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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 (Naphtha) รวมทัง้ คอนเดนเสท
(Condensate) มำใช้ในกำรผลิตปิโตรเคมีขัน้ต้นในสำยอโรเมติกส์ (Aromatic Unit) และในสำยโอเลฟินส์ 
(Olefin Unit) โดย Solvents เป็นสำรเคมีท่ีมีคณุสมบตัิในกำรท ำละลำย เพ่ือให้สำรเคมีอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็น
ของแข็งประเภทต่ำงๆสำมำรถรวมตวักนัได้ และเป็นส่วนประกอบส ำคญัในกำรผลิตสินค้ำในหลำกหลำย
อตุสำหกรรม เช่น  อตุสำหกรรมสี,  อตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์   และอตุสำหกรรมกำรพิมพ์ 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 ตำมคณุสมบตัใินกำรท ำละลำย โดยแตป่ระเภทจะประกอบด้วยผลิตภณัฑ์หลกัๆ 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  
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ส ำหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์ Specialty Solvents/ Chemical ซึ่งด ำเนินกำรโดยบริษัท แกรททิทดู อินฟิ
นิท จ ำกดั(มหำชน) (เดิมช่ือ ยเูน่ียน อินทรำโก้ จ ำกดั (มหำชน)) ซึ่งจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ และ บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จ ำกดั ผลิตภณัฑ์ในกลุม่นีจ้ะเป็น Solvents ชนิดพิเศษ มีลกัษณะ
กำรใช้งำนท่ีเฉพำะเจำะจง หรือ มีคณุลกัษณะเฉพำะ กว่ำสินค้ำประเภท Commodity เช่น ควำมเป็นมิตร
กบัสิ่งแวดล้อม มีควำมปลอดภยัตอ่ร่ำงกำย ปรำศจำกกลิ่น สี เป็นต้น 

เป้าหมาย 
ใน 5 ปีข้ำงหน้ำในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนในอนำคตดงันี ้

1. พฒันำผลิตภณัฑ์โดยกำรเพิ่มชนิดสินค้ำให้มีควำมหลำกหลำยขึน้เพ่ือสนองต่อควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำปัจจบุนัและอนำคต 

2. ขยำยฐำนลกูค้ำโดยกำรขยำยตลำดไปยงักลุม่ลกูค้ำท่ีอยูใ่นอตุสำหกรรมใหม่ๆ  

วิสัยทัศน์ 
มุง่สูก่ำรเป็นบริษัทชัน้น ำในกำรจดัจ ำหนำ่ยเคมีภณัฑ์ท่ีมีกำรเตบิโตและพฒันำอย่ำงตอ่เน่ืองในประเทศ
ไทยและภมูิภำค กมัพชูำ พม่ำ ลำว เวียดนำม (CMLV) 
พันธกิจ 
เสริมสร้ำงองค์กรเพ่ือเป็นตวัเช่ือมท่ีจ ำเป็นในหว่งโซ่อปุทำน ด้วยกำรบริกำรชัน้น ำเพ่ือมอบโซลชูัน่ทำง
ธุรกิจและชอ่งทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยท่ีมีประสิทธิภำพ เพิ่มมลูคำ่ให้กบัซพัพลำยเออร์และลกูค้ำของเรำ 

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
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ร่วมกับลกูค้ำ เพ่ือท่ีบริษัทจะได้ให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพแก่ลกูค้ำแตล่ะรำย 

 กลยุทธ์การจัดจ าหน่าย 
นโยบำยในกำรขำยสินค้ำของบริษัทจะเน้นกำรขำยตรงให้กบัลกูค้ำในกลุ่มอตุสำกรรมเป็นหลกั 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  

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีนโยบำยในกำรก ำหนดอตัรำก ำไรขัน้ต้นขัน้ต ่ำในกำรขำยสินค้ำเพ่ือให้เพียงพอ
ส ำหรับคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรและด ำเนินงำนและคำ่ใช้จ่ำยอ่ืนๆ  โดยบริษัทจะตัง้รำคำขำยจำกทนุและใน
สว่นของอตัรำก ำไรขัน้ต้นของแตล่ะชนิดสินค้ำ บริษัทจะพิจำรณำจำกคณุสมบตัขิองสินค้ำแตล่ะชนิดและ
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของสินค้ำนัน้ในตลำด นอกจำกนัน้บริษัทมีกำรแบง่กลุม่สินค้ำแยกตำมอตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นของสินค้ำ โดยจะแบง่ออกเป็นสินค้ำท่ีมีระดบัอตัรำก ำไรขัน้ต้น  มำก ปำนกลำงและน้อย ทัง้นีก็้
เพ่ือให้สำมำรถวำงแผนกำรจ ำหนำ่ยในแตล่ะกลุม่สินค้ำได้  

กลยุทธ์ด้านการเงิน 

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

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 
ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ Alcohols, Aromatic, Ketone และ Ester เป็นต้น   

ปี 2528  
วนัท่ี 5 ตลุำคม 2528 บริษัทได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบริษัท 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 และเร่ิมเช่ำแท้งค์บรรจุ
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



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                          
 

   
สว่นท่ี 1 หน้ำ 5 

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 ำกัด  ซึ่งรวมกนัเท่ำกับร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 15 ล้ำนบำท (ทุนช ำระแล้วเท่ำกับ 10 ล้ำนบำท) 
หรือคิดเป็นเงินลงทนุจ 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 ำให้ ณ สิน้ปี 2547
บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จ ำกดั มีทนุช ำระแล้วรวมทัง้สิน้ 12.25 ล้ำนบำท จำกทนุจดทะเบียน 15 
ล้ำนบำท 

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 ำระแล้วจ 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 
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 
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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 กลุ่มสวุรรรณนภำศรี 

ปี 2550 
วนัท่ี 2 เมษำยน 2550 บริษัท ยูเน่ียนอินทรำโก้ จ ำกดั ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช 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 ำคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลคำ่ ทัง้นีใ้บส ำคญั
แสดงสิทธิดงักล่ำวมีจ ำนวนทัง้สิน้ 165,000,000 หน่วย มีอำยุ 5 ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีออกและเสนอขำย โดยมี
อัตรำใช้สิทธิท่ี 1 หน่วย ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสำมัญ ท่ีรำคำหุ้ นละ 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์) 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทท่ีออกในครัง้นีไ้ด้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์แล้ว
เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2552 

จัดตัง้ บริษัท ยูเคม เอทำนอล แอนด์ เอสเตอร์ จ ำกัด ขึน้เพ่ือด ำเนินธุรกิจผลิตและจัดจ ำหน่ำย
เอทธำนอล ปัจจบุนัยงัไม่ได้เร่ิมด ำเนินกำรเน่ืองจำกไม่สำมำรถจดัหำแหล่งเงินทุนท่ีเหมำะสมได้ 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 ได้มีมติอนมุตัแิผนกำร

น ำบริษัท ยเูน่ียน อินทรำโก้ จ ำกดั (“บริษัทยอ่ย”) เข้ำจดทะเบียนใน ตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) 
โดยเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทย่อยให้แก่ประชำชนและบคุคลทัว่ไป จ ำนวน 52,000,000 หุ้น มลู
คำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท คดิเป็นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้นี ้
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จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท ยเูน่ียน อินทรำโก้ จ ำกดั (“บริษัทยอ่ย”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัท 
ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Pre-emptive Right) จ ำนวนไมเ่กิน 
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 และ บริษัทย่อย มีก ำไรสทุธิเกินกวำ่ 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 
บริษัท ยูเน่ียน อินทรำโก้ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ท ำกำรเปล่ียนช่ือเป็น 

บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน)  
บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) ได้ด ำเนินกำรจดัตัง้บริษัทย่อยขึน้ได้แก่ บริษัท แกรททิ

ทูด ซัพพลีเมนต์ จ ำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 79.99 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินธุรกิจตผลิตและจ ำหน่ำย
อำหำรเสริมสขุภำพ  

ปี 2558 
บริษัท แกรททิทดู ซพัพลีเมนต์ จ ำกดั ได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ลำวิช แลปบอรำทอร่ี จ ำกดั  

ปี 2559 
บริษัท แกรททิทูด อินฟินท จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 59.99 ได้

เพิ่มสดัส่วนกำรลงทนุในบริษัท ลำวิช แลปบอรำทอร่ี จ ำกดั จำกเดิม ร้อยละ79.99 เป็นร้อยละ 99.99 และ 
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ได้มีกำรจัดตัง้บริษัท ลิจิท จ ำกัด โดยปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 5 ล้ำนบำท ถือหุ้นโดย บริษัท แกรททิทูด 
อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวนร้อยละ 99.99 

ปี 2560 
บริษัท ได้เพิ่มทุนในบริษัท ไลอ้อนเ เอเซีย (ไทยแลนด์) จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่

ร้อยละ 99.99 จำกเดมิ 15 ล้ำนบำท เป็น 30 ล้ำนบำท 
บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 56.07 ได้

จดัตัง้บริษัท เนเชอรัล ก๊ิฟ โซไซตี ้จ ำกดั โดยมีทนุจดทะเบียน 1,000,000 บำท ถือหุ้นโดยบริษัท แกรททิทดู 
อินฟินิท จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวนร้อยละ 93.98 เพ่ือประกอบธุรกิจ จัดจ ำหน่ำยและท ำกำรตลำดสินค้ำ
ประเภทเคร่ืองหอมและเคร่ืองส ำอำงค์ สินค้ำประเภทอำหำรเสริม 

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เพิ่มทุนในบริษัทในเครือ ได้แก่ 
บริษัท ลำวิช แลบบอรำทอร่ี จ ำกดั จำก 33 ล้ำนบำท เป็น 50 ล้ำนบำท 

ปี 2561 
ท่ีประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2561มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และ

เรียกช ำระแล้ว จำกเดิม 206.25 ล้ำนบำท เป็น 309.07 ล้ำนบำท เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล และเพิ่มทนุ
จดทะเบียน (ยงัไม่เรียกช ำระ) เป็น 334.84 ล้ำนบำท เพ่ือรองรับกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้หุ้น
สำมญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 (UKEM-W2) 

ท่ีประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 มีมติอนมุตัิให้ออกและเสนอ
ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 หรือ UKEM-W2 จ ำนวน 103,028,450 หน่วย 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วน โดยไม่คิดมลูคำ่ ในอตัรำ 8 หุ้นสำมญัเดิม ตอ่ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำย ุ2 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ (15 มีนำคม 2561) โดยมีอตัรำ
กำรใช้สิทธิท่ี 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ในรำคำใช้สิทธิ 0.50 บำท ต่อหุ้น โดยผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถใช้สิทธิแปลงสภำพได้ ในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม และเดือน
พฤศจิกำยน ของแตล่ะปีปฏิทิน ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกัด(มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนในบริษัทใน
เครือ ได้แก่บริษัท เนเชอรัล ก๊ิฟ โซไซตี ้จ ำกดั จำกเดมิ 1 ล้ำนบำท เป็น 5 ล้ำนบำท 

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกัด(มหำชน) ได้ท ำกำรซือ้หุ้ นคืน (Treasury Stock) ในตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลังสิน้สุดโครงกำรในเดือนมกรำคม 2562 มีหุ้นท่ีซือ้คืนเป็นจ ำนวน 12 
ล้ำนหุ้น 
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ปี 2562 
ในวนัท่ี 12 มิถนุำยน 2562 ได้มีกำรจดทะเบียนเพิ่มทนุจำกกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 หรือ UKEM-W2 จ ำนวน 5,500 หุ้น จึงท ำให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนช ำระ
แล้ว 309,070,184.75 บำท (1,236,280,739 หุ้น)  

ปี 2563 
ในวนัท่ี 24 มีนำคม 2563 ได้มีกำรจดทะเบียนเพิ่มทนุจำกกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุ้นสำมญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 หรือ UKEM-W2 จ ำนวน 612 หุ้น จึงท ำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 
309,070,337.75 บำท (1,236,281,351 หุ้น) 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563 ท่ีประชมุกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ท่ี 8/2563 มีมติอนมุตัิโครงกำรหุ้นทนุ
ซือ้คืนเพ่ือกำรบริหำรทำงกำรเงินของบริษัท โดยจ ำนวนหุ้นท่ีจะซือ้คืนเท่ำกับ 123 ล้ำนหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
9.95 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด โดยวิธีซือ้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 66 ล้ำนบำท
ก ำหนดระยะเวลำท่ีจะซือ้หุ้นคืนตัง้แตว่นัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2564 โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ ซือ้คืนหุ้นสำมญัจ ำนวน 20,390,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.65 ของทุนจดทะเบียน
ช ำระแล้ว) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัท ได้ด ำเนินกำรซือ้หุ้นสำมญัคืนแล้วจ ำนวน 20.39 ล้ำนหุ้นคิด
เป็นอตัรำร้อยละ 1.65 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระแล้ว ต้นทุนกำรซือ้มีจ ำนวนประมำณ 13.86 
ล้ำนบำท 

และในวนัท่ี 25 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ ได้ผ่ำนกำรรับรองระบบบริหำรคณุภำพ  ISO 9001 : 2015 จำก 
SGS สถำบนัผู้ออกใบรับรองมำตรฐำนองักฤษ  
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน)  
ประกอบธุรกิจน ำเข้ำและจดัจ ำหนำ่ยเคมีภณัฑ์ โดยสินค้ำของบริษัทประกอบด้วยสำรท ำละลำย (Solvents) 
ซึ่งเป็นสินค้ำท่ีจ ำหน่ำยทัว่ไป (Commodity Solvent) ส ำหรับใช้เป็นสำรท ำละลำยซึ่งเป็นส่วนประกอบใน
กำรผลิตสินค้ำในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ดังนัน้กลุ่มลูกค้ำท่ีใช้สำรท ำละลำยประเภทนี ้จะเป็นบริษัทผู้ผลิต
สินค้ำประเภทต่ำงๆในแต่ละภำคอุตสำหกรรมท่ีต้องน ำสำรท ำละลำย มำใช้เป็นส่วนประกอบในกำรผลิต
สินค้ำ โดยบริษัทผู้ผลิตเหล่ำนีส้่วนมำกเป็นลูกค้ำเก่ำของบริษัทและมีควำมสัมพันธ์เป็นคู่ค้ำกันมำอย่ำง
ยำวนำน 

