเป็นผู้ ดูแลทรัพย์สินต่ำงๆ ท่ีอยู่ภำยในส ำนักงำน 
รวมถึงรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลตำ่งๆ ตลอดจนวสัดเุคร่ืองใช้ส ำนกังำน รวมถึงบคุคลำกร ฝ่ำยคลงัสินค้ำดแูล
วตัถดุบิ และอปุกรณ์ท่ีใช้ในกำรจดัเก็บ และขนสง่สำรเคมี  สว่นแผนกกำรเงิน ดแูลทรัพย์สินนอกเหนือจำกท่ี
แผนกบคุคลดแูล อำทิ  เชน่ เงินสด 
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การจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน   
 ส ำหรับแผนกตรวจสอบภำยใน บริษัทเพิ่งได้จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 11 ตลุำคม 2548 โดย ณ ปัจจบุนั มี 
นำงสำว ปวีนำ สำครินทร์ ซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้จำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ด ำรงต ำแหน่งเป็น
หวัหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน เพ่ือท ำหน้ำท่ีตวรจสอบภำยในตำมแผนงำนกำรตรวจสอบประจ ำปีท่ีได้รับ
อนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ ปฎิบัติงำนอ่ืนใดตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 

ส ำหรับกำรควบคมุภำยใน บริษัทได้จดัระบบกำรควบคมุภำยใน ดงันี ้
1. บริษัทได้จัดให้มีโครงสร้ำงองค์กรท่ีชัดเจน โดยมีกำรแบ่งอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบภำยใน

องค์กร และจดัท ำ Job Description ของแตล่ะฝ่ำย และของผู้บริหำร ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้
กำรท ำงำนและควบคมุดแูลมีควำมชดัเจน มีนโยบำยและระเบียบปฏิบตัิท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เช่น มี
คูมื่อพนกังำน และข้อก ำหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of Conduct) รวมถึงข้อก ำหนดห้ำมฝ่ำยบริหำร
และพนกังำนปฏิบตัิตนในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบักิจกำร นอกจำกนี ้
ยงัมีกำรก ำหนดบทลงโทษตำมล ำดบัหนักเบำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรในกรณีท่ีพนักงำนไม่ว่ำระดบัใด
ปฏิบตัตินอนัก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่บริษัท ไว้ในคูมื่อพนกังำนของบริษัท 

 
2. ประเมินกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือติดตำมแผนงำน/โครงกำรท่ีวำงไว้ รวมถึงกำรวิเครำะห์ถึง

ควำมเส่ียงต่ำงๆท่ีอำจเกิดขึน้ โดนมีกำรประชุมผู้บริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือวิเครำะห์ถึงสำเหตขุอง
ปัจจยัควำมเส่ียงและร่วมกันก ำหนดมำตรกำรเพ่ือลดควำมเส่ียงเหล่ำนัน้ นอกจำกนีจ้ะมีกำรทบทวน
กำรให้สินเช่ือกบัลกูค้ำเสมอรวมถึงกำรตดิตำมพฤตกิรรมกำรบริโภคสินค้ำว่ำเปล่ียนแปลงอยำ่งไร 

 
3. ในด้ำนกำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำร บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำร

เป็นผู้ มีอ ำนำจอนมุตัิ ผู้บนัทึกบญัชีและข้อมูลสำรสนเทศและผู้ดแูลทรัพย์สินออกจำกกันอย่ำงชดัเจน 
ทัง้นีเ้พ่ือเป็นกำรตรวจสอบซึ่งกนัและกนั โดยผู้จดักำรฝ่ำยมีอ ำนำจอนมุตัิขัน้ต้น และกรรมกำรผู้จดักำร
มีอ ำนำจสงูสุดในกำรอนุมตัิ ส่วนแผนกคลงัสินค้ำจะเป็นผู้ตรวจเช็คทรัพย์สินพร้อมกบัแผนกบญัชีและ
กำรเงิน เวลำมีทรัพย์สินต่ำงๆเข้ำมำ ส่วนแผนกบญัชีและกำรเงินมีหน้ำท่ีในกำรบนัทึกรำยกำร และ
แผนกบคุคลมีหน้ำท่ีในกำรดแูลทรัพย์สิน ควบคมุ เก็บรักษำทรัพย์สินไว้อย่ำงเหมำะสมสำมำรถป้องกนั
ควำมเสียหำยได้อยำ่งเพียงพอ 
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นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรตรวจนบัสินค้ำเป็นประจ ำทกุเดือน และทรัพย์สินอ่ืนๆอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ 
เพ่ือตรวจสอบควำมมีอยูจ่ริงของทรัพย์สิน โดยเปรียบเทียบกบัข้อมลูทำงบญัชีเป็นประจ ำ สม ่ำเสมอ 

 
อย่ำงไรก็ตำมกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์

ใกล้ชิด เชน่ สำมี ภรรยำ บตุร พ่ีน้อง ซึ่งกรรมกำรผู้จดักำรและเป็นผู้ลงนำมอนมุตัิหลกั อย่ำงไรก็ดีบริษัทได้
มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจอนมุตัิกำรอนมุตัิวงเงินท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

 
4. รำยกำรระหว่ำงกนัจะถกูน ำเสนอให้คณะกรรมกำรได้ตรวจสอบ นอกจำกนี ้กำรค ำ้ประกนัตำ่งๆบริษัท

จะค ำ้ประกนัให้เฉพำะบริษัทยอ่ยเทำ่นัน้ และจะเป็นกำรค ำ้ประกนัตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นเทำ่นัน้ 
 
5. มีกำรเก็บเอกสำรอย่ำงเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ควำมสะดวกตอ่กำรน ำข้อมลูท่ีมีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในกำร

ด ำเนินธุรกิจได้อยำ่งเหมำะสม 
 
6. บริษัทได้มีกำรจดัท ำประมำณกำรยอดขำยลว่งหน้ำ 1 ปี และมีทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกนีมี้กำร

จดัท ำประมำณยอดขำยทุก 3 เดือน และมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลท่ีเกิดขึน้จริงและเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ รวมถึงสำเหตท่ีุไมเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำย 

 
7. มีกำรถ่วงดลุของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร โดยกำรแยกต ำแหนง่ประธำนกรรมกำรบริษัทกบักรรมกำร

ผู้ จัดกำรออกจำกกันและมีกรรมกำรอิสระ (รวมกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน) รวม 4 ท่ำนจำก
คณะกรรมกำรรวม 12 ทำ่นทัง้คณะ 
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12. รายการระหว่างกัน 
12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ล ำดบั 
ท่ี 

บคุคล / นิติ
บคุคล ท่ีมี 
ผลประโยชน์

ร่วม 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ ประเภทรำยกำร 

มลูคำ่รำยกำร 
ระหวำ่งกนั ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตสุมผล  ม.ค.- 
ธ.ค. 2557 

 31 ธ.ค.57 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บจ. เฟิสท์ทรำโก้  
ประกอบกิจกำร 
ด้ ำนกำรลงทุน
แ ล ะ ใ ห้ เ ช่ ำ
อสงัหำริมทรัพย์ 

กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นใหญ่
ร่วมกนั 

 คำ่เช่ำส ำนกังำน 
 
คำ่
สำธำรณปูโภค 
 
ยอดคงค้ำง 
 
 
 
 
 

2.82 
            
 

0.36 
 
 

 
 
 

 
 

0.20 

บริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่  
บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทย
แลนด์) จ ำกัด  ได้เช่ำพืน้ท่ี
อำคำรส ำนักงำนกับ บจก.
เฟิสท์ทรำโก้  คิดเป็นพืน้ ท่ี 
560 และ 174 ตรม.
ตำมล ำดับในอัตรำค่ำเช่ำ 
320 บำทต่อตรม.ไม่รวมค่ำ
สำธำรณูปโภค ซึ่งเรียกเก็บ
ตำมท่ีใช้จริง สัญญำเช่ำมี
อำยุ  3 ปี  สิ น้สุด  วัน ท่ี  30 
มิถุนำยน 2558 รำคำค่ำเช่ำ
ดงักล่ำวเป็นรำคำท่ีพิจำรณำ
เทียบเคียงกับรำคำค่ำเช่ำ
อำคำรส ำนักงำนบ ริ เวณ
ใกล้เคียง รำยกำรดังกล่ำว
เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ป ก ติ ท่ี จ ะ ด ำ เ นิ น อ ย่ ำ ง
ต่อเน่ืองและกำรท ำรำยกำร
ดังกล่ำวจะต้องเป็นไปตำม
มำตรกำรกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกันของบริษัท ซึ่ง
บริษัทมีนโยบำยในกำรเช่ำ
อ ำ ค ำ ร ส ำ นั ก ง ำ น โ ด ย
พิจำรณำเทียบเคียงกันกับ
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ล ำดบั 
ท่ี 

บคุคล / นิติ
บคุคล ท่ีมี 
ผลประโยชน์

ร่วม 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ ประเภทรำยกำร 

มลูคำ่รำยกำร 
ระหวำ่งกนั ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตสุมผล  ม.ค.- 
ธ.ค. 2557 

 31 ธ.ค.57 

รำคำเช่ำในบริเวณ ใกล้เคียง 
และรำคำตลำด โดยรำคำค่ำ
เช่ำจะต้องไม่สูงกว่ำรำคำ
ดงักลำ่ว  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำร
ท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท มี
ควำมสมเหตุสมผลและมี
เง่ือนไขท่ีเป็นกำรค้ำปกติ 
 

 
12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวแล้วมีควำมเห็น ดงันีก้ำรขำยสินค้ำ
ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องนัน้ เป็นกำรขำยสินค้ำตำมธุรกรรมกำรค้ำปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัท
และบริษัทย่อย ได้ก ำหนดรำคำขำยสินค้ำ และเง่ือนไขกำรช ำระค่ำสินค้ำให้เป็นไปตำมรำคำและเง่ือนไข
กำรขำยสินค้ำให้กบัลกูค้ำทัว่ไปของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่มีกำรให้เง่ือนไขพิเศษแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ดังกล่ำวแต่อย่ำงใด อีกทัง้รำยกำรขำยสินค้ำให้กับบริษัทท่ีเก่ียวข้องยังเป็นปริมำณท่ีน้อยมำกเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปริมำณกำรขำยทัง้หมดของบริษัทและบริษัทย่อย ดงันัน้ กำรขำยสินค้ำดงักล่ำวจึงมีควำม
จ ำเป็นและมีควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรตำมประโยชน์สงูสดุของบริษัทและบริษัทย่อย  
 
12.3 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

กรณีท่ีรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัทฯ เกิดขึน้กบับคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้  ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบไม่มี
ควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้สอบ
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บญัชีของบริษัท เป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสินใจ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้นตำมแตก่รณี 
 
12.4 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต   

บริษัทคำดวำ่ในอนำคตอำจมีรำยกำรท่ีมีเป็นลกัษณะเป็นธุรกิจปกติและมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำทัว่ไป
กำรค้ำระหว่ำงกนัเกิดขึน้อีกและเพ่ือเป็นกำรคุ้มครองผู้ลงทนุ บริษัทจะยงัคงยึดถือนโยบำยท่ีจะด ำเนินกำร
ให้รำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่วเป็นไปตำมลกัษณะธุรกิจกำรค้ำปกติทัว่ไป และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
ทัง้นีบ้ริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้ เช่ียวชำญอิสระ พิจำรณำ
ตรวจสอบและให้ควำมเห็นถึงควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตสุมผลของกำรท ำรำยกำรด้วย 
ส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯท่ีเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้
ส่วนเสีย ท่ีเป็นลกัษณะนอกเหนือจำกกำรค้ำปกติระหว่ำงกนัข้ำงต้น บริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ รวมถึงกำรลงมติโดยกรรมกำรผู้
ไม่มีส่วนได้เสีย ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ี
อำจเกิดขึน้ บริษัทจะให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำร
ระหว่ำงกันดงักล่ำว  เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำร หรือผู้ ถือหุ้นตำมแต่กรณี ทัง้นี ้
บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีได้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบ
บญัชีของบริษัท รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวม
ตลอดถึงกำรปฎิบตัติำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักบักำรเปิดเผย ข้อมลูกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง และกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยทรัพย์สินท่ีส ำคญัของบริษัท นอกจำกนีใ้นกำรค ำ้ประกนัตำ่งๆ บริษัทมีนโยบำยท่ีจะค ำ้ประกันให้
เฉพำะกบับริษัทยอ่ยเทำ่นัน้ โดยจะค ำ้ประกนัตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นเท่ำนัน้ และรำยกำรค ำ้ประกนัดงักล่ำว
จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและได้รับกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทและ/
หรือจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนแล้วแตก่รณี ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
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13  ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 
 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
งบการเงนิ 
(1) สรุปรายงานการสอบบัญชีของบริษัท 