บริษัท แกรทททูิด อินฟินิท จ ากัด (มหาชน)  
มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 454.03 ล้ำน 
บำท โดยมีทุนช ำระแล้วอยู่ท่ี 412.81 ล้ำนบำท ถือหุ้นโดยบริษัทในอตัรำส่วนร้อยละ 66.99 ด ำเนินธุรกิจ
น ำเข้ำส่งออกและจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) ให้กบักลุ่มอตุสำหกรรมตำ่งๆ โดย
บริษัทจะเน้นกำรกระจำยสินค้ำออกไปยังกลุ่มอุตสำหกรรมท่ีต้องกำรเคมีภัณฑ์ซึ่งท ำหน้ำ ท่ีสร้ำงคุณ
ลกัษณะเฉพำะให้กบัสินค้ำ นอกจำกนีบ้ริษัทย่อยดงักล่ำวจะเป็นผู้สรรหำเคมีภณัฑ์ชนิดพิเศษเข้ำมำป้อนสู่
ตลำดใหม่ๆ  เพิ่มเตมิในอนำคต  
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บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จ ากัด  
มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีทนุจดทะเบียนและช ำระแล้วจ ำนวน 
30 ล้ำนบำท และถือหุ้นโดยบริษัทในอัตรำส่วนร้อยละ 99.99 ด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำส่งออกและจ ำหน่ำย
เคมีภัณฑ์   ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่ำวก่อตัง้ขึน้มำเพ่ือจัดจ ำหน่ำยสำรท ำละลำยชนิดพิเศษ (Specialty 
Solvents) ซึง่สว่นใหญ่เป็นสำรท ำละลำยประเภทท่ีไมเ่ป็นอนัตรำยตอ่สภำวะแวดล้อม  

บริษัท ลาวิช แลบบอราทอร่ี จ ากัด 
มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มี
ทนุจดทะเบียน 50 ล้ำนบำท โดยเรียกช ำระแล้วเป็นจ ำนวน 50 ล้ำนบำท ถือหุ้นโดยบริษัท แกรททิทดู อินฟิ
นิท จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้ นในอตัรำส่วนร้อยละ 99.99 โดยด ำเนินกำรธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรเพ่ือ
สขุภำพ 

บริษัท ลิจิท จ ากัด  
มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) มีสถำนะเลิกบริษัทและช ำระบญัชี
เสร็จแล้วในปี 2563 

บริษัท เนเชอรัล กิฟ๊ โซไซตี ้จ ากัด  
มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มี
ทนุจดทะเบียน 5 ล้ำนบำท ถือหุ้น โดยบริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นในอตัรำส่วนร้อย
ละ 99.98 โดยด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบั กำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำทำงเวชภณัฑ์และทำงกำรแพทย์ เคร่ืองหอมและ
เคร่ืองส ำอำง และสินค้ำประเภทอำหำรเสริม 

บริษัท ไทย โคโคคราฟท์ จ ากัด 
มีสถำนะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 23 ธันวำคม 2563 โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
มีทนุจดทะเบียน 3.5 ล้ำนบำท และถือหุ้นโดยบริษัทในอตัรำส่วนร้อยละ 75 ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย
สินค้ำและผลิตภณัฑ์ทกุประเภทท่ีได้จำกกำรแปรรูปมะพร้ำว 

บริษัท มหานคร แคปปิตอล จ ากัด 
มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จดทะเบียนเม่ือวันท่ี 14 ธันวำคม 2563 โดย ณ วันท่ี 31 

ธันวำคม 2563 มีทุนจดทะเบียน 5 ล้ำนบำท และถือหุ้นโดยบริษัทในอัตรำส่วนร้อยละ  60  ด ำเนินธุรกิจ 
สินเช่ือระยะสัน้เพ่ือธุรกิจจ ำหนำ่ยรถยนต์ (Floor Plan) 
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ส ำหรับ บริษัท ดิจิตอล อินโนเวชัน่ เทเลคอม จ ำกดั ท่ีได้รับกำรอนมุตัิจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำร
ครัง้ท่ี 9/2563 ในวันท่ี 19 ธันวำคม 2563 ให้จัดตัง้เป็นบริษัทย่อย โดยจะประกอบกิจกำรในธุรกิจกำร
จ ำหนำ่ยอปุกรณ์กำรส่ือสำรโทรคมนำคม นัน้ ขณะนีก้ ำลงัอยูใ่นระหวำ่งขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรจดทะเบียน 

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

ทัง้สองแห่ง ดังนัน้ เพ่ือหลีกเล่ียงกำรแข่งขันระหว่ำงกัน  บริษัท และ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกัด 
(มหำชน) จงึมีข้อตกลงระหวำ่งกนั โดยท่ีจะไมมี่กำรจ ำหนำ่ยสินค้ำท่ีทบัซ้อนกนั 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

 รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งแยกตามประเภทสารท าละลาย 
            หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทสารท าละลาย 2561 % 2562 % 2563 % 

Commodity Solvents 2,473.11 77.19 2,136.98 75.59 2,174.36 85.52 
Specialty Solvents & Others 730.99 22.81 690.22 24.41 368.24 14.48 

รวม* 3,204.10 100.00 2,827.20 100.00 2,542.60 100.00 
 หมายเหต:ุ   (*) ไม่นับรวมการซ้ือขายระหว่างกลุ่ม 
   

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์  
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำและจดัจ ำหนำ่ยสินค้ำในกลุ่มผลิตภณัฑ์เคมีซึ่งประกอบด้วย 

3 กลุม่ผลิตภณัฑ์หลกัคือ Commodity Solvents, Specialty Chemical และ Specialty Solvents  
ในส่วนของกลุ่มผลิตภณัฑ์ Commodity Solvents จะด ำเนินกำรโดยบริษัท ซึ่งสำมำรถแบง่ออกได้เป็น 

7 ประเภทใหญ่ๆ ตำมคุณสมบตัิในกำรท ำละลำย โดยแต่ประเภทจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักๆของ
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
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เฉพำะเจำะจง หรือ มีคุณลักษณะเฉพำะ กว่ำสินค้ำประเภท Commodity เช่น ควำมเป็นเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีควำมปลอดภยัตอ่ร่ำงกำย ปรำศจำกกลิ่น สี เป็นต้น 

2.2 การตลาด และ การแข่งขัน 

นโยบายการตลาดและกลยุทธ์การแข่งขัน  
จำกกำรท่ีบริษัทเป็นผู้ จ ำหน่ำยหลักในประเทศตลอดระยะเวลำกว่ำ 39 ปี บริษัทได้

ท ำกำรค้นคว้ำและศึกษำข้อมูลทำงกำรตลำดในแต่ละสำยผลิตภัณฑ์อย่ำงละเอียดและต่อเน่ืองโดยไม่
หยุดยัง้ เพ่ือให้ค ำปรึกษำและตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ยงัผลก่อให้เกิด
ควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้ำมำอย่ำงยำวนำนโดยตลอด ดงันัน้กลยทุธ์ในกำรแข่งขนัจึงเป็นลกัษณะเน้นกำร
สร้ำงควำมพอใจในกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำในระยะยำว (Long-Term Customer Satisfaction) โดยมีกลยทุธ์
ทำงกำรตลำด ดงันี ้  

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 

บริษัทจะเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ Solvents ท่ีมีคณุลกัษณะของผลิตภัณฑ์ (Product Feature) ท่ี
ผลิตมำจำกผู้ผลิตท่ีมีช่ือเสียง เน่ืองจำกบริษัทจะเน้นในกำรก ำหนดกำรรักษำคณุภำพและมำตรฐำนของ
สินค้ำ นอกจำกนัน้เพ่ือควบคมุคณุภำพของสินค้ำ บริษัทจะจดัให้มีกำรตรวจสอบ และควบคมุคณุภำพของ
ผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของลกูค้ำ โดยทัง้ทำงบริษัทและผู้ตรวจสอบภำยนอก (surveyor) จะมี
กำรตรวจสอบสินค้ำซึ่งจะเร่ิมตัง้แต่สินค้ำท่ีบรรทุกมำทำงเรือหรือทำงรถบรรทุกและขนถ่ำยไปเก็บไว้ใน
แท้งก์ของคลงัสินค้ำจนถึงจดัสง่สินค้ำถึงลกูค้ำ ท ำให้บริษัทสำมำรถรับประกนัในคณุภำพของสินค้ำ รวมถึง
ควำมบริสทุธ์ิของสำรเคมี ได้สงูกวำ่สินค้ำของคูแ่ขง่ 

นอกจำกนัน้บริษัทยงัมีแผนกำรท่ีจะก ำหนดให้มีกำรศกึษำแนวโน้มของสภำวะตลำดของแตล่ะ
สำยผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือค้นหำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละ
ภำคอตุสำหกรรม อีกทัง้บริษัทยงัมีนโยบำยท่ีจะมุง่สร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้ำในระยะยำวโดยบริษัทได้
จดัให้เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำดดูแลลกูค้ำอย่ำงตอ่เน่ืองและใกล้ชิด ฝ่ำยบริหำรกำรตลำดและกำรขำยจะท ำงำน
ร่วมกับลูกค้ำ เพ่ือท่ีบริษัทจะได้ให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำรและสร้ำงพึงพอใจสูงสุดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพแก่ลกูค้ำแตล่ะรำย 

กลยุทธ์ในการจัดจ าหน่าย 
นโยบำยในกำรขำยสินค้ำสินค้ำของบริษัทจะเน้นกำรขำยตรงให้กับลูกค้ำในกลุ่มอตุสำหกรรม

เป็นหลกั ซึ่งจะเป็นกำรขำยในปริมำณมำกตอ่ครัง้ และจำกกำรท่ีบริษัทมี Fleet รถของตวัเองท ำให้สะดวก
ในกำรกระจำยสินค้ำไปยังลูกค้ำ และในกำรส่งสินค้ำให้ตรงตำมก ำหนดเวลำ   ซึ่งในอนำคตบริษัทมี
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นโยบำยในกำรท่ีจะจัดจ้ำงรถขนส่งสินค้ำขนำดใหญ่ (Bulk) จำกบริษัทภำยนอกบำงส่วนเพ่ือเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินค้ำให้มำกขึน้ เน่ืองจำกกำรขนส่งสินค้ำโดยรถขนส่งสินค้ำขนำดใหญ่ต้อง
อำศยัควำมเช่ียวชำญและควำมช ำนำญในกำรจัดส่งสินค้ำมำกกว่ำ และยังเป็นกำรลดควำมเส่ียงจำก
ปัญหำตำ่งๆท่ีเกิดจำกขนสง่สินค้ำ เชน่ ควำมเสียหำยจำกอบุตัเิหต ุ  กำรบริหำรบคุลำกรด้ำนกำรขนส่ง เป็น
ต้น 

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 

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   
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ลูกค้ำส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ำท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทมำยำวนำนตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้บริษัท ซึ่ง
ตลอดเวลำท่ีผ่ำนมำสินค้ำท่ีบริษัทจ ำหน่ำยให้กบัลกูค้ำเป็นสินค้ำท่ีได้มำตรฐำนและตรงตำมค ำสัง่ซือ้หรือ
ควำมต้องกำรของลกูค้ำ จงึท ำให้ลกูค้ำมีควำมไว้วำงใจและเพิ่มปริมำณกำรสัง่ซือ้ให้กบับริษัทมำโดยตลอด 
ใน 3 ปีท่ีผ่ำนมำบริษัทไม่มีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้แก่ลกูค้ำรำยใดในสดัส่วนท่ีเกินกว่ำร้อยละ  30 ของรำยได้
จำกกำรขำยของบริษัทในแต่ละปี เน่ืองจำกบริษัทมีนโยบำยท่ีจะไม่พึ่งพิงลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งมำกเกินไป 
บริษัทสำมำรถแยกประเภทลกูค้ำตำมกลุม่อตุสำหกรรมหลกัๆ ได้ดงันี ้

1. อุตสาหกรรมสี   
 ลกูค้ำในกลุ่มอตุสำหกรรมสีเป็นลูกค้ำกลุ่มท่ีใช้ Solvents เป็นส่วนประกอบหลกัในกำรผลิตสี ซึ่งส่วน

ใหญ่จะเป็นกำรผลิตสีเพ่ือใช้ส ำหรับเป็น สีทำอำคำร สียำนยนต์ และสีอตุสำหกรรม 
2. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
 ลกูค้ำในกลุม่อตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์ เป็นกลุ่มลกูค้ำท่ีใช้ 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  
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การจ าหน่ายและช่องทางจัดจ าหน่าย 
บริษัทมีฝ่ำยบริหำรกำรตลำดท ำหน้ำท่ีในกำรวำงแผนและ จัดแบ่งฝ่ำยขำยออกเป็นทีมโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือก่อประโยชน์และสร้ำงก ำไรสูงสุดให้กับทัง้บริษัทและลูกค้ำ นอกจำกนัน้ฝ่ำยบริหำร
กำรตลำดและกำรขำยได้มีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีโดยสงัเขปดงันีคื้อ 
 ก ำหนดกำรบริหำรกำรตลำด ร่วมกันกับลูกค้ำของบริษัท และกับผู้ ผลิตโดยมีกำรประชุมกันอย่ำง