ก. นำงศิรำภรณ์ เอือ้อนนัต์กุล ผู้สอบบญัชีอนุญำตเลขทะเบียน 3844 จำกบริษัท ส ำนกังำน เอินส์ท 
แอนด์ ยงั จ ำกดั ได้ให้ควำมเห็นส ำหรับรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
ของบริษัทส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 อย่ำงไม่มีเง่ือนไข และ ไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตใุห้
เช่ือวำ่งบกำรเงินดงักลำ่วไมถ่กูต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

ข. นำงศิรำภรณ์ เอือ้อนนัต์กุล ผู้สอบบญัชีอนุญำตเลขทะเบียน 3844 จำกบริษัท ส ำนกังำน เอินส์ท 
แอนด์ ยงั จ ำกดั ได้ให้ควำมเห็นส ำหรับรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
ของบริษัทส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 อย่ำงไม่มีเง่ือนไข และ ไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตใุห้
เช่ือวำ่งบกำรเงินดงักลำ่วไมถ่กูต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

ค. นำงศิรำภรณ์ เอือ้อนนัต์กุล ผู้ สอบบญัชีอนุญำตเลขทะเบียน 3844 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย 
จ ำกัด (เดิม ช่ือ บริษัท ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด) ได้ให้ควำมเห็นส ำหรับรำยงำนกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 
2557 อยำ่งไมมี่เง่ือนไข และไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือว่ำงบกำรเงินดงักล่ำวไม่ถกูต้องตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
งบดุลเฉพาะบริษัท  

   หน่วย : พันบาท 

รายการ 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

31 ธ.ค.55 % 31ธ.ค.56 % 31ธ.ค.57 % 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมนุเวียน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 58,183 4.10 130,713 9.18 147,828 11.40 

ลกูหนีก้ำรค้ำและตัว๋รับเงิน–สทุธิ 777,337 54.74 808,307 56.74 752,956 58.04 

สินค้ำคงเหลือ- สทุธิ 376,897 26.54 288,196 20.23 197,948 15.26 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 10,250 0.72 4,726 0.33 2,888 0.22 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 58,183 4.10 130,713 9.18 1,101,619 84.92 



บริษัท ยเูนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                      
  

 

สว่นท่ี 2 หน้ำท่ี 60 
 

งบดุลเฉพาะบริษัท (ต่อ) 
 

   

รายการ 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

31 ธ.ค.55 % 31ธ.ค.56 % 31ธ.ค.57 % 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน         

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 102,912 7.25 95,769 6.72 96,560 7.44 

ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ – สทุธิ 77,774 5.48 78,044 5.48 79,914 6.16 

ท่ีดนิรอกำรพฒันำ - - -  - - 

อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ 13,959 0.98 13,959 0.98 13,959 1.08 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี   2,307 0.16 4,115 0.32 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,786 0.20 2,545 0.18 2,727 0.21 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 197,431 13.90 192,624 13.52 195,611 15.08 

รวมสินทรัพย์ 1,420,099 100.00 1,424,566 100.00 1,297,230 100.00 

หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 

      หนีส้ินหมนุเวียน 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมจำก
สถำบนักำรเงิน 412,826 29.07 405,458 28.46 336,653 

 
25.95 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและตัว๋จำ่ยเงิน 492,609 34.69 484,007 33.98 360,851 27.82 

สว่นของหนีส้ินระยะยำวท่ีถึง
ก ำหนดช ำระใน 1 ปี - - -  - - 

เจ้ำหนีแ้ละตัว๋เงินจำ่ยอ่ืน - - -  - - 

ภำษีเงินได้นิติบคุคลค้ำงจำ่ย 9,329 0.66 6,271 0.44 1,145 0.09 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 355 0.02 648 0.05 1,336 0.10 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 915,119 64.44 896,384 62.92 699,984 53.96 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน      0.00 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 4,216 0.30 4,306 0.30 8,843 0.68 

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี   2,371 0.17 2,371 0.18 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 4,216 64.74 6,677 0.47 11,214 0.86 
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งบดุลเฉพาะบริษัท (ต่อ) 
 

รายการ 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

31 ธ.ค.55 % 31ธ.ค.56 % 31ธ.ค.57 % 

รวมหนีส้ิน 700,716 60.54 903,061 63.39 711,199  
สว่นผู้ ถือหุ้น       

ทนุจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแล้ว 166,659 11.70 172,709 12.12 206,057 15.88 

สว่นเกินมลูคำ่หุ้น 48,339 3.40 54,389 3.82 87,737 6.76 

เงินรับลว่งหน้ำคำ่หุ้น 6,630 0.47 12,500 0.88 0 0.00 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือ
หุ้น 11,858 0.84 9,486 0.67 9,486 

 
0.73 

ก ำไรสะสมจดัสรรแล้ว-ส ำรองตำม
กฎหมำย 20,625 1.45 20,625 1.45 20,625 

 
1.59 

ก ำไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 246,653 17.37 251,796 17.68 262,128 20.21 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 500,764 35.26 521,505 36.61 586,031 45.18 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,420,099 100.00 1,424,566 100.00 1,297,230 100.00 

 

งบดุลบริษัทและบริษัทย่อย 

   หน่วย : พันบาท 

รายการ 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

31 ธ.ค.55 % 31ธ.ค.56 % 31ธ.ค.57 % 

สินทรัพย์         

สนิทรัพย์หมนุเวียน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 228,219 11.91 328,886 16.44 334,100 16.74 

ลกูหนีก้ำรค้ำและตัว๋รับเงิน - สทุธิ 932,378 48.65 980,599 49.00 982,472 49.23 

สินค้ำคงเหลือ- สทุธิ 536,010 27.97 458,359 22.91 390,271 19.55 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 22,360 1.17 17,889 0.89 16,196 0.81 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,718,967 89.69 1,785,733 89.24 1,723,039 86.33 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน       

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย - - 21,628 1.08 55,743 2.79 
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ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ – สทุธิ 179,766 9.38 172,368 8.61 185,128 9.28 

อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ 13,959 0.73 13,959 0.70 13,959 0.70 

ท่ีดนิรอกำรพฒันำ - - -  -  

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี   3,522 0.18 5,867 0.29 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,843 0.20 3,859 0.19 6,607 0.33 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

197,568 10.31 
 

215,337 10.76 
 

272,740 13.67 

รวมสินทรัพย์ 1,916,535 100.00 2,001,070 100.00 1,995,779 100.00 

หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 

      หนีส้ินหมนุเวียน 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมจำก
สถำบนักำรเงิน 646,850 33.75 655,231 32.74 638,859 