ตอ่เน่ืองเพ่ือให้ทรำบถึงปริมำณควำมต้องกำรล่วงหน้ำของลกูค้ำ และทรำบถึงปริมำณสินค้ำและรำคำ
ตลำดลว่งหน้ำในสินค้ำเคมีภณัฑ์ชนิดตำ่งๆ ในสว่นของผู้ผลิต  นอกจำกนีย้งัเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยทำง
ธุรกิจและสำยสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งกนัอีกด้วย 

 จัดให้มีกำรศึกษำรำยละเอียดของสินค้ำในแต่ละภำคอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวข้องอย่ำงต่อเน่ือง และ
น ำเสนอสินค้ำท่ีมีอยูก่บัทัง้ลกูค้ำรำยใหมแ่ละรำยเดมิ    

 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
แนวโน้มอตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์ในประเทศไทยจะขึน้อยู่กับอตุสำหกรรมอ่ืนๆ ด้วย เน่ืองจำกสินค้ำ

เคมีภัณฑ์ประเภทสำรท ำละลำย (Solvents) เป็นสินค้ำท่ีใช้เป็นวัตถุดิบส่วนหนึ่งส ำหรับกำรผลิตใน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเก่ียวเน่ืองกับอุตสำหกรรมสี อุตสำหกรรมผลิตเคมีและ อุตสำหกรรม
บรรจภุณัฑ์ ดงันัน้กำรเปล่ียนแปลงในภำวะอุตสำหกรรมดงักล่ำวในประเทศอำจจะส่งผลกระทบตอ่สภำวะ
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

ส่วนประกอบอ่ืนๆ ให้เป็นเนือ้เดียวกัน นอกจำกนีย้งัเป็นตวัปรับควำมหนืดของสีให้เหมำะแก่กำรเก็บและ
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จ ำหน่ำยตำมวตัถปุระสงค์ของกำรใช้งำน ซึ่งส่วนใหญ่ Solvents ท่ีบริษัทจ ำหน่ำยจะเป็นตวัท ำละลำยเพ่ือ
ใช้ผลิตสีส ำหรับทำอำคำร รถยนต์และสีอตุสำหกรรม  ซึ่งมีควำมสมัพนัธ์กนักบัภำพรวมภำวะอตุสำหกรรม
อสงัหำริมทรัพย์ และ ยอดกำรผลิตและจ ำหนำ่ยรถยนต์  

 

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์  

ในด้ำนตลำดท่ีอยูอ่ำศยั ผู้ประกอบกำรพฒันำโครงกำรท่ีอยู่อำศยัได้มีกำรปรับตวัโดยกำรชะลอกำร
เปิดโครงกำรใหม่ทั่วประเทศมำตัง้แต่ปี 2562 ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจำกเชือ้ COVID-19 เน่ืองจำก
ยอดขำยท่ีอยูอ่ำศยัชะลอตวัจำกผลกระทบกำรประกำศมำตรกำรป้องกนักำรเก็งก ำไรธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์
เม่ือเดือนเมษำยน 2562 และเม่ือเกิดกำรล็อกดำวน์ทำงเศรษฐกิจในชว่งต้นปี 2563 ยอดขำยท่ีอยู่อำศยัก็ยิ่ง
หดตัว โดยผลกระทบและควำมเส่ียงดงักล่ำว จะท ำให้ผู้ประกอบกำรพัฒนำโครงกำรท่ีอยู่อำศยัมีกำร
ปรับตวั เปิดขำยโครงกำรใหมล่ดลง 
 
ตารางแสดงจ านวนมูลค่าโครงการ และ จ านวนหน่วย ของ อสังหาริมทรัพย์เปิดตัวใหม่ในรอบ 5 
ปี (2559-2563) 
 
 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 382,110 441,661 565,811 608,727 422,243 
จ านวนหน่วย (หน่วย) 110,557 114,477 125,118 148,639 79,408 
ทีม่า: AREA 
 

 อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 ในปี 2563 ปริมำณกำรผลิตรถยนต์นัง่ทกุประเภทปรับตวัลดลง เป็นกำรลดลงของตลำดในประเทศ
และตลำดส่งออกเน่ืองจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ในหลำยประเทศทั่วโลก 
ส่วนปัจจยัในประเทศมีกำรหยุดกำรผลิตชัว่ครำวช่วงเดือนเมษำยน – พฤษภำคม 2563 ตำมมำตรกำรลด
กำรแพร่ระบำด โดยปริมำณกำรผลิตรถยนต์ลดลงร้อยละ 29.14 ในขณะท่ี ปริมำณกำรผลิตรถจกัรยำนยนต์ 
ปรับตัวลดลงในทิศทำงเดียวกัน โดยลดลงคิดเป็นอัตรำร้อยละ 17.10 เม่ือเทียบกับปริมำณกำรผลิต
รถจกัรยำนยนต์ของชว่งระยะเวลำเดียวกนัในปีก่อนหน้ำ   
 
 
 
 
 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน)                                                                                            
 

___________________________________________________________________________ 

ส่วนท่ี 1 หนา้ 19                                 

ข้อมูลการผลิตยานยนต์ 

 

ปริมาณการผลิต (คัน) อัตราการเปล่ียนแปลง 
 (ร้อยละ) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

รถยนต์ 2,167,694 2,013,710 1,426,970 9.00 (7.10) (29.14) 

รถจักรยานยนต์* 2,063,076 1,948,480 1,615,319 0.38 (5.55) (17.10) 

ที่มำ : สถำบนัยำนยนต์ และ สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

        * ไม่รวมการผลิตช้ินส่วนประกอบรถจกัรยานยนต์ (CKD) 

 

 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 ปริมำณกำรผลิตยำงแปรรูปขัน้ปฐมและยำงรถยนต์ ปี 2563 ลดลงจำกปีก่อนตำมปริมำณผลผลิต
ยำงท่ีเข้ำสูต่ลำดลดลง และกำรชะลอตวัของตลำด Replacement อตุสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศรวมถึง
กำรสง่ออก ในขณะท่ีกำรผลิตถงุมือยำงมีปริมำณเพิ่มขึน้ตำมควำมต้องกำรใช้ทำงกำรแพทย์ท่ีสงูขึน้ทัว่โลก 

 

 ภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรม Solvents  
ภำวะกำรแขง่ขนั สำมำรถแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ ดงันีคื้อ 
 
การแข่งขันจากผู้ผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศ 
กำรด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำเคมีภัณฑ์ประเภทสำรท ำละลำย (Solvents) ใน

ประเทศไทยนัน้ธุรกิจดงักล่ำวจะมีมลูคำ่ตลำดรวมประมำณ 20,000 ล้ำนบำทต่อปี (ท่ีมำ : ประมำณกำร
จำกบริษัท) ผู้ประกอบกำรในธุรกิจนีมี้จ ำนวนประมำณ 20-30 รำย (ท่ีมำ : ประมำณกำรโดยบริษัท) แตเ่ม่ือ
พิจำรณำจำกยอดขำย จะพบว่ำในธุรกิจนีมี้ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ประมำณ 5-6 รำย ซึ่งมียอดขำยรวมกนั
มำกกว่ำ 10,000 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทก็เป็น 1 ใน 3 ของบริษัทท่ีมียอดจ ำหน่ำยสงูสดุ (ท่ีมำ  : ประมำณกำร
โดยบริษัท) อย่ำงไรก็ตำมเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ประกอบกำรรำยใหญ่อ่ืนๆ ด้วยกันแล้ว บริษัทจัดว่ำเป็น
บริษัทท่ีอยู่ในธุรกิจจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ท่ีมีประสบกำรณ์ยำวนำนท่ีสุด จึงได้รับควำมเช่ือถือจำกลูกค้ำเป็น
จ ำนวนมำก นอกจำกนัน้ข้อได้เปรียบในกำรแข่งขนัของบริษัทกบัผู้ประกอบกำร  รำยอ่ืน คือ ควำมสมัพนัธ์
อนัยำวนำนกับกลุ่มลูกค้ำ,กำรศึกษำควำมต้องกำรของตลำดและลูกค้ำเฉพำะรำย ท่ีท ำมำอย่ำงต่อเน่ือง , 
กำรให้เครดิตกำรค้ำแก่ลูกค้ำท่ียำวนำน, กำรมีสินค้ำท่ีเพียงพอกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ,กำรจดัซือ้ท่ีมี
ประสิทธิภำพ ,คณุภำพสินค้ำ และกำรบริกำรจดัสง่ท่ีตรงเวลำ 

การแข่งขันจากผู้ประกอบการจากต่างประเทศ 
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ในปัจจุบันกำรแข่งขันจำกผู้ ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศมีแนวโน้มท่ีจะลดลง เน่ืองจำก
ผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศจะลดบทบำทตวัเองในกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำลง โดยผู้ประกอบกำรจำก
ต่ำงประเทศจะใช้นโยบำยในกำรหำผู้ประกอบกำรภำยในประเทศเป็นตวัแทนในกำรกระจำยสินค้ำแทน 
เพ่ือท่ีจะลดควำมเส่ียงและต้นทนุในกำรประกอบธุรกิจ นอกจำกนัน้ผู้ประกอบกำรภำยในประเทศไ ด้มีกำร
พฒันำตวัเองขึน้มำเร่ือยๆ เพรำะโครงสร้ำงในกำรประกอบธุรกิจน ำเข้ำและจดัจ ำหน่ำยไม่ได้มีควำมซบัซ้อน
เหมือนกับธุรกิจผลิตสินค้ำ เช่น โครงสร้ำงกำรจดักำร โครงสร้ำงทำงกำรเงิน เป็นต้น ท ำให้ผู้ประกอบกำร
ภำยในประเทศสำมำรถมีต้นทนุในกำรจดักำรท่ีต ่ำกว่ำ อีกทัง้ยงัสำมำรถเข้ำใจสภำวะตลำดและกลุ่มลกูค้ำ
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 อิวิคท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่ม มิตซูบิชิ คอร์ปอร์เรชัน่ 
แหง่ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งบริษัทได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยมำตัง้แตปี่ 2528 และ 3) กลุ่มบริษัทใน
เครือ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท ปตท. เคมีคอล จ ำกัด (มหำชน) ได้แก่ บริษัท ไออำร์พีซี 
จ ำกดั (มหำชน), บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกดั และ บริษัท จีซี ไกลคอล จ ำกดั 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 เพ่ือดูแนวโน้มภำวะกำรตลำดของประเทศ
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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) รวมทัง้คอนเดนเสท (Condensate)  ซึง่ได้มำจำกกระบวนกำรกลัน่น ำ้มนัดิบมำ
ใช้เป็นวตัถุดิบในกำรผลิต ดงันัน้รำคำโซลเว้นท์ โดยทัว่ไปจึงมีแนวโน้มท่ีจะแปรผนัตำมรำคำน ำ้มันดิบใน
ตลำดโลก และภำวะอตุสำหกรรมปิโตรเคมี ท ำให้บริษัทมีควำมเส่ียงในเร่ืองของรำคำต้นทนุสินค้ำ บริษัทได้
มีกำรปรับกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเส่ียงให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ท่ีเปล่ียนไป เพ่ือลดควำมเส่ียงจำก
ควำมผนัผวนของรำคำสินค้ำ และเพ่ือบริหำรต้นทนุให้สำมำรถแขง่ขนัได้ 
 
3.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้จัดผลิตสินค้าน้อยราย    

บริษัทด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำและจดัจ ำหน่ำยสินค้ำเคมีภัณฑ์ประเภทสำรท ำละลำย (Solvents) ซึ่ง
บริษัทเป็นผู้จดัจ ำหนำ่ยรำยใหญ่ให้กบัผู้ผลิตและผู้จดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่ของโลก คือ  

a. บริษัท อิวิคท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่ม Mitsubishi Corporation ของประเทศ
ญ่ีปุ่ น โดยบริษัทได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยมำตัง้แตปี่ 2528 

b. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่ม Exxon Mobil ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ โดยบริษัทเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ย ตัง้แตปี่ 2529 

c. กลุ่มบริษัทในเครือ ปตท. ได้แก่ บริษัท ไอ.อำร์.พี.ซี. จ ำกัด (มหำชน) บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด, 
บริษัท จีซี ไกลคอล จ ำกดั  
จำกปัญหำในปัจจุบนัท่ีมีกำรแข่งขนัทำงธุรกิจสูงขึน้ บริษัทตระหนักว่ำอำจมีควำมเส่ียงจำกกำร

พึง่พิงผู้จดัจ ำหนำ่ยดงักลำ่ว จงึบริหำรจดักำรควำมเส่ียงด้วยกำรเพิ่มโครงสร้ำงสินค้ำให้มีควำมหลำกหลำย
มำกขึน้ และหำผู้ จัดจ ำหน่ำยจำกหลำยแหล่งทัง้ในและต่ำงประเทศเพิ่มขึน้ โดยจะเห็นได้ว่ำในปัจจุบัน 
บริษัทมีกำรซือ้จำกตำ่งประเทศเพิ่มขึน้เป็น 1 ใน 3 ของกำรซือ้สินค้ำเพ่ือจ ำหน่ำยทัง้หมด เพ่ือลดควำมเส่ียง
จำกกำรพึง่พำผู้จดัจ ำหนำ่ยรำยหลกัได้ 

 
3.3 ความเส่ียงทางด้านการให้สินเช่ือ 

บริษัทจ ำหนำ่ยสินค้ำให้ลกูค้ำโดยให้สินเช่ือเกือบทัง้หมด ซึ่งโดยเฉล่ียระยะเวลำสินเช่ือจะอยู่ท่ี 90-
120 วนั ท ำให้บริษัทอำจได้รับควำมเส่ียงจำกสภำพคลอ่งเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทได้ บริษัทจึงมีนโยบำย
ตรวจสอบสินเช่ือของลกูค้ำทัง้รำยเก่ำและรำยใหมอ่ยำ่งรัดกมุก่อนท่ีจะมีกำรอนมุตัิสินเช่ือให้กบัลกูค้ำแต่ละ
รำย อีกทัง้ติดตำมดพูฤติกรรมและควำมสำมำรถในกำรช ำระเงินอย่ำงใกล้ชิด และพิจำรณำทบทวนวงเงิน
สินเช่ือโดยท ำกำรวิเครำะห์ฐำนนะทำงกำรเงิน ควำมมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของลูกค้ำ แนวโน้มควำม
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เจริญเติบโตของอุตสำหกรรมนัน้ๆ ประกอบกนัเป็นระยะตำมควำมเหมำะสม มีกำรจดัตัง้ระบบกำรอนมุตัิ
วงเงินสินเช่ือให้กบัลกูค้ำออกมำจำกฝ่ำยขำยเพ่ือลดควำมเส่ียงอีกทำงหนึ่ง ส ำหรับกำรประมำณกำรคำ่เผ่ือ
หนีส้งสยัจะสูญ บริษัทใช้ดลุยพินิจจำกพฤติกรรมกำรจ่ำยช ำระของลกูค้ำแตล่ะรำยท่ีคำดว่ำจะไม่สำมำรถ
จำ่ยช ำระได้ตำมก ำหนดเวลำ  

 
3.4 ความเส่ียงจากการแข่งขันท่ีเพิ่มขึน้ 

ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ประเภทสำรท ำละลำยในปัจจุบนัมีกำรแข่งขนัสงู โดยมีผู้ประกอบกำร
รำยใหญ่ๆ ประมำณ 5-6 รำย ซึ่งต่ำงก็มีกำรเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำดมำกขึน้ ท่ีผ่ำนมำยอดขำยของ
บริษัทจดัอยู่ในอนัดบั 1 ใน 3 ของผู้ประกอบกำรท่ีอยู่ในธุรกิจจดัจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ประเภทสำรท ำละลำย
ในประเทศ ประกอบกบักำรท่ีธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ประเภทสำรท ำละลำยเป็นธุรกิจกึ่งแข่งขนักึ่ง
ผกูขำด และบริษัทอยู่ในธุรกิจนีโ้ดยมีประสบกำรณ์ยำวนำน จึงท ำให้บริษัทมีควำมช ำนำญในกำรขำยและ
บริหำรสินค้ำคงคลงั บริษัทสำมำรถวิเครำะห์และวำงแผนส ำหรับสภำวะตลำดทัง้ปัจจุบนัและอนำคต จึง
ได้รับควำมเช่ือถือจำกผู้ผลิตและลกูค้ำเป็นจ ำนวนมำก 
 
3.5 ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

กำรด ำเนินงำนของบริษัทจ ำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนจำกกำรกู้ ยืมทัง้จำกธนำคำร สถำบนักำรเงิน 
ซึ่งมีควำมไม่แน่นอนเกิดขึน้ตำมสภำวะของตลำดเงินทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ดงันัน้ บริษัทย่อมมี
ควำมเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของสภำพคล่องทำงกำรเงิน และอัตรำดอกเบีย้เงิน
กู้ ยืมท่ีเกิดขึน้ บริษัทจึงมีนโยบำยกำรกู้ ยืมจำกธนำคำรโดยไม่เจำะจงกู้จำกธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินใด
สถำบนัหนึง่เทำ่นัน้เพ่ือกระจำยควำมเส่ียงของแหลง่เงินกู้ 

 
3.6 ความเส่ียงทางด้านอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทด ำเนินธุรกิจซือ้และจ ำหน่ำยสินค้ำเคมีภัณฑ์ประเภทสำรท ำละลำย (Solvents) โดยสินค้ำ
ของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นกำรสัง่ซือ้จำกบริษัทผู้ผลิตรำยใหญ่ทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยในปัจจุบนัมีกำร
สัง่ซือ้จำกตำ่งประเทศในอตัรำส่วน 1 : 3 ของยอดสัง่ซือ้ทัง้หมด หำกอตัรำแลกเปล่ียนสกลุเงินบำทมีควำม
ผนัผวนอำจท ำให้มีผลกระทบต่อก ำไรของบริษัทได้มำก บริษัทจึงมีมำตรำกำรลดควำมเส่ียงอันเกิดจำก
อตัรำแลกเปล่ียน โดยให้หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องติดตำมแนวโน้มควำมเคล่ือนไหวของคำ่เงินบำทอย่ำงใกล้ชิด 
และท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเต็มจ ำนวนเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน
ในกำรจำ่ยช ำระหนีค้ำ่สินค้ำ โดยขอค ำปรึกษำจำกธนำคำรคูค้่ำประกอบกำรตดัสินใจ 
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3.7 ความเส่ียงกรณีมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีกลุ่มผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ คือ กลุ่มสุวรรณนภำศรี ซึ่งถือหุ้ นใน

บริษัทประมำณร้อยละ 40.85 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งสดัส่วนกำรถือหุ้นดงักล่ำวส่งผลให้กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่มี
ส่วนในกำรตดัสินใจอย่ำงมีสำระส ำคญัในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นยกเว้นเร่ืองท่ีกฏหมำยหรือข้อบงัคบัของบริษัท
ก ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืนของบริษัทอำจมีควำมเส่ียงใน
กำรรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดลุและตรวจสอบเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่เสนอได้ ทัง้นี ้บริษัทได้ตระหนกั
ถึงควำมส ำคญัของกำรถ่วงดลุอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรโดยบริษัทได้ด ำเนินกำร ดงันี ้

1. ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจน และ
โปร่งใส และมีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมกำร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
ผู้บริหำร รวมทัง้ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ  

2. บริษัทได้มีกำรจดัให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมเป็นอิสระเข้ำร่วมในคณะกรรมกำร
บริษัท จ ำนวน 3 ทำ่น เพ่ือควำมโปร่งใสและเพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจให้ผู้ ถือหุ้นว่ำจะสำมำรถสอบ
ทำนกำรท ำงำนและมีกำรถ่วงดลุอ ำนำจในฐำนะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรำยย่อยได้ในระดบัหนึ่ง 
และชว่ยในกำรกลัน่กรองเร่ืองตำ่งๆ ในกำรน ำเสนอเร่ืองตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกด้วย 

3. แตง่ตัง้กรรมกำรอิสระจำกภำยนอก (รวมกรรมกำรตรวจสอบแล้ว) จ ำนวน 5 ท่ำน หรือคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 50.00 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ซึ่งมำกกว่ำอัตรำสัดส่วนขัน้ต ่ำท่ีตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก ำหนดไว้ท่ีอยำ่งน้อยร้อยละ 33.33 

มีกำรเปิดเผยข้อมูลและปฏิบตัตำมหลักเกณฑ์และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และตลำดหลกัทรัพย์ฯ เช่น รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท 
เป็นต้น เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นทกุรำย 

 
3.8 ความเส่ียงจากทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยำกรบคุคลถือว่ำเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัอีกอย่ำงหนึ่งของควำมส ำเร็จของบริษัทแตถื่อเป็นสิ่งท่ีท ำ
ให้เกิดควำมเส่ียงตอ่กำรด ำเนินงำน เช่นกำรเกษียณอำยขุองพนกังำน กำรลำออก กำรได้รับอบุตัิเหตขุณะ
ปฏิบตัิงำน เป็นต้น ท่ีอำจมีผลท ำให้ธุรกิจด ำเนินงำนได้ไม่คล่องตวั บริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญักับ
พนักงำนทุกคน สนับสนุนให้ท ำงำนตำมต ำแหน่งท่ีเหมำะสมกับควำมสำมำรถ พร้อมทัง้มีกำรฝึกอบรม
พนกังำนทกุระดบัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือพฒันำบุคลำกรมำทดแทนได้อย่ำงตอ่เน่ือง บริษัทได้มีกำรตัง้ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพ่ือมิให้มีผลกระทบกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทเม่ือมีพนักงำน
เกษียณอำยเุกิดขึน้ บริษัทยงัได้ท ำประกนัชีวิตแบบกลุ่มเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรได้รับอบุตัิเหตุ
ขณะปฏิบตัิงำน บริษัทได้มีกำรพฒันำบคุลำกรในส่วนของกำรประสำนงำนฝ่ำยขำย (CSR – Customer 
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Service  Representatives) เพ่ือให้เกิดควำมคลอ่งตวัและตอ่เน่ืองในกำรติดตอ่กบัลกูค้ำในขณะท่ีพนกังำน
ขำยไมอ่ยูห่รือลำออก 

 
3.9 ความเส่ียงในด้านการขนส่งสินค้า 

บริษัทเป็นธุรกิจเก่ียวกับกำรขำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โดยลูกค้ำของบริษัทส่วนใหญ่เป็นโรงงำน
ผู้ผลิต ดงันัน้กำรส่งสินค้ำให้ถึงมือลกูค้ำให้ตรงตำมเวลำ ถกูต้องครบถ้วนตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำจึงมี
ควำมส ำคญัมำก บริษัทจึงมีนโยบำยลดควำมเส่ียงในกำรขนส่งสินค้ำโดย ตรวจสอบคณุภำพสินค้ำก่อน
กำรบรรจุ เพิ่มกำรจ้ำงบริษัทขนส่งเพ่ือเพิ่มก ำลังกำรขนส่งให้มำกขึน้  ซึ่งท่ีผ่ำนมำจะเห็นได้ว่ำ บริษัทให้
ควำมส ำคญักับระบบกำรจัดเก็บและขนส่งสินค้ำให้ตรงตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดไว้จำกโรงงำนผู้ผลิตโดย
ปรำศจำกกำรเจือปนและปลอมแปลง ซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน และให้บริกำรด้วยค ำมัน่สญัญำ
และควำมจริงใจในกำรด ำเนินธุรกิจกบัคูค้่ำมำโดยตลอด 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 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  จงัหวดั
สมทุรปรำกำร   

ใช้เป็นท่ีตัง้
อำคำรคลงัสินค้ำ 

บริษัทเป็น
เจ้ำของ 

16.94 
 

ไมมี่ 

2 ท่ีดนิ เนือ้ท่ี 1 ไร่ 20 ตำรำงวำ ท่ีตัง้
ซอยสขุสวสัดิ ์78 ต.ในคลองปลำกด 
อ.พระสมทุรเจดีย์ จงัหวดั
สมทุรปรำกำร  

ใช้เป็นท่ีตัง้
อำคำรคลงัสินค้ำ
ของ บริษัทแก
รททิทดู จ ำกดั
(มหำชน) 

บริษัท 
แกรททิทดู 

จ ำกดั(มหำชน) 

8.40 ไมมี่ 

3 ท่ีดนิ จ ำนวน 6 แปลง เนือ้ท่ีรวม  
1-1-46 ไร่ตัง้อยูท่ี่ แขวงศำลำ
ธรรมสพน์ เขตทวีวฒันำ 
กรุงเทพมหำนคร   

อำคำรส ำนกังำน บริษัท 
แกรทททิดูจ ำกดั
(มหำชน) เป็น
เจ้ำของ 

38.64 ไมมี่ 

4 ท่ีดนิเนือ้ท่ี 1 ไร่ ตัง้อยู่ท่ี ซอยวดั
เสถียรรัตนำรำม ถ.เพชรเกษม 
ต ำบลศีรษะทอง อ ำเภอนครชยัศรี 
จงัหวดันครปฐม 

อสงัหำริมทรัพย์
เพ่ือกำรลงทนุ 

บริษัท 
แกรททิทดูจ ำกดั
(มหำชน) เป็น
เจ้ำของ 

2.00 ไมมี่ 

5 ท่ีดนิเนือ้ท่ี 8 ไร่ 1 งำน 27 ตำรำงวำ 
ท่ีตัง้ต ำบลโฉลง อ ำเภอบำงพลี 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

อสงัหำริมทรัพย์
เพ่ือกำรลงทนุ 

บริษัท 
แกรททิทดูจ ำกดั
(มหำชน) เป็น
เจ้ำของ 

74.54 ไมมี่ 

6 ท่ีดนิเปล่ำ เนือ้ท่ีรวม 1-0-23 ตัง้อยู่
บริเวณซอยเพชรเกษม 64 บำงแค
เหนือ กรุงเทพมหำนคร 

อสงัหำริมทรัพย์
เพ่ือกำรลงทนุ 

บริษัทเป็น
เจ้ำของ 

13.96 ไมมี่ 
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ล า
ดับ ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 

ลักษณะการใช้
ประโยชน์ 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

7 อำคำรคลงัสินค้ำจ ำนวน  2 อำคำร 
ตัง้อยู ่แขวงบำงจำก  เขตพระ
ประแดง จ. สมทุรปรำกำร 
อำคำรคลงัสินค้ำจ ำนวน 1  
ซ.สขุสวสัดิ ์78 ต.ในคลองบำง
ปลำกด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.
สมทุรปรำกำร 

ใช้เก็บสำรเคมี 
 
 
 
ใช้เก็บสำรเคมี 

บริษัทเป็น
เจ้ำของ 

6.52 ไมมี่ 

 
 

บริษัทย่อย 
เป็นเจ้ำของ 

 
 

4.79 

 
 

ไมมี่ 

8 อำคำรส ำนกังำน 2 ชัน้ ตัง้อยู ่แขวง
ศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวฒันำ 
กรุงเทพฯ 
อำคำรรับรองฝ่ำยกำรตลำด 
แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวฒันำ 
กรุงเทพฯ 
อำคำรส ำนกังำนและโรงงำน ตัง้อยู่ 
ต.ศีรษะทอง อ.นครชยัศรี จ.
นครปฐม 

อำคำรส ำนกังำน 
 
 
 