 
32.01 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและตัว๋จำ่ยเงิน 545,270 28.45 565,191 28.24 433,412 21.72 

สว่นของหนีส้ินระยะยำวท่ีถึงก ำหนด
ช ำระใน 1 ปี 1,144 0.06 496 0.02 321 

 
0.02 

เจ้ำหนีแ้ละตัว๋เงินจำ่ยอ่ืน - -   - - 

ภำษีเงินได้นิติบคุคลค้ำงจำ่ย 18,738 0.98 9,469 0.47 10,904 0.55 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1,709 0.09 4,877 0.24 8,719 0.44 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,213,711 63.33 1,235,265 61.73 1,092,215 54.73 
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งบดุลบริษัทและบริษัทย่อย(ต่อ) 
 

 
หน่วย : พันบาท 

รายการ 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

31 ธ.ค.55 % 31ธ.ค.56 % 31ธ.ค.57 % 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน       

เจ้ำหนีต้ำมสญัญำเชำ่ระยะยำว  - 
สทุธิ 174 0.01 830 0.04 509 0.03 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 4,358 0.23 4,468 0.22 11,584 0.58 

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี   2,466 0.12 4,847 0.24 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 4,532 0.24 7,763 0.39 16,941 0.85 

รวมหนีส้ิน 1,218,244 63.56 1,243,028 62.12 1,109156 55.58 

สว่นผู้ ถือหุ้น      0.00 

ทนุจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแล้ว 166,659 8.70 172,709 8.63 206,057 10.32 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้น 48,339 2.52 54,389 2.72 87,737 4.40 

เงินรับลว่งหน้ำคำ่หุ้น 6,630 0.35 12,500 0.62 -  
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 14,152 0.74 11,996 0.60 17,601 0.88 

ก ำไรสะสมจดัสรรแล้ว-ส ำรองตำม
กฎหมำย 20,625 1.08 20,625 1.03 20,625 1.03 

ก ำไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 331,710 17.31 358,823 17.93 397,660 19.93 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 588,114 30.69 631,041 31.54 729,679 36.56 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 110,177 5.75 127,000 6.35 156,943 7.86 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 698,292 36.44 758,042 37.88 886,623 44.42 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,916,535 100.00 2,001,070 100.00 1,995,779 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเฉพาะบริษัท 

   หน่วย : พันบาท 

รายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

31 ธ.ค.55 % 31ธ.ค.56 % 31ธ.ค.57 % 

รำยได้             

รำยได้จำกกำรขำย 2,828,709 99.43 2,786,630 99.70 2,751,782 99.45 

รำยได้อ่ืน 16,096 0.57 8,419 0.30 15,309 0.55 

รวมรายได้ 2,844,805 100.00 2,795,050 100.00 2,767,090 100.00 

ต้นทนุขำยและคำ่ใช้จำ่ย       

ต้นทนุขำย 2,529,398 88.91 2,540,704 90.90 2,531,801 91.50 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร 174,008 6.12 179,311 6.42 177,523 6.42 

ขำดทนุจำกำรด้อยคำ่เงินลงทนุ - - - - 2,209 0.08 

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียน - - 1,487 0.05 3,118 0.11 
 
รวมค่าใช้จ่าย 2,703,406 95.03 2,721,502 97.37 2,714,652 98.10 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จำ่ยและภำษีเงินได้ 141,399 4.97 73,547 2.63 52,439 1.90 

ดอกเบีย้จำ่ย 15,268 0.54 14,024 0.50 10,429 0.38 

ภำษีเงินได้นิติบคุคล 28,803 1.01 12,453 0.45 7,100 0.26 

ก าไรสุทธิส าหรับปี/งวด 97,327 3.42 47,071 1.68 34,910 1.26 
 
 
งบก าไรขาดทุนบริษัทและบริษัทย่อย 

   หน่วย : พันบาท 

รายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

31 ธ.ค.55 % 31ธ.ค.56 % 31ธ.ค.57 % 

รำยได้         

รำยได้จำกกำรขำย 3,615,446 99.37 3,624,155 99.78 3,748,690 99.59 

รำยได้อ่ืน 22,888 0.63 8,152 0.22 15,330 0.41 
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รวมรายได้ 3,638,334 100.00 3,632,307 100.00 3,764,020 100.00 

ต้นทนุขำยและคำ่ใช้จำ่ย       

ต้นทนุขำย 3,191,180 87.71 3,236,222 89.10 3,359,597 89.26 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร 247,128 6.79 247,259 6.81 265,188 7.05 

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียน   17,431 0.48 238 0.01 

รวมค่าใช้จ่าย 3,438,308 94.50 3,500,910 96.38 3,625,024 96.31 

ก ำไรก่อนดอกเบีย้จำ่ยและภำษีเงินได้ 200,027 5.50 131,397 3.62 138,996 3.69 

ดอกเบีย้จำ่ย 21,753 0.60 19,648 0.54 17,965 0.48 

ภำษีเงินได้นิติบคุคล 47,211 1.30 25,310 0.70 26,618 0.71 

ก าไรสุทธิส าหรับปี/งวด 131,063 3.60 86,439 2.38 94,413 2.51 
 
 
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

รายการ งบเฉพาะบริษัท บริษัทและบริษัทย่อย 
2555 2556 2557 2555 2556 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  
(Liquidity Ratio) 

      

อตัรำสว่นสภำพคล่อง (เทำ่) 1.34 1.38 1.57 1.42 1.45 1.59 

อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเร็ว (เทำ่) 0.92 1.05 1.29 0.97 1.06 1.22 

อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ (เทำ่) 3.84 3.52 3.53 4.13 3.79 3.82 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 95 102 102 88 95 94 

อตัรำสว่นหมนุเวียนสินค้ำคงเหลือ (เทำ่) 8.87 7.64 10.42 6.43 6.51 7.92 

ระยะเวลำกำรขำยเฉล่ีย (วนั) 41 47 35 57 55 45 

อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนีก้ำรค้ำ (เทำ่) 6.18 5.20 5.99 6.95 5.83 6.73 

ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 59 69 60 53 62 53 

Cash Cycle (วนั) 77 80 77 92 88 86 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหา
ก าไร  (Profitability Ratio)       

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 10.58 8.83 7.99 11.73 10.71 10.38 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 4.97 2.66 1.90 5.50 3.61 3.70 



บริษัท ยเูนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                      
  

 

สว่นท่ี 2 หน้ำท่ี 66 
 

อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 3.44 1.69 1.16 3.63 2.37 2.52 

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 19.44 9.03 5.96 18.76 11.35 10.65 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน (Efficiency Ratio)       