 
 

อำคำร
โรงงำนผลิต
สินค้ำ 

บริษัท 
แกรททิทดูจ ำกดั
(มหำชน)และ 
บริษัทย่อยเป็น

เจ้ำของ 

17.74 
 
 

0.64 
 
 

5.93 

ไมมี่ 
 
 

ไมมี่ 
 
 

ไมมี่ 

9 สว่นปรับปรุงอำคำรเชำ่คลงัสินค้ำ 
อำคำรส ำนกังำนของบริษัทและ
บริษัทย่อย 

ใช้เก็บสำรเคมี
และเป็นอำคำร
ส ำนกังำน 

บริษัทและ
บริษัทย่อย 
เป็นเจ้ำของ 

 

 

 

13.09 
 
 
 
 

ไมมี่ 

10 สว่นตกแตง่และเคร่ืองใช้ส ำนกังำน 
 

ใช้เป็นอปุกรณ์
ส ำนกังำน 

บริษัทและ
บริษัทย่อยเป็น

เจ้ำของ 
 

2.98 ไมมี่ 

11 อปุกรณ์ไฟฟ้ำและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ใช้เป็นอปุกรณ์
ส ำนกังำน, โกดงั

สินค้ำ 

บริษัทเป็น
เจ้ำของ 

3.48 ไมมี่ 
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ล า
ดับ ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 

ลักษณะการใช้
ประโยชน์ 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

12 รถบรรทกุส ำหรับขนสง่เคมีภณั์์ 
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 

 

ใช้ในกำรขนสง่
สำรเคมี 

บริษัทเป็น
เจ้ำของ

กรรมสิทธ์ิ/ผู้ เชำ่
ซือ้ 

4.01 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไมมี่ 

13 
 

รถยนต์ผู้บริหำร 
   -บริษัทฯ จ ำนวน 10 คนั 
   -บมจ.แกรททิทดู จ ำนวน 5 คนั 

ใช้ส ำหรับเป็น
รถยนต์ประจ ำ
ต ำแหนง่ 

บริษัทและ
บริษัทย่อยเป็น

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ/ผู้ เชำ่

ซือ้ 

 
22.17 
8.84 

 
 

 
ไมมี่ 

 
 
 

14 รถยนต์พนกังำน 
   -บริษัทฯ จ ำนวน 12 คนั 
   - บมจ. แกรททิทดูฯ  จ ำนวน 4 คนั 
 
 
 

ใช้ส ำหรับเป็น
รถยนต์ของ
พนกังำนขำย
และงำน
สว่นกลำง 

บริษัทและ
บริษัทย่อยเป็น

เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ/ผู้ เชำ่

ซือ้ 

 
5.66 
2.98 

 

 
ไมมี่ 

16 เคร่ืองจกัร อปุกรณ์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ 

 บริษัทย่อยเป็น
เจ้ำของ 

15.08  

 ยอดรวม   268.39  
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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 สญัญำสิน้สดุวนัท่ี 31ธนัวำคม 
2566 แตล่ะถงัมีควำมจ ุ750,000 
ลิตร และ 1,850,000 ลิตร  

2 พืน้ท่ีเก็บสินค้ำ ตำมท่ีได้ตกลงกนั บจก.บีเอ็มที แปซิฟิค เป็นสัญญำจ้ำงบริกำรรับและ
จ่ำยผลิตภัณ์์เคมี สิน้สุดวันท่ี 
31 มีนำคม 2564 

3 อำคำรส ำนกังำน   
ตัง้อยูท่ี่  728  
อำคำรยเูน่ียนเฮำส์  
แขวงบำงบ ำหรุ             
เขตบำงพลดั  
กรุงเทพ ฯ  

320 บำท ตอ่ ตรม. ไม่รวมคำ่
สำธำรณปูโภคตำ่งๆ  โดย 
- บมจ.ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล 
เช่ำพืน้ท่ีรวม 702 ตรม. คิด
เป็นค่ำเช่ำตอ่เดือน 224,640 
บำท 
- บจก.ไลอ้อน เอเชีย (ไทย
แลนด์ )  เ ช่ ำ พื น้ ท่ี ร วม  32 
ตรม.คิดเป็นค่ำเช่ำต่อเดือน 
10,240 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
อำย ุ3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 30 สิงหำคม 
2565 

4 อำคำรคลงัสินค้ำ
ตัง้อยู ่ซอยสขุสวสัดิ์ 
64 ถนนสขุสวสัดิ์  
บำงพึง่ พระประแดง 
สมทุรปรำกำร 

ตำมท่ีได้ตกลงกนั คณะบคุคลโดยนำย
ปรัชญำ วิทยำพนัธุ์และ

พวก 

สญัญำสิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎำคม 
2566 

5 อำคำรคลงัสินค้ำ
ตัง้อยู ่ต ำบลบำง
จำก อ ำเภอพระ

ตำมท่ีได้ตกลงกนั บจก.ฮงเคง่เท็กซ์ไทล์ สญัญำสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวำคม 
2567 
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ล า
ดับ 

ประเภท/ลักษณะ
ทรัพย์สิน 

อัตราค่าเช่า / ค่าบริการ 
(บาท) 

คู่สัญญา อ่ืนๆ 

ประแดง จงัหวดั
สมทุรปรำกำร 

 
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.จีซี ไกลคอล สญัญำซือ้สินค้ำเป็นรำยปี 
5 สญัญำซือ้สินค้ำ บจก. พีทีที ฟีนอล สญัญำซือ้สินค้ำเป็นรำยปี 

 

 
 

4.3  นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษัท มีเงินลงทนุในบริษัทย่อย 2 บริษัทคือ บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทย
แลนด)์ จ ำกดั, บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) ซึง่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 และ 66.99 ของ
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว ตำมล ำดบั โดยเหตผุลกำรลงทุนเพ่ือจดัโครงสร้ำงองค์กรให้กำรบริหำรงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึน้และขจดัโครงสร้ำงท่ีอำจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน  
 ในระหวำ่งปี 2563 มีกำรลงทนุเพิ่มในบริษัท ไทย โคโคครำฟท์ จ ำกดั ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75 
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหนำ่ยสินค้ำและผลิตภณั์์ทกุประเภทท่ีได้จำกกำรแปรรูปมะพร้ำว 
 และลงทุนเพิ่มในบริษัท มหำนคร แคปปิตอล จ ำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60 ด ำเนินธุรกิจ
สินเช่ือระยะสัน้เพ่ือธุรกิจจ ำหนำ่ยรถยนต์ (Floor Plan) 
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ตารางสรุปการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยทัง้ 4 แห่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

บริษัทย่อย 
ทุนจดทะเบียน 
และ ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) 

เงนิลงทุน (ล้านบาท) 

วิธีราคาทุน เงนิปันผล 

บจก.ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) 30.00 99.99 29.99 - 

บมจ.แกรททิทดู อินฟินิท 412.81 55.29 228.28 - 

บจก.ไทย โคโคครำฟท์ 3.50 75.00 2.62 - 

บจก.มหำนคร แคปปิตอล 5.00 60.00 2.99 - 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยท่ีมีผลกระทบอย่ำง

เป็นสำระส ำคญัตอ่สินทรัพย์หรือกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
6.1 ข้อมูลท่ัวไป  

ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับบริษัท 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั(มหำชน) 
ช่ือภำษำอังกฤษ : Union Petrochemical Public Company Limited 
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : 728 อำคำรยเูน่ียนเฮ้ำส์ ถ.บรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำง

พลดั กรุงเทพฯ 10700 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหนำ่ยเคมีภณัฑ์ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000391 
ทุนจดทะเบียน : 334,842,461.00 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563) 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 309,070,337.75 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563) 
จ ำนวนและชนิดของหุ้นที่ออก
และจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

: หุ้นสำมญั 1,236,281,351 หุ้น (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

มูลค่ำท่ีตรำไว้ : 0.25 บำทตอ่หุ้น 
Website : http://www.unionpetrochemical.com 
โทรศัพท์ : 0-2881-8288 
โทรสำร : 0-2433-7243-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unionpetrochemical.com/
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นิตบุิคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละสิบ ขึน้ไป 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จ ำกดั(มหำชน) 
ช่ือภำษำอังกฤษ : Gratitude Infinite Public Company Limited 
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : 9/8 หมู ่5 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจจ ำหนำ่ยเคมีภณัฑ์ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000140 
ทุนจดทะเบียน : 454,029,949.00 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 412,811,723.00 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นอยู่ : ร้อยละ 66.99 
มูลค่ำท่ีตรำไว้ : 1.00 บำทตอ่หุ้น 
Website : www.gratitudeinfinite.co.th 
โทรศัพท์ : 02-888-6800 
โทรสำร : 02-888-7200 

   
   

ช่ือบริษัท : บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
ช่ือภำษำอังกฤษ : Lion Asia (Thailand) Co., Ltd. 
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : 728 อำคำรยเูน่ียนเฮ้ำส์ ถ.บรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำง

พลดั กรุงเทพฯ 10700 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหนำ่ยเคมีภณัฑ์ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105543078781 
ทุนจดทะเบียน : 30,000,000 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 30,000,000 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 
สัดส่วนท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ : ร้อยละ 99.99 
มูลค่ำท่ีตรำไว้ : 100 บำทตอ่หุ้น 
โทรศัพท์ : 0-2881-8288 
โทรสำร : 0-2886-4441 

   
 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน)                                                                                             

 

สว่นท่ี 1 หน้ำ 35 

 

นิตบุิคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละสิบ ขึน้ไป (ต่อ) 
ช่ือบริษัท : บริษัท ไฟว์ลปู จ ำกดั 
ช่ือภำษำอังกฤษ : Five Loop Co., Ltd. 
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : 129 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

10310 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรโปรแกรมซอฟแวร์ส ำเร็จรูป และให้บริกำร

ด้ำน E-Commerce 
เลขทะเบียนบริษัท : 0125559012261 
ทุนจดทะเบียน : 1,234,570 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 1,234,570 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 
สัดส่วนท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ : ร้อยละ 19.00 (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563) 
มูลค่ำท่ีตรำไว้ : 5 บำทตอ่หุ้น 

 
ช่ือบริษัท : บริษัท ไทย โคโคครำฟท์ จ ำกดั 
ช่ือภำษำอังกฤษ : Thai Coco Craft Co., Ltd.  
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : 25 อำคำรกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ท่ี 28 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่

มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหนำ่ยเคมีภณัฑ์ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105563181196 
ทุนจดทะเบียน : 3,500,000 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 3,500,000 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 
สัดส่วนท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ : ร้อยละ 75 
มูลค่ำท่ีตรำไว้ : 100 บำทตอ่หุ้น 
โทรศัพท์ : 0-2677-3324-29 
โทรสำร : 0-2677-3387 
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นิตบุิคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละสิบ ขึน้ไป (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท มหำนคร แคปปิตอล จ ำกดั 
ช่ือภำษำอังกฤษ : Mahanakorn Capital Co., Ltd. 
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : 25 อำคำรกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ท่ี 28 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่

มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 
ประเภทธุรกิจ : สินเช่ือระยะสัน้เพ่ือธุรกิจจ ำหนำ่ยรถยนต์ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105563178021 
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 5,000,000 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 
สัดส่วนท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ : ร้อยละ 60 
มูลค่ำท่ีตรำไว้ : 100 บำทตอ่หุ้น 
โทรศัพท์ : 0-2677-3324-29 
โทรสำร : 0-2677-3387 
 
 

ข้อมูลอ้ำงอิง 
นำยทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
สถำนที่ตัง้ : 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 02-009-9000 
โทรสำร : 02-009-9991 
   
ผู้สอบบัญชี : บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ำกดั 
สถำนที่ตัง้ : 178 อำคำรธรรมนิต ิชัน้ 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชำช่ืน 20) ถนน

ประชำช่ืน แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท์ : 02-596-0500 
โทรสำร : 02-596-0566 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

(1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 334.84 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 309.07 
ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,236,281,351 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

 
7.2  ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 

  จํานวนหุ้นทีถ่อื สัดส่วน  
(%) 

1 นายพีรพล สวุรรณนภาศรี 304,840,027 24.66 

2 นางสาวฉตัรประภา สวุรรณนภาศรี 115,422,450 9.34 

3 นางสาวสธิุดา สวุรรณนภาศรี 75,689,037 6.12 

4 นายทวีฉตัร จฬุางกรู 55,648,900 4.50 

5 นายวิเชียร ศรีมนิุนทร์นิมิต 48,000,000 3.88 

6 นายณฐัพล จฬุางกรู 28,000,000 2.26 

7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 21,432,380 1.73 

8 บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) 20,390,800 1.65 

9 นายนที รงครัตนะกลุ 20,140,100 1.63 

10 นายเกรียงศกัดิ์ ธนาสนุทรไพศาล 13,995,000 1.13 

11 นายอําพล ทองสมิา 12,788,000 1.03 

12 นายสสุชิณ์ทกัษ์ อจัฉริยะสมบตั ิ 11,700,000 0.95 

13 นางสาวปัญจพร กิจกรองไพบลูย์ 11,230,000 0.91 

14 นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมนฑ์ 10,000,000 0.81 

15 นายวรพงศ์ ศรีประจิตตชิยั 9,200,000 0.74 

16 นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี 9,000,000 0.73 

 
หมายเหต.ุ- ผูถื้อหุน้ลําดบัที ่1,2,3 และ 16 เป็นบคุคลทีมี่ความสมัพนัธ์กนั ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ลําดบัที ่1 และ 3 
ดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการ และ ผูบ้ริหารของบริษัท  
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7.3  การออกหลักทรัพย์อ่ืน  
บริษัท ได้มีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น ครัง้ท่ี 
1 (UKEM-W1) เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2552  จํานวน 164,999,491 หน่วย โดยมีอตัราการใช้สทิธิ 1 หน่วย 
ตอ่ 1 หุ้นสามญั ท่ีราคาแปลงสภาพหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยใบสําคญัแสดงสิทธินีไ้ด้หมดอายุ
ลงเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือท่ีไม่
ได้มาใช้สิทธิแปลงสภาพจํานวน 772,404 หน่วย โดยบริษัทดําเนินการลดทนุจดทะเบียนสําหรับหุ้นรองรับ
ใบสําคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีไมไ่ด้มาใช้สทิธิแปลงสภาพ และหมดอายแุล้วในปี 2561 
 
บริษัทได้มีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วน ครัง้ท่ี 2 
(UKEM-W2) ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 จํานวน 103,028,450 หน่วย โดยมีอตัราการใช้สิทธิท่ี 1 ใบสําคญั
แสดงสทิธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในราคาสทิธิ 0.50 บาท ตอ่หุ้น โดยมีผู้ใช้สทิธิทัง้สิน้จํานวน 6,112 หน่วย 
ใช้สิทธิเป็นหุ้นสามญั 6,112 หุ้น และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดงักล่าวจํานวน 1,528 
บาท (มลูค่าท่ีตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น) กับกระทรวงพาณิชย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้น
เพิ่มทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้ว 
  
7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

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

 
ประวตักิารจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอดีตท่ีผา่นมา 

         บาทตอ่หุ้น 
ปี ปี  

2560 
ปี  
2561 

ปี  
2562 

อตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้น 0.102 0.029 0.056 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น 0.18 0.010 0.0162 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (%) 41.91 60.70 40.06 
วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2562 30 เมษายน 2563 
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7.5  หุ้นทุนซือ้คืน 
 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 8/2563 มีมติอนมุตัิการซือ้หุ้นคืนเพ่ือ
บริหารวงเงินสูงสุดจํานวน 66 ล้านบาท จํานวนหุ้นท่ีจะซือ้คืน 123 ล้านหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.25 
บาท) จํานวนหุ้นท่ีจะซือ้คืนคิดเป็นร้อยละ 9.95 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยดําเนินการซือ้หุ้นคืน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนดระยะเวลาท่ีจะซือ้หุ้นคืนตัง้แต่วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 ถึง 
วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัท ได้ดําเนินการซือ้หุ้นสามญัคืนแล้วจํานวน 20.39 ล้านหุ้นคิดเป็น
อตัราร้อยละ 1.65 ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและชําระแล้ว ต้นทนุการซือ้มีจํานวนประมาณ 13.85 ล้าน
บาท 
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8 โครงสร้างการจัดการ 
8.1  คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการทัง้หมดจํานวน 10 ท่าน ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง การประชุม
คณะกรรมการ 

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จาํนวน
ครัง้การ
ประชุม 

จาํนวน
ครัง้ที่
เข้าร่วม
ประชุม 

จาํนวน
ครัง้การ
ประชุม 

จาํนวน
ครัง้ที่
เข้าร่วม
ประชุม 

1.   นายพละ  สขุเวช ประธานกรรมการ และ กรรมการ
อิสระ 

9 9 - - 

2.   นายวิรัช  สวุรรณนภาศรี 
 

ประธานกรรมการบริหาร 9 8 - - 

3.   นางกาญจนา  สวุรรณนภาศรี 
 

กรรมการ 9 5 - - 

4.   นางสาวสธิุดา  สวุวรณนภาศรี 
 

รองกรรมการผู้จดัการ 9 8 - - 

5.   นายพีรพล  สวุรรณนภาศรี 
 

กรรมการผู้จดัการ 9 9 - - 

6. ดร.เขียน  วงศ์สรีุย์ 
 

กรรมการและกรรมการอิสระ 9 9 - - 

7. นายสมเจตน์ สายฝน กรรมการบริหาร 9 9   
8. นายพลูศกัด์ิ  ตนัสทิธิพนัธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการอิสระ 
9 8 5 5 

9. นายวรพจน์  อชุไุพบลูย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ
อิสระ 

9 7 5 5 

10. ดร.ธราพงษ์  วิทิตศานต์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ
อิสระ 

9 8 5 5 

 
กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพัน 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท ประกอบด้วย นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ลงลายมือช่ือร่วมกบั นาย
วิรัช สวุรรณนภาศรี หรือ นางกาญจนา สวุรรณนภาศรี หรือ นางสาวสธิุดา สวุรรณนภาศรี รวมเป็นสองคน
และประทับตราสําคญัของบริษัท หรือ นายวิรัช สุวรรณนภาศรี หรือ นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี ลง
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ลายมือช่ือร่วมกับ นายพีรพล สุวรรณนภาศรี หรือ นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี รวมเป็นสองคนและ
ประทบัตราสําคญัของบริษัท 

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

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทดงันี ้

1. อํานาจหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงกฎหมายอ่ืนใดท่ีกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของ
กรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จํากดั 

2. มีอํานาจหน้าท่ีตามข้อบงัคบัของบริษัทท่ีกําหนดให้เป็นของคณะกรรมการ 
3. มีอํานาจหน้าท่ีดแูลและกําหนดนโยบายหลกัในการดําเนินธุรกิจ  นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายการ

ระดมทนุ  นโยบายในการบริหารเงินทนุ  และนโยบายในการบริหารความเส่ียงของบริษัท 
4. พิจารณาอนมุตังิบประมาณ โครงการลงทนุของบริษัท และกํากบัดแูลการดําเนินโครงการให้เป็นไปตาม

แผน 
5. กํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ และกําหนดแนวทางแก้ไข

ในกรณีท่ีมีอปุสรรคในการบรรลเุป้าหมายนัน้ 
6. ดําเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท และตามมติของท่ี

ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น  และตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือบริคณห์สนธิ 
7. แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืน

กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการเว้นแต่เร่ืองต่อไปนี ้  จะกระทําได้ตอ่เม่ือได้รับอนมุตัิ
จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน  ทัง้นีกํ้าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง หรือมีสว่น
ได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึง่มีสว่นได้
เสียในเร่ืองใดไมมี่สทิธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

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

-  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นอยา่งมีนยัสําคญั 
-  การรับซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
-  การทําแก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั การ
มอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน  

- การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
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- การออกหุ้นใหมเ่พ่ือชําระแก่เจ้าหนีข้องบริษัท ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
- การเพิ่มทนุ หรือการลดทนุของบริษัท 
-  เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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8.2 ผู้บริหาร 
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ผูบ้ริหาร 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 คณะผู้บริหารของบริษัท มีจาํนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

ลําดบั ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

1 

2 

3 

4 

5 

นายวิรัช 

นายพีรพล 

นางสาวสธุดิา  

นายสมเจตน์ 

นางอภิญญา 

สวุรรณนภาศรี 

สวุรรณนภาศรี 

สวุรรณนภาศรี  

สายฝน 

ปล้ืมรัก 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 

รองกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการบริหาร 

ผู้จัดการดูแลสายงานบัญชีและการเงิน 

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

เงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนสั ตลอดจนแต่งตัง้ตวัแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทนุสํารอง
เลีย้งชีพของบริษัท เก่ียวกบัการพนกังานทัง้หมดของบริษัท 

3.  มีอํานาจอนมุตั ิและมอบอํานาจช่วงอนมุตักิารเบกิจ่ายเพ่ือการจดัซือ้วตัถดุบิในการผลิตตามคําสัง่ของ
ลกูค้า และจดัซือ้ทรัพย์สนิ รวมทัง้อนมุตักิารดําเนินการทางการเงินเพ่ือธุรกรรมตา่งๆ ของบริษัทภายใน
วงเงินตามระเบียบอํานาจอนมุตัซิึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 4.  มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ
ผลประโยชน์ของบริษัท และเพ่ือรักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 

5.  มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท 

6.  อนมุตักิารแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท 
7.  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็น

คราวๆ ไป 
 

 ทัง้นี  ้การอนุมัติรายการของกรรมการผู้ จัดการข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการท่ีทําให้
กรรมการผู้จดัการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ รายการท่ีกําหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น
ในการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทและ/หรือ
บริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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8.3 เลขานุการบริษัท 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2563 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติแต่งตัง้นางสาว
บศุรา หาญองอาจ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท โดยคณุสมบตัิของผู้ ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท
ปรากฎในเอกสารแนบ 1  
 
8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
      8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ มีรายละเอียดดงันี ้

       ก. คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทแตล่ะราย 

ช่ือ – สกุล 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

1.  นายพละ สขุเวช 2,100,000 2,250,000 
2.  นายวิรัช สวุรรณนภาศรี - - 
3.  นางกาญจนา สวุรรณนภาศรี - - 
4.  นางสาวสธิุดา สวุวรณนภาศรี - - 
5.  นายพีรพล สวุรรณนภาศรี  - - 
6. ดร.เขียน วงศ์สรีุย์ 300,000 330,000 
7. นายสมเจตน์ สายฝน 300,000 330,000 
8.  นายพลูศกัดิ ์ ตนัสทิธิพนัธ์* 435,000 445,000 
9.  นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์* 380,000 400,000 
10. ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์* 370,000 420,000 

รวม 3,885,000.- 4,175,000 
หมายเหต ุ กรรมการบริหารและกรรมการท่ีปฏิบตังิานเตม็เวลาไมรั่บเบีย้ประชมุกรรมการ 

 (*) กรรมการตรวจสอบ 
(**) ลาออกจากตําแหน่งตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม 2562 
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ข. คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัท 

ประเภทค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 

จํานวน (คน) 13 13 
รวม 15.71 17.29 

 
8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

บริษัทมีนโยบายคา่ตอบแทนอ่ืนให้พนกังานดงันี ้

1. ได้จดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนกังานตามพระราชบญัญตัิกองทนุในอตัราร้อยละ 2 ของ
เงินเดือนพนกังานสทุธิจากเงินได้บคุคลธรรมดา  

2. บริษัทมีการตัง้เงินสํารองตามกฎหมายสําหรับผลประโยชน์พนกังาน โดยพนกังานมีสิทธิในส่วน
สมทบของบริษัทในกรณีท่ีพนักงานเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไม่สามารถทํางานได้ หรือลาออกจาก
บริษัทหลงัจากทํางานกบับริษัทไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

3. บริษัททําประกนักลุม่สําหรับพนกังานและผู้บริหารกรณีพนกังานป่วยฉกุเฉิน อบุตัเิหต ุและเสียชีวิต 
 

8.5 บุคลากร 
จํานวนพนกังานทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวนทัง้สิน้ 148 คน (ไม่รวม

ผู้บริหาร) ทัง้นีใ้นระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษัทไมมี่ข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ 
 
 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนรวมของพนกังานในปี 2563 ซึ่งรวมพนกังานท่ีมีการเข้าออกระหว่างปี โดยเป็น
คา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน คา่แรง คา่ลว่งเวลา โบนสั และสวสัดิการอ่ืน ๆ คิดเป็นจํานวนเงินเท่ากบั 60.62 
ล้านบาท 

 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทมีนโยบายการพฒันาพนกังานอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้พนกังานมีศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน 
โดยบริษัทให้ความสําคัญในเร่ืองบุคลากรตัง้แต่ขัน้ตอนการคัดสรรพนักงานให้ได้คนท่ีมีความรู้
ความสามารถเข้า มาสู่องค์กร มีการจัดฝ่ายอบรมให้ทัง้ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพ่ือเป็นการ
พฒันาความรู้ความสามารถและเพิ่มทกัษะในการทํางานรวมถึงเป็นการสร้างขวญักําลงัใจให้แก่พนกังาน
อยา่งทัว่ถึง 
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จากการดําเนินนโยบายการพฒันาบุคลากรดงักล่าวข้างต้น บริษัทพบว่าบุคลากรของบริษัทฯ มี
ส่วนเป็นอย่างมากในการลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลมากขึน้จน สง่ผลให้บริษัทมีต้นทนุการผลติท่ีต่ํา 

นอกจากนี ้ บริษัทยงัจดัตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนกังานตามพระราชบญัญัติกองทุนใน
อตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนกังานสทุธิจากเงินได้บคุคลธรรมดา   ทัง้นีพ้นกังานมีสิทธิในสว่นสมทบของ
บริษัทในกรณีท่ีพนกังานเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไม่สามารถทํางานได้หรือลาออกจากบริษัทหลงัจากทํางาน
กบับริษัทไมน้่อยกวา่ 3 ปี  
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9.  การกาํกับดแูลกิจการ 
9.1 นโยบายเก่ียวกับการกาํกับดแูลกิจการของบริษัท 

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

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

 
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

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

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

 คูค้่า  บริษัท จะสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีเพ่ือเอือ้ประโยชน์ร่วมกนั และ ปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ท่ีมีตอ่กนัอยา่งเคร่งครัด 

 พนกังาน บริษัทให้ความสําคญัตอ่การพฒันาศกัยภาพบคุลากร การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี
ในการปฏิบตังิาน การปฏิบตัอิยา่งเสมอภาคเป็นธรรม รวมถึงการให้ผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม 

 เจ้าหนี ้  บริษัทรักษาและปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีมีตอ่เจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัด 