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 6.85 3.30 2.69 6.84 4.30 4.73 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
       (Financial Policy Ratio) 

อตัรำสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 0.82 0.78 0.57 0.93 0.86 0.72 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ 
(เทำ่) 7.26 5.24 5.03 7.19 6.69 7.74 

 
 
14 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  

ภาพรวมของการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสทุธิเท่ำกบั 94.41 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 7.97 ล้ำนบำท หรือ 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.22 โดยยอดขำยเพิ่มขึน้จำกปี 2556 คิดเป็นจ ำนวน 214.53 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้รำวร้อย
ละ 3.44 โดยในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำก ำไรขัน้ต้นเฉล่ียของทัง้ปีอยู่ ท่ี ร้อยละ 10.38 
เปรียบเทียบกบัอตัรำก ำไรขัน้ต้นของปี 2556 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 10.71 ลดลงจ ำนวนร้อยละ 0.33 หรือคิดเป็น
อตัรำกำรลดลงร้อยละ 3.08 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ในขณะท่ีคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำรเม่ือเทียบ
กบัยอดขำยเพิ่มขึน้จำกปีท่ีผ่ำนมำเล็กน้อยโดยอยู่ท่ีร้อยละ 7.04  อย่ำงไรก็ตำม ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรเงินท่ี
ลดลง และ ไมมี่ผลขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนเป็นจ ำนวนมำกเชน่ในปีท่ีผ่ำนมำ ส่งผลให้บริษัทและบริษัท
ยอ่ยมีอตัรำก ำไรสทุธิของปี 2557 เพิ่มขึน้จำกร้อยละ 2.37 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 2.52 
 

ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 
รายได้ 
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยเท่ำกบั 3,748.69 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 124.54 

ล้ำนบำท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 หรือ เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.43 โดยมีรำยได้อ่ืนๆ เท่ำกบั 15.33 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ 7.18 ล้ำนบำท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 หรือ เพิ่มขึน้ร้อยละ 88.10 
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ต้นทุนขาย และก าไรขัน้ต้น  
ต้นทุนขาย 
ในปี  2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขำยเทำ่กบั 3,359.60 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 123.38 ล้ำนบำท 

หรือ คิดเป็นกำรเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.81 โดยมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นของปี 2557 และ ปี 2556 อยู่ท่ีร้อยละ 10.38 
และ ร้อยละ10.71 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้อัตรำก ำไรขัน้ต้นลดลงมีสำเหตุหลักมำจำกต้นทุนสินค้ำท่ีเพิ่มสูงขึน้ 
และ รำคำสินค้ำเฉล่ียของบริษัทแมท่ี่ปรับตวัลดลง 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเท่ำกบั 265.19  เพิ่มขึน้ 17.93 

ล้ำนบำทหรือ เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.25 เม่ือเทียบกับปี 2556 โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเม่ือ
เปรียบเทียบกบัยอดขำยคดิเป็นร้อยละ 7.04 และ ร้อยละ 6.82 ของปี 2557 และ ปี 2556 ตำมล ำดบั  
 

ดอกเบีย้จ่าย 
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีดอกเบีย้จ่ำยเท่ำกบั 17.96 ล้ำนบำท ลดลง 1.69 ล้ำนบำท หรือ 

ลดลงร้อยละ 8.60 เม่ือเทียบกบัดอกเบีย้จ่ำยของปี 2556  โดยดอกเบีย้จ่ำยของปี 2557 และปี 2556 เม่ือ
เทียบกบัยอดขำย  คิดเป็นร้อยละ 0.48 และ ร้อยละ 0.54 ตำมล ำดบั ปรับตวัลดลงพอสมควรเน่ืองจำก
อตัรำดอกเบีย้เฉล่ียท่ีปรับตวัลดลง และ บริษัทมีเงินทนุท่ีได้รับจำกกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำ
มำใช้ในกิจกำร 

 
ก าไรสุทธิ 
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิ 94.41 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ 7.97 ล้ำนบำท หรือ 

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.22 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 โดย ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรำก ำไรสทุธิตอ่
หุ้น (EPS) อยูท่ี่ 0.088 ในขณะท่ีอตัรำก ำไรสทุธิตอ่หุ้นของปี 2556 อยู่ท่ี 0.097 โดยในปี 2557 และ ปี 2556 
บริษัทและบริษัทย่อย มีอตัรำผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (ROE) เท่ำกับ ร้อยละ 10.65 และ ร้อยละ 
11.40 ตำมล ำดบั 
 
 

ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ำกบั 1,995.78 ล้ำนบำท ลดลง 

5.29 ล้ำนบำท หรือ ลดลงในอตัรำร้อยละ 0.26 เม่ือเปรียบเทียบกับยอดสินทรัพย์รวม ของปี 2556 โดย
สินทรัพย์ท่ีมีกำรเพิ่มขึน้มำกได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำย และ ท่ีดิน อำคำรอุปกรณ์ ในขณะท่ี
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สว่นท่ี 2 หน้ำท่ี 68 
 

สินทรัพย์ท่ีมีจ ำนวนลดลงมำก ได้แก่ สินค้ำคงเหลือ  สินทรัพย์รวมของบริษัทดงักล่ำว แบ่งเป็นสินทรัพย์
หมนุเวียนรวมเท่ำกบั 1,723.04 ล้ำนบำท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวมเท่ำกบั 272.74 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็นร้อยละ 86.33 และ13.66 ของสินทรัพย์รวมตำมล ำดบั สินทรัพย์ท่ีมีสดัส่วนสูงสุดได้แก่ลูกหนีก้ำรค้ำ
และตัว๋เงินรับสทุธิซึง่มีจ ำนวนเทำ่กบั 982.47 ล้ำนบำท หรือคดิเป็นร้อยละ 49.23 ของสินทรัพย์รวม 
 

หนีส้ิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมเทำ่กบั 1,109.16 ล้ำนบำท ลดลง 

133.87 ล้ำนบำท หรือลดลง ร้อยละ 12.07 เม่ือเทียบกบัปี 2556 โดยมีหนีส้ินหมนุเวียนจ ำนวนเทำ่กบั 
1,092.22 ล้ำนบำท และหนีส้ินไมห่มนุเวียนจ ำนวนเทำ่กบั 16.94 ล้ำนบำท หนีส้ินท่ีมีสดัสว่นสงูสดุได้แก่
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวนเทำ่กบั 638.86 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 
57.60 ของหนีส้ินรวม  
 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ เท่ำกบั 886.62 ล้ำน