 คูแ่ขง่  บริษัทยดึถือปฏิบตัติามกรอบกตกิารการแขง่ขนัท่ีดี 

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

 
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัของบริษัทอย่างครบถ้วน เช่ือถือได้ และ 
ทนัเวลาโดยผ่านส่ือต่างๆ เช่น ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมลูทัง้ภาษาไทย และองักฤษ 
ข่าวประชาสมัพนัธ์ เว็บไซต์ของบริษัท ซึง่สารสนเทศท่ีเปิดเผยนัน้มีทัง้ข้อมลูทางการเงิน และ ข้อมลูท่ีไม่ใช่
ทางการเงิน สารสนเทศดงักล่าวบริษัทต้องจดัทําขึน้อย่างรอบคอบ ชดัเจน กะทดัรัด และใช้ภาษาท่ีเข้าใจ
ง่าย บริษัท มอบหมายให้ นางสาวบศุรา หาญองอาจ ทําหน้าท่ี “นกัลงทนุสมัพนัธ์” เพ่ือเผยแพร่ข้อมลู โดย
ยึดหลกัความโปร่งใส ชดัเจน ถูกต้อง และ เปิดเผยต่อสาธารณชนให้ทราบอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการ
ตอบข้อซกัถามต่างๆ แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และ ผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ทัง้นี ้“นกัลงทนุ
สมัพนัธ์” ยงัมีหน้าท่ีติดตอ่ประสานงานกบัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์ 
และ ตลาดหลกัทรัพย์แหงประเทศไทย เพ่ือปฏิบตัิตามกฏเกณฑ์และข้อบงัคบัท่ีออกมาอย่างเคร่งครัด และ
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ พบปะนกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยจดัขึน้ เพ่ือตอบข้อซกัถาม และ เผยแพร่ข้อมลูผลการดําเนินงานของบริษัท อยา่งสม่ําเสมอ 
 

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ จะคํานึงถึงหลกัการตามกฏหมาย ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

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

นอกจากนี ้โครงสร้างของคณะกรรมการจะต้องประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ ทัง้นี ้อย่างน้อย ตาม
จํานวนท่ีกฏหมาย และ/หรือ ประกาศท่ีเก่ียวข้อง กําหนด และ  มีการถ่วงดลุอํานาจกัน และ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการทัง้สิน้จํานวน 12 คน โดยมีรายละเอียดเป็นดงันี ้

- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive Director)  4 ท่าน 
- กรรมการท่ีเป็นอิสระ (Independent Director)  5 ท่าน 

ดงันัน้ บริษัทมีกรรมการท่ีเป็นอิสระทัง้หมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทัง้หมด กรรมการ
จํานวน 4 ท่านเป็นกรรมการท่ีมาจากตระกูลสวุรรณนภาศรี อย่างไรก็ตามมีกรรมการท่ีเป็นคนนอกมา
ถ่วงดลุรวมทัง้สิน้ 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการทัง้หมด บริษัทมีการแบ่งอํานาจในการอนุมตัิ
วงเงินตา่งๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
 
9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

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

ครบถ้วนทกุประการตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2543 คณะกรรมการตา่งๆ ของบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้
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9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 

3 ท่าน ดงัรายนามตอ่ไปนี ้
 
ลาํดบั ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 
1 
2 
3 

นายพลูศกัดิ ์
นายวรพจน์ 
ดร.ธราพงษ์ 

ตนัสทิธิพนัธ์ 
อชุไุพบลูย์วงศ์ 
วิทิตศานต์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตและอาํนาจหนน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

ประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงิน ทัง้
รายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดๆ ท่ีเห็นวา่จําเป็นและเป็นเร่ืองสําคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี
ประสทิธิผลโดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของ ผู้สอบ
บัญชีโดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
สํานกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบ
บญัชีของบริษัท 

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

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

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

ความถกูต้องครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ 
-  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
-  เหตผุลท่ีเช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
-  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
-  รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ท่ีได้รับอนมุตัิ

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

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีบุคคลต่างๆ ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริหาร 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
ลาํดบั ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 
1 
2 
3 
4 

นายวิรัช 
นายพีรพล 
นางสาวสธิุดา  
นายสมเจตน์ 

สวุรรณนภาศรี 
สวุรรณนภาศรี 
สวุรรณนภาศรี 
สายฝน 
 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

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

บริหารงาน หลกัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการ
แขง่ขนัในตลาด เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ  

2. กําหนดแผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปี และอํานาจการบริหารงานในสายงานตา่งๆ ของบริษัท เพ่ือ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ

3. ตรวจสอบติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทท่ีกําหนดไว้
ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  

4. พิจารณาและอนุมตัิการจดัซือ้จดัจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซือ้ขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท  
โดยจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจดัซือ้จดัจ้าง ตลอดจนเร่ืองการลงทนุ ขยายงาน
รวมถึงการซือ้ขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนัน้อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท   

5. พิจารณาอนมุตัิ และดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท  โดยวงเงินให้
เป็นไปตามระเบียบอํานาจอนมุตัซิึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจํานวน
ดงักลา่วให้นําเสนอเพ่ือขออนมุตัท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท  

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

7. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
8. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และ

สอดคล้องกบักฎหมายท่ีบงัคบัใช้อยู ่
 

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

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

ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ เวลาท่ีจะอทิุศให้กบับริษัทได้อย่างเพียงพอ ตลอดจน อปุนิสยั และ
นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

2. ในการประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้กรรมการต้องลาออกจาก
ตําแหน่งอยา่งน้อยหนึง่ในสาม (1/3) 

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

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

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

 
9.4  การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษัทมีนโยบายสง่กรรมการของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทยอ่ยเพ่ือดแูลเร่ือง
การบริหารจดัการตา่งๆ ยกเว้น  บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) หรือ เดมิช่ือ “บริษัท ยเูน่ียน 
อินทราโก้ จํากดั (มหาชน)” ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียน ท่ีบริษัทถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 66.99 ของทนุ
ชําระแล้ว ซึง่มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์ท่ี สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด อยา่งไรก็ตาม
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บริษัทได้มีการสง่กรรมการของบริษัทเข้าเป็นกรรมการใน บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) เพ่ือ
เป็นตวัแทนในการร่วมกําหนดนโยบายการบริหารงาน และการกํากบัดแูลกิจการในฐานะท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่  

 
9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษัท ซึ่งยงัไม่
เปิดเผยตอ่สาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทัง้ผู้ บริหารฝ่ายต่างๆเก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครอง

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

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

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

 
9.6  ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีดงันี ้
1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีให้แก่ 
- ผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบบญัชีท่ีผา่นมามีจํานวนรวม -0- บาท 
- สํานกังานท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบบญัชีท่ีผา่นมาจํานวนรวม  2,735,000 บาท ทัง้นี ้คา่สอบ

บญัชีดงักลา่วเป็นสว่นของบริษัทจํานวน  1,120,000 บาท  
2. คา่บริการอ่ืนๆ ให้แก่  
- ผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบบญัชีท่ีผา่นมาจํานวนรวม -0- บาท 
- สํานกังานท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบบญัชีท่ีผา่นมาจํานวนรวม -0- บาท  
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท(Corporate Social  Responsibilities : CSR) 
 10.1  นโยบายภาพรวม 

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรโดยการดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัการ
กํากบักิจการท่ีดีควบคูไ่ปกบัการดําเนินการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม(CSR) ตามแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมของกิจการ ท่ีจดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  จึงได้มีการกําหนดให้ความรับผิดชอบต่อ
สงัคมเป็นเร่ืองท่ีสําคญั โดยระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้หวัข้อเร่ือง     
“ การดแูลและรับผิดชอบตอ่สงัคม ”  

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การท่ีบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์นัน้ 
จะต้องได้รับความไว้วางใจและความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัสงูสดุ โดยท่ีบริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตัติาม
กฏหมาย กฏระเบียบ มาตรฐาน และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  รวมทัง้การดําเนินธุรกิจอย่างมี
คณุธรรม  โปร่งใส และรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 10.2  การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน(CSR-in process) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักับความรับผิดชอบต่อสงัคม  จึงได้มีการกําหนด
นโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมในกระบวนการทางธุรกิจ  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิดงันี ้

 
1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฏหมายท่ีเก่ียวข้อง และจริยธรรมทางธุรกิจของ

บริษัทฯ    ตามกรอบกตกิาการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้

สองฝ่าย 

 ไม่มีการเอาเปรียบคู่แข่งทางธุรกิจ โดยการบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิจ ท่ีอาจทําให้กระทบต่อ

ช่ือเสียงของคูแ่ขง่ 

 หลีกเล่ียงการตกลงหรือพดูคยุกบัพนกังานของคูแ่ข่ง เก่ียวกบัการตลาด แผนธุรกิจตา่ง ๆ ท่ีจะ

สง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ 

 รักษาความลบัหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

โดยมิชอบ 

 ไม่ดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทัง้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร 

พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการท่ีมี

ลขิสทิธ์ิถกูต้อง โดยได้กําหนดไว้อยา่งชดัเจนในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท 
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2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส  ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ทัง้ภายในและภายนอก

องค์กร โดยให้ความร่วมมือกบัองค์กรต่าง ๆ เพ่ือต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมให้

ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบตัิตามกฏหมายและระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้าง

ความสําเร็จของงานด้วยวิธีการทจุริต 

ในปี 2558 สถาบนัไทยพฒัน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.)ให้เป็นผู้ ดําเนินงานโครงการประเมินการดําเนินการเพ่ือความยัง่ยืน 

เร่ืองการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษัทจด

ทะเบียนไทยปี 2558  ตามแผนพฒันาความยัง่ยืนสําหรับบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมลู Anti-Corruption ท่ี

บริษัทฯ มีการเปิดเผยหรือท่ีปรากฏตอ่สาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) หรือรายงาน

ประจําปี(แบบ 56-2) หรือในรายงานอ่ืน ตามแตก่รณี  

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดบัท่ี  2  Declared  ซึง่แสดงให้เห็นถึง

ความมุ่งมัน่ขององค์กร โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ(Collective  Action  Coalition) 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต หรือเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ท่ีกําหนดให้องค์กรต้องมี

กระบวนการในทํานองเดียวกนัท่ีแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ท่ีจะดําเนินการเพ่ือต่อต้าน

การคอร์รัปชัน่ในสงัคม 

 

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้ความเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบตัิตามกฏหมาย

และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องและปฏิบตัิตามหลกัการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่

แบง่แยกถ่ินกําเนิด เชือ้ชาต ิเพศ อาย ุสีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะทางการเงิน ชาตติระกลู สถานศกึษา หรือ

สถานะอ่ืนใดท่ีมิได้เก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทัง้พึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้

ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ 

เสนอแนะความคดิเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกนัในการทํางาน  
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4) การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าพนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งของบริษัท ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมุ่งให้การ

สนบัสนนุในการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรบคุคล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท รวมทัง้ยงัสง่เสริมให้

พนกังานมีสว่นร่วมในการสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการทํางานท่ีดีและส่งเสริมการทํางานเป็นทีม รับฟัง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ี

เหมาะสม และเป็นธรรม  

บริษัทฯ ดําเนินการส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ เพ่ือ

นําไปสูก่ารปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมีการฝึกอบรมพนกังานในฝ่ายงานตา่ง ๆ  นอกจากนีบ้ริษัทฯ 

ยงัมีการสง่พนกังานไปอบรมภายนอกเพ่ือเพิ่มความรู้ในด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานและนําความรู้

ท่ีได้จากการอบรมกลบัมาถ่ายทอดให้เพ่ือนร่วมงานได้รับความรู้ดงักลา่วด้วย  เช่น การอบรมมาตรฐานบญัชีท่ี

ออกใหม ่การอบรมเร่ืองระบบงานเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  เป็นต้น 

 

5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะมีความเป็นเลิศในด้านการส่งมอบสินค้าท่ีได้มาตรฐาน มีความ

ปลอดภยั และมีคณุภาพเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจให้กบัลกูค้า  ตลอดจนยดึมัน่ในความซ่ือสตัย์สจุริตและ

รักษาจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งมีการกําหนดเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณ ของพนักงาน  และสําหรับ

สินค้าท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจําหน่ายนัน้ จะมาจากบริษัทผู้ผลิตท่ีมีขนาดใหญ่ทัง้ในระดบัประเทศและในระดบั

โลก ซึง่บริษัทตา่ง ๆ เหลา่นี ้เป็นบริษัทท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทัง้ในด้านคณุภาพของสินค้า และใน

ด้านจิตสํานกึท่ีดีตอ่สงัคม 

 

6) การดแูลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจแบบซือ้มาและจําหน่ายไป(Trading) ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายใน
การพิจารณาคดัเลือกและสัง่ซือ้สนิค้าจากผู้ผลิต/ผู้ขายท่ีได้มาตรฐาน และมีจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมี
ความใส่ใจและคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขัน้ตอนของกระบวนการทางธุรกิจ โดยบริษัทฯให้
ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่อสังคมโดยรวม ทัง้ท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภยัของพนกังานและคนในสงัคม โดยคํานงึถึงผลกระทบท่ีเกิดมากกว่าผลตอบแทนทางธุรกิจ จึงได้มีการ
กําหนดนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานงึถึงสิง่แวดล้อม ดงันี ้

 สง่เสริมให้พนกังานของบริษัทมีจิตสํานกึ และความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม 
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 ปฏิบตัติามข้อกําหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเจตนารมย์ของกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ของหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัด้านสิง่แวดล้อม 

 รักษาสถานท่ีทํางานให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภยั สขุภาพและสิ่งแวดล้อม โดย

ยดึถือมาตรฐานของการดําเนินงานท่ีดีท่ีสดุเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ

 บริษัทจะควบคุมดูแลทุกขัน้ตอนของการจัดส่งสินค้า เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีอาจ

เกิดขึน้ได้กบัพนกังาน ลกูค้า ทัง้ในด้านความปลอดภยัและสขุภาพอนามยั 

 บริษัทจะบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการประหยดัพลงังานในกิจกรรมของบริษัท และพยายาม

บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ควบคูไ่ปกบัการสร้างความเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

 