บำท เพิ่มขึน้ 128.58 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.96 เม่ือเทียบกบัปี 2556 โดย เป็นส่วนของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ เท่ำกับ 586.03 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 64.52 ล้ำนบำท หรือ เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.37 เม่ือเทียบกบัปี 
2556 เน่ืองจำกบริษัทมีผลก ำไร และ มีเงินทนุท่ีเพิ่มขึน้จำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน)                                                                                        
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนีแ้ล้วและด้วยควำม

ระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่ำ ข้อมลูดงักล่ำวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้ อ่ืนส ำคญัผิดหรือไม่
ขำดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั   นอกจำกนี ้บริษัทขอรับรองวำ่ 

(1)  งบกำรเงินและข้อมลูทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี  ได้แสดง
ข้อมลูอยำ่งถกูต้องครบถ้วนในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน  ผลกำรด ำเนินงำน  และกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีดีเพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ี
เป็นสำระส ำคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีกำร
ปฏิบตัติำมระบบดงักลำ่ว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบ
ดงักลำ่ว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2555 ตอ่
ผู้สอบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ี
ส ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในกำรนี  ้ เ พ่ือ เ ป็นหลักฐำนว่ำ เอกสำรทั ง้หมดเ ป็น เอกสำรชุด เ ดียวกันกับ ท่ี บ ริษัท 
ได้รับรองควำมถกูต้องแล้ว ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้ นำงสำวปิยะนนัท์ สวุรรณนภำศรี เป็นผู้ลงลำยมือ
ช่ือก ำกับเอกสำรนีไ้ว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ นำงสำวปิยะนนัท์ สุวรรณนภำศรี 
ก ำกบัไว้ บริษัทจะถือวำ่ไมใ่ชข้่อมลูท่ีบริษัทได้รับรองควำมถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลำ่วข้ำงต้น 
 ช่ือ ต ำแหนง่ ลำยมือช่ือ* 

 
1 นำยวิรัช สวุรรณนภำศรี กรรมกำรผู้จดักำร 

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

2 นำยพีรพล สวุรรณนภำศรี กรรมกำร 
 

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

3 นำงสำวสธิุดำ สวุรรณนภำศรี กรรมกำร 
 

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

(*) พร้อมประทบัตรำส ำคญับริษัท 

ช่ือ      ต ำแหนง่          ลำยมือช่ือ 

 

ผู้ รับมอบอ ำนำจ      นำงสำวปิยะนนัท์ สวุรรณนภำศรี           กรรมกำร     ..................................................... 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้มีอ านาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2  

 

ประวติัคณะกรรมการบริษทัโดยยอ่ 
 

ช่ือ-นามสกุล อายุ 
ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

1. นายพละ สุขเวช 
อาย ุ75 ปี ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ (ผา่นการอบรมโครงการ DAP รุ่นท่ี  
14/2004)  
 
 

- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2503)  

- วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (2546) 

  
 

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

2. นายวิรัช  สุวรรณนภาศรี 
อาย ุ ปี 71  กรรมการผูจ้ดัการ 
และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
(ผา่นการอบรมโครงการ DAP  
รุ่นท่ี 43 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2548) 
 

- ประกาศนียบตัร  
  หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหาร 
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปี 2524 – ปัจจุบนั   ต  าแหน่ง:  กรรมการผูจ้ดัการ 
                                                 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
                                                 บริษทั ไลออ้น เอเชีย (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
ปี 2553-  ปัจจุบนั     ต  าแหน่ง : กรรมการ 
                                                 บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ากดั (มหาชน)*                                             
 

3. ดร.กาญจนา สุวรรณนภาศรี 
อาย ุ74 กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ดัการ
และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
(ผา่นการอบรมโครงการ DAP  
รุ่นท่ี 43 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2548) 

-อนุปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
  วิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพ สาขา  
  การตลาด 
- พทุธศาสตร์ดุษฎีบฒัฑิตกิตติมศกัด์ิ   
  สาขาวิชาสงัคมศาสตร์    
  มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวิทยา    
  ลยั (2550) 

ปี 2524 – ปัจจุบนั   ต  าแหน่ง:  รองกรรมการผูจ้ดัการ 
                                                บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
                                                : กรรมการ 
                                                 บริษทัไลออ้น เอชีย (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
ปี 2553 – ปัจจุบนั   ต  าแหน่ง: กรรมการ 
                                               บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ากดั (มหาชน)* 

4. นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี 
อาย ุ43 ปี  กรรมการ ,รองกรรมการ
ผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

- ประกาศนียบตัรบริหารธุรกิจ 
  สาขาการเงินและการธนาคาร  
ระหวา่งประเทศ 

ปี 2553 – ปัจจุบนั   ต  าแหน่ง : กรรมการผูจ้ดัการ 
                                                บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ากดั (มหาชน)* 
ปี 2548- ปัจจุบนั    ต  าแหน่ง : กรรมการ 
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ช่ือ-นามสกุล อายุ 
ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

(ผา่นการอบรมโครงการ DAP  
รุ่นท่ี 44 วนัท่ี  2 กนัยายน  2548) 
 
 

 The University of Birmingham 
 ประเทศองักฤษ 
 

                                                บริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2548 - 2553        ต  าแหน่ง : รองกรรมการผูจ้ดัการ 
                                                (ส่วนงานพฒันาธุรกิจ) 
                                                บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2543 - ปี 2548   ต  าแหน่ง : ผูจ้ดัการทัว่ไป 
                                               บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ากดั (มหาชน)* 
ปี 2534 -  ปี 2543  ต  าแหน่ง : รองผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
                                               บริษทั ยเูน่ียน เทรดด้ิง แอนด ์อินดสัตร้ี จ  ากดั 
 

5. ดร. เขียน วงศสุ์รีย ์ 
อาย ุ 75  ปี  กรรมการบริหาร 
(ผา่นการอบรมโครงการ DCP รุ่นท่ี 
6/2001) 
 
 
 
 

ปริญญาเอก วิศกรรมไฟฟ้า 
The University of British Columbia 
ประเทศแคนาดา 

ปี 2548 – ปัจจุบนั   ต  าแหน่ง : กรรมการ 
                                                 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2548 – ปัจจุบนั    ต  าแหน่ง : กรรมการ 
                                                 บริษทั บางกอก เดค-คอน จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2541 – ปี 254       ต  าแหน่ง : กรรมการ 
                                                 บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ  ากดั (มหาขน) 
 

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

- ปริญญาโท  
  รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบณัทิต  
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์        
 

ปี 2548 -  ปัจจุบนั  ต  าแหน่ง : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายขาย) 
                                                บริษทั  ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2553 – ปัจจุบนั   ต  าแหน่ง: กรรมการ 
                                               บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ากดั (มหาชน)* 
ปี 2536 - ปี 2548    ต  าแหน่ง : ผูจ้ดัการทัว่ไป 
                                                บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั 
 

7. นางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศรี 
อาย ุ44  ปี  ผูช่้วยกรรมการ ผูจ้ดัการ 
และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
(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  ต  าแหน่ง : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
                                               (ฝ่ายบญัชีและการเงิน) 
                                                บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2553 – ปัจจุบนั   ต  าแหน่ง: กรรมการ 
                                               บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ากดั (มหาชน)* 
ปี 2545 -  ปี 2548  ต  าแหน่ง : ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
                                               บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล  จ  ากดั 
 

8. นางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศรี 
อาย ุ41 ปี  กรรมการและผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
(ผา่นการอบรมโครงการ DAP  
รุ่นท่ี 43 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2548) 

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

ปี 2548 – ปัจจุบนั  ต  าแหน่ง : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
                                               (ส่วนงานบริหารงานกลาง) 
                                                บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
                                                : กรรมการ  
                                                 บริษทั ไลออ้น เอเชีย (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
ปี 2545 –  ปี 2548  ต  าแหน่ง :  ผูจ้ดัการทัว่ไป 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                      

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4  

 

ช่ือ-นามสกุล อายุ 
ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

                                                 บริษทั ไลออ้น เอเชีย (ประเทศไทย) จ  ากดั 
 

9.  นายพีรพล สุวรรณนภาศรี 
อาย ุ37 ปี  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดักรรมการ 
และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
(ผา่นการอบรมโครงการ DAP  
รุ่นท่ี 44 วนัท่ี  2 กนัยายน 2548) 
 

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

ปี 2548 - ปัจจุบนั  ต าแหน่ง : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายการตลาด) 
                                               บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
                                              : กรรมการ  
                                                บริษทั ไลออ้น เอเชีย (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
ปี 2553 – ปัจจุบนั   ต  าแหน่ง: กรรมการ 
                                               บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ากดั (มหาชน)* 
ปี 2546  - ปี  2548 ต าแหน่ง : ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
                                               บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั 
 

10. นายนพพร เทพสิทธา 
อาย ุ 61  ปี  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(ผา่นการอบรมโครงการ DAP รุ่นท่ี 43 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2548.) 
 

ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์  
สาขาวิศกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปี 2556-ปัจจุบนั      ต  าแหน่ง: ประธานสภาผูส่้งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย 
ปี 2556- ปัจจุบนั     ต  าแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ 
                                               บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ากดั (มหาชน) 
ปี 2557- ปัจจุบนั   ต  าแหน่ง : กรรมการ 
                                               บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) 
ปี 2557- 2557        ต  าแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร 
                                               บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) 
ปี 2550 – 2557      ต  าแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                               บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) 
ปี 2548 – ปัจจุบนั   ต  าแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                             บริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2547 -  2555       ต  าแหน่ง :  รองประธานอาวโุส 
                                             บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2545 – 2546       ต  าแหน่ง : ผูจ้ดัการฝ่ายจดัส่ง 
                                              บริษทั ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2543 – 2544        ต  าแหน่ง : กรรมการบริหารกลาง 
                                              บริษทั ทีซีซี โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
 

11. นายพลูศกัด์ิ ตนัสิทธิพนัธ์ 
อาย ุ57 ปี  กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
(ผา่นการอบรมโครงการ DCP 
รุ่นท่ี 144/2011 และ DAP รุ่นท่ี 51/2006) 
 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

ปี 2557-ปัจจุบนั ต  าแหน่ง : ประธานกรรมการ และ                                           
                                            ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                            บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) 
ปี 2552-2557     ต  าแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ 
                                            บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) 
ปี 2548-ปัจจุบนั ต  าแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ 
                                           บริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจุบนั             ต  าแหน่ง :   กรรมการผูอ้  านวยการ 
                                           บริษทั สรรพกิจธุรการ จ ากดั 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                      

 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5  

 

ช่ือ-นามสกุล อายุ 
ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

                                           (ธุรกิจท่ีปรึกษากฎหมายและส านกังานบญัชี) 
                          ต  าแหน่ง :  กรรมการ  :  บริษทั บี.บราเดอร์ จ  ากดั 
                                            (ท่ีปรึกษากฏหมายเก่ียวกบับญัชีภาษีอากร) 
 

12. นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์
อาย ุ55 ปี  กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
(ผา่นการอบรมโครงการ DCP รุ่นท่ี
61/2005, ACP รุ่นท่ี 10/2005) 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงินและการธนาคารระหวา่ง
ประเทศ) 
มหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮม, องักฤษ 
 

ปี 2557-ปัจจุบนั ต  าแหน่ง :   กรรมการตรวจสอบ 
                                              บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) 
ปี 2548-ปัจจุบนั ต  าแหน่ง :   กรรมการตรวจสอบ 
                                              บริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2554 – ปัจจุบนั ต  าแหน่ง : กรรมการ 
                                              บริษทั บางเขนชยั จ  ากดั 
ปี 2553-ปัจจุบนั   ต  าแหน่ง:  กรรมการ 
                                              บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั 
ปี 2553-ปัจจุบนั   ต  าแหน่ง:  กรรมการ 
                                              บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั 
ปี 2552-ปัจจุบนั   ต  าแหน่ง:  กรรมการ 
                                              บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 
ปี 2551 -  ปัจจุบนั ต  าแหน่ง : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชี 
                                               และ การเงิน                                                
                                              บริษทั ช.การช่าง จ  ากดั (มหาชน) 
 

13. นางวราภรณ์ ทองโพธ์ิ 
อาย ุ39 ปี เลขานุการบริษทั 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา
บญัชี มหาวิทยาลยัสยาม 

ปี 2555 – ปัจจุบนั ต  าแหน่ง : เลขานุการบริษทั 
ปี 2542 – ปัจจุบนั ต  าแหน่ง : เลขานุการผูบ้ริหาร 

* หมายเหต.ุ- เดิมช่ือ บริษัท ยเูน่ียน อินทราโก้ จ ากัด (มหาชน)  



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                    
 

 
เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 1  

 

 
 

 

 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับ 

กรรมการของบริษัทย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                    
 

 
เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 2  

 

รายช่ือบริษัท 
บริษัท บริษัทย่อย  

บมจ. ยูเน่ียน 
ปิโตรเคมีคอล 

บจ. ไลอ้อน เอเชีย 
(ไทยแลนด์) 

บมจ. ยูเน่ียน 
อินทราโก้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
นำยวิรัช  สวุรรณนภำศรี S, MD S, MD S, D 

นำงกำญจนำ  สวุรรณนภำศรี S, D, M S, D, M  S, D 

นำงสำวสธิุดำ  สวุรรณนภำศรี S, D, M S, D, M S, D 

นำงสำวปิยะนนัท์  สวุรรณนภำศรี S, D, M S, D, M  S, D 

นำงสำวปิยะดำ  สวุรรณนภำศรี D, M S, D, M - 

นำยพีรพล  สวุรรณนภำศรี S, D, M S, D, M S, D, M 

นำยพีรเจต  สวุรรณนภำศรี S, D - S, MD 

 
หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ  S = กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

D = กรรมการ   MD = กรรมการผู้จัดการ M = ผู้บริหาร 

 
 



1 
 

บริษทั ยูเน่ียนปิโตรเคมคีอล จ ำกดั (มหำชน) 
                                แบบประเมนิกำรควบคุมภำยใน 

 

กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถึงควำมยดึมั่นในคุณค่ำของควำมซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

  

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและ
พนกังาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้ก าหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชนัอนัท าใหเ้กิด
ความเสียหายต่อองคก์ร1 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ใหพ้นกังานลงนาม
รับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of 
conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

  

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
ก ากบัดูแลการปฏิบติั (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

                                           
 

 



2 
 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 
1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม
 1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

  

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และ
พฒันาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวน
สิทธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและ
วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

2.3  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผดิชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน     
ในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง 
กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

  



3 
 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและ 
ความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพือ่ให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) 
ของคณะกรรมการ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์อง
บริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การ
ควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่ง
เหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

  

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ 

 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวธีิการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวธีิการปฏิบติั
นั้นอยา่งสม ่าเสมอ 

  

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อ
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น 
การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั   

 



4 
 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากร 
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ข
กระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ 
และการใหร้างวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ือง 
โดยเนน้ใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายในดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

  

 

 

กำรประเมนิควำมเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความ
เส่ียงต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบั
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผย
ขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

  

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั 
เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั 
อยา่งแทจ้ริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็น
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 
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7. องค์กรระบุและวเิครำะห์ควำมเส่ียงทุกประเภททีอ่ำจกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์ไว้ 
อย่ำงครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบั
องคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษทัวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ 
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

  

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการ
ยอมรับความเส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความ
เส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

  

 

8. องค์กรได้พจิำรณำถึงโอกำสทีจ่ะเกดิกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเส่ียงทีจ่ะบรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ 
เช่น การจดัท ารายงานทางการเงินเทจ็  การท าใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั   
การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 
controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์น
โดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไป
ไดข้องเป้าหมายท่ีก าหนดแลว้  รวมทั้งไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมใหพ้นกังาน
กระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง  
จนท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั           
ท่ีก าหนดไว ้ 

  

 

9. องค์กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปลีย่นแปลงทีอ่ำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุม
ภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

  

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

 

กำรควบคุมกำรปฏบิัติงำน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมำตรกำรควบคุมที่ช่วยลดควำมเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่
ในระดับทีย่อมรับได้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะ
ขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต 
การด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม   
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

กระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานเก่ียวกบั
ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  
อ านาจหนา้ท่ี  และล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 
รัดกุม  เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้ เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจ
อนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการ
จดัซ้ือและวธีิการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้
กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 
ท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื   
การค ้าประกนั  บริษทัไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตาม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 

10.3 บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

  

10.4 บริษทัก าหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบั 
กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       
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11. องค์กรเลอืกและพฒันำกจิกรรมกำรควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพือ่ช่วยสนับสนุน 
กำรบรรลุวตัถุประสงค์ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                    
ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้
ความเหมาะสม 

  

11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้             
ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

  

 

12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซ่ึงได้ก ำหนดส่ิงทีค่ำดหวังและ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ เพือ่ให้นโยบำยทีก่ ำหนดไว้น้ันสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติั              
ท่ีก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                 
เกณฑข์องส านกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษทั          
ไปใชส่้วนตวั   

  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สีย
ในธุรกรรมนั้น 

  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัเป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก   
(at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
รวมทั้งก าหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร               
ในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ              
บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

12.5  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการน านโยบายและกระบวนการ              
ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด              
ในการปฏิบติังาน 

  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
 

ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพือ่สนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนิน
ไปได้ตำมทีก่ ำหนดไว้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและ
ภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล  

  

13.3 บริษทัด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับ               
ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ                         
ใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4 บริษทัด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ  าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  

13.5 บริษทัด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกต
ของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ือง 
ท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่อง                
ในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

  

 

14. องค์กรส่ือสำรข้อมูลภำยในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และควำมรับผดิชอบต่อ 
กำรควบคุมภำยในทีจ่ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้
ตำมทีว่ำงไว้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              
การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้    

  

14.3 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ              
ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั 
(whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  
 

บริษทัยงัไม่มี
นโยบาย 

 

15. องค์กรได้ส่ือสำรกบัหน่วยงำนภำยนอก เกีย่วกบัประเด็นทีอ่ำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุม
ภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน 
เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

  

บริษทัยงัไม่มี
นโยบายจดัตั้ง
ศูนยร้์องเรียน 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

15.2 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย
ภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-
blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

บริษทัยงัไม่มี
นโยบายจดัตั้ง
ศูนยร้์องเรียน  

 

 
 

ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพือ่ให้มั่นใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยงั
ด ำเนินไปอย่ำงครบถ้วน เหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนด
หา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้                 
ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดใหแ้ต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  

16.2 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้            
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ
บริษทั 

  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และ
ความสามารถ 

  

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

  

16.6 บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล                         
การปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  
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17. องค์กรประเมินและส่ือสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทนัเวลำต่อบุคคลที่
รับผดิชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการ
เพื่อติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย                              
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  
หรือมีการกระท าท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
(แมว้า่จะไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

  

 

 
                                                                                                            

                                                                                                                 ผู้ประเมนิ 
ช่ือ…นำงสำวปวณีำ……สำครินทร์…. 

                                                                                                         ต ำแหน่ง..เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน.. 
                                                                                                           ลงวนัที่..13....มนีำคม... 2558………. 
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