7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะร่วมพัฒนาและสร้างสมัพันธ์อนัดีต่อชุมชนและสงัคม ปฏิบตัิตนให้
สอดคล้องกบัวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีของชุมชนใกล้เคียงท่ีบริษัทประกอบกิจการอยู่ และให้
ความร่วมมือกบัทกุฝ่ายในชมุชน เพ่ือการสร้างสรรค์สงัคมให้เตบิโตอยา่งยัง่ยืน 

 
8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดาํเนินงานที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีมุ่งเน้นสรรหาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ  ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการ
สร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ รวมทัง้เพ่ือการนํามาซึง่การเตบิโตของธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

10.3  การดาํเนินงานด้านความปลอดภยั  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
บริษัทฯ ได้มีการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความปลอดภยัในการทํางานและสภาพแวดล้อมทัง้

ภายในและรอบ ๆ สถานประกอบการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้นําหลกัการบริหารจดัการอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั มาเป็นสว่นหนึง่ในแนวทางการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ โดยได้กําหนดนโยบายด้าน
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ดงันี ้

        บริษัทฯ จะดําเนินการและพฒันาระบบการจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

อยา่ง เหมาะสม โดยสอดคล้องกบักฏหมาย และข้อกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทกําหนดไว้ 



 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน)                                                                               
 

   
สว่นท่ี 2 หน้า 60 

 

        บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงสภาพการทํางาน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ให้มีความปลอดภยัทัง้ด้านร่างกายและเอือ้ต่อการมีสขุภาพจิตท่ีดีในการทํางาน เพ่ือให้

การปฏิบตังิานมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

        บริษัทฯ ถือวา่การดําเนินการความปลอดภยั เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารและ

พนกังานทกุระดบั โดยต้องคํานึงถึงความปลอดภยัของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจน

ทรัพย์สนิของบริษัทเป็นสําคญัตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน 

        บริษัทฯ จดัให้มีสิง่อํานวยความสะดวกท่ีถกูสขุลกัษณะและเพียงพอ อาทิเช่น ห้องสขุา  ตู้

นํา้ด่ืมท่ีได้มาตรฐาน(มีการตรวจสอบไส้กรองทกุเดือน) และคลงัสนิค้าท่ีได้มาตรฐาน เป็น

ต้น 

        บริษัทฯ จะดํานินการควบคมุ ดแูล สภาพแวดล้อมภายในและบริเวณรอบ  ๆ บริษัทฯ อยู่

เสมอ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

10.4  แนวทางปฏิบัตเิก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี

และความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน และเล็งเห็นว่าการทจุริตคอร์รัปชัน่นัน้ เป็นภยัร้ายแรง
ท่ีบัน่ทอนทําลายองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดงันัน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2561  เม่ือ
วนัท่ี 7 มีนาคม 2562 ได้มีมตอินมุตัใิห้บริษัทฯ  เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
:CAC) โดยคณุพละ สขุเวช ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ลงนามคําประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ
(Collective Action  Coalition)  ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 และเม่ือ
เดือนพฤษภาคม 2562 ทางคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ ได้มีมติรับรองบริษัทเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิ
ฯ โดยมีระยะเวลา 3 ปี 

ดงันัน้ จากแนวทางของบริษัทฯ ท่ีชดัเจนท่ีจะร่วมมือและสนบัสนุนกับภาครัฐและภาคเอกชน 
บริษัทฯ จงึได้กําหนดนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยใช้แนวทางของ “โครงการแนวร่วมปฏิบตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพ่ือถือเป็นหลกัปฏิบตัิท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ โดยกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัติามนโยบาย ดงันี ้

 ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บคุคลภายนอก เพ่ือจงูใจให้บคุคลนัน้กระทําหรือละเว้นการกระทํา

ใดท่ีผิดตอ่กฏหมายหรือโดยมิชอบตอ่ตําแหน่งหน้าท่ีของตน 
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 จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและ

ถ่วงดลุการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกนัมิให้พนกังานทจุริต หรือมีสว่นเก่ียวข้อง

กบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ตา่ง ๆ 

 สร้างจิตสํานึก ค่านิยม ทศันคติให้แก่พนกังานในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ด้วยความ

ซื่อสตัย์สจุริต 

 ทัง้นี ้ปัจจบุนั บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพ่ือย่ืนขอการรับรองฐานะสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบตัฯิ (Certification  Process)   
 

10.5  กิจกรรม  CSR  ขององค์กร (CSR-after process) 
บริษัทฯ คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมควบคู่ไปกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 

2563 ได้มีการดําเนินการดงันี ้
 กิจกรรมเพ่ือการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา โดยบริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการ

ก่อสร้าง ศาสนสถานตา่ง ๆ รวมถึงสิง่ปลกูสร้างอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีบ้ริษัทยงั

ได้มีการร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่า  ทอดกฐินกบัวดัต่าง ๆ ทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และ

ตา่งจงัหวดั 

 กิจกรรมการอนุรักษ์พลงังาน เช่น การจัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกของพนกังาน ให้มี

สว่นร่วมในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ภายในสํานกังาน/คลงัสนิค้า ดงันี ้

 การรณรงค์การใช้กระดาษท่ีใช้แล้วในสํานกังาน(Reuse Paper)  

 การรณรงค์ให้พนกังานใช้บนัไดแทนการใช้ลิฟท์ เพ่ือสขุภาพและสามารถทํา

ให้ประหยดัพลงังานอีกด้วย 

 การรณรงค์ปิดเคร่ืองปรับอากาศ   ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง  และปิดหน้า

จอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักเท่ียง และช่วงเวลาท่ีออกไปปฏิบัติงานนอก

สํานกังาน เพ่ือการประหยดัพลงังาน 

 การรณรงค์การใช้ภาชนะท่ีสามารถนํามาใช้ตอ่ได้ โดยไม่ต้องทําการทิง้  เพ่ือ

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

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

 การกาํหนดบทลงโทษ 

 บริษัทยงัได้จดัทําข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Code of Conduct) ให้ถือ
เป็นนโยบายท่ีสําคัญท่ีพนักงานทุกคนต้องสํานึกถึงความถูกต้องชอบธรรมและถูกกฎหมายในการ
ปฏิบตัิงานให้แก่บริษัท นอกจากนีย้งัมีการกําหนดบทลงโทษตามลําดบัหนกัเบาเป็นลายลกัษณ์อกัษรใน
กรณีท่ีพนกังานไมว่า่ระดบัใดปฏิบตัตินท่ีก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัท 

 อาํนาจอนุมัต ิ

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

การจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน   

 สําหรับแผนกตรวจสอบภายใน บริษัทเพิ่งได้จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 11 ตลุาคม 2548 โดย ณ ปัจจบุนั มี 
นางสาว ลดาวลัย์ อินทรวิชยั ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบให้ดํารงตําแหน่งเป็น
หวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหน้าท่ีตวรจสอบภายในตามแผนงานการตรวจสอบประจําปีท่ีได้รับ
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อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ปฎิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  

สําหรับการควบคมุภายใน บริษัทได้จดัระบบการควบคมุภายใน ดงันี ้

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

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

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

นอกจากนี ้บริษัทมีการตรวจนบัสินค้าเป็นประจําทกุเดือน และทรัพย์สินอ่ืนๆอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
เพ่ือตรวจสอบความมีอยูจ่ริงของทรัพย์สนิ โดยเปรียบเทียบกบัข้อมลูทางบญัชีเป็นประจํา สม่ําเสมอ 

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

5. มีการเก็บเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ความสะดวกต่อการนําข้อมลูท่ีมีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในการ
ดําเนินธุรกิจได้อยา่งเหมาะสม 

6. บริษัทได้มีการจดัทําประมาณการยอดขายลว่งหน้า 1 ปี และมีการทบทวนอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนีมี้
การจัดทําประมาณยอดขายทุก 3 เดือน และมีการติดตามผลการดําเนินอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือ
เปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึน้จริงและเป้าหมายท่ีวางไว้ รวมถึงสาเหตท่ีุไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

7. มีการถ่วงดลุของคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยการแยกตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทกบักรรมการ
ผู้ จัดการออกจากกันและมีกรรมการอิสระ (รวมกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน) รวม 5 ท่านจาก
คณะกรรมการรวม 10 ท่านทัง้คณะ 
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12. รายการระหว่างกัน 
12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ลําดบั 
ท่ี 

บคุคล / นิติ
บคุคล ท่ีมี 
ผลประโยชน์

ร่วม 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ประเภทรายการ 

มลูคา่รายการ 
ระหวา่งกนั 

ความจําเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

 ม.ค.- 
ธ.ค.  
2563 

 31 ธ.ค.63 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กรรมการและผู้ ถือหุ้ นใหญ่
ร่วมกนั 

 คา่เช่าสํานกังาน 
 
คา่
สาธารณปูโภค 
 
ยอดคงค้าง 
 
 
 
 
 

2.82 
         
 

0.21 
 
 

 
 
 

 
 

0.24 

บริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่
บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทย
แลนด์) จํากัด  ได้เช่าพืน้ท่ี
อาคารสํานักงานกับ บจก.
เฟิสท์ทราโก้  คิดเป็นพืน้ ท่ี
702 และ 32 ตรม.ตามลําดบั
ในอตัราค่าเช่า 320 บาทต่อ
ต ร ม . ไ ม่ ร ว ม ค่ า
สาธารณูปโภค ซึ่งเรียกเก็บ
ตามท่ีใช้จริง  สัญญาเช่ามี
อายุ  3  ปี  สิ น้สุด  วัน ท่ี  30
มิถนุายน 2564 ราคาค่าเช่า
ดงักล่าวเป็นราคาท่ีพิจารณา
เทียบเคียงกับราคาค่าเช่า
อาคาร สํานักงานบ ริ เวณ
ใกล้เคียง รายการดังกล่าว
เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ป ก ติ ท่ี จ ะ ดํ า เ นิ น อ ย่ า ง
ต่อเน่ืองและการทํารายการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม
มาตรการการทํารายการ
ระหว่างกันของบริษัท  ซึ่ ง
บริษัทมีนโยบายในการเช่า
อ า ค า ร สํ า นั ก ง า น โ ด ย
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ลําดบั 
ท่ี 

บคุคล / นิติ
บคุคล ท่ีมี 
ผลประโยชน์

ร่วม 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ประเภทรายการ 

มลูคา่รายการ 
ระหวา่งกนั 

ความจําเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

 ม.ค.- 
ธ.ค.  
2563 

 31 ธ.ค.63 

พิจารณาเทียบเคียงกันกับ
ราคาเช่าในบริเวณ ใกล้เคียง
และราคาตลาด โดยราคาค่า
เช่าจะต้องไม่สูงกว่าราคา
ดงักลา่ว  
ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวเป็นรายการ
ท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท มี
ความสมเหตุสมผลและมี
เง่ือนไขท่ีเป็นการค้าปกต ิ
 

 
12.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

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

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

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

ก. นางอิศราภรณ์ วิสทุธิญาณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7480 จากบริษัท สํานกังาน อีวาย 
จํากดั ได้ให้ความเห็นสําหรับรายงานการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
สําหรับปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยเห็นว่างบการเงินดงักล่าวถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข. นางสาวธัญพร ตัง้ธโนปจยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 9169 จากบริษัท สอบบญัชีธรรม
นิติ จํากัด ได้ให้ความเห็นสําหรับรายงานการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทสําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยเห็นว่างบการเงินดงักล่าวถกูต้องตามท่ีควร
ในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ค. นางสาวธัญพร ตัง้ธโนปจยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 9169 จากบริษัท สอบบญัชีธรรม
นิติ จํากัด ได้ให้ความเห็นสําหรับรายงานการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทสําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยเห็นว่างบการเงินดงักล่าวถกูต้องตามท่ีควร
ในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะบริษัท 
                    (หน่วย : พนับาท) 

รายการ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

31-ธ.ค.-61 % 31-ธ.ค.-62 % 31-ธ.ค.-63 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 148,077 10.21 248,845 17.87 252,878 16.40

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 714,875 49.27 549,344 39.46 587,219 38.08

สินค้าคงเหลือ 278,945 19.22 288,469 20.72 278,022 18.03

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 0 0.00 0 0.00 45,000 2.92

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 6,368 0.44 8,838 0.63 18,151 1.18

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 1,148,265 79.14 1,095,496 78.69 1,181,270 76.61

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 189,554 13.06 189,554 13.62 189,554 12.29

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 8,050 0.55 6,762 0.49 5,261 0.34

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 13,959 0.96 13,959 1.00 13,959 0.91

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 78,095 5.38 77,428 5.56 65,551 4.25

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 79,905 5.18

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 1,460 0.10 849 0.06 277 0.02

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 7,864 0.54 5,007 0.36 5,812 0.38

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,729 0.26 3,188 0.23 375 0.02

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 302,711 20.86 296,747 21.31 360,694 23.39

รวมสินทรัพย์ 1,450,976 100.00 1,392,243 100.00 1,541,964 100.00
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งบแสดงฐานะทางการเงนิเฉพาะบริษัท (ต่อ) 
รายการ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

31-ธ.ค.-61 % 31-ธ.ค.-62 % 31-ธ.ค.-63 %

หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น

หนีส้ินหมนุเวียน
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 408,818 28.18 382,702 27.49 428,527 27.79

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 329,211 22.70 253,732 18.22 223,818 14.52

สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้

ท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 871 0.06 842 0.06 21,564 1.40

ภาษีเงินได้นิตบิคุคลค้างจา่ย 0 0.00 801 0.06 12,734 0.83

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1,400 0.10 2,596 0.19 901 0.06

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 740,300 51.03 640,673 46.02 687,544 44.59

หนีส้ินไมห่มนุเวียน

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้-สทุธิจาก

สว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 2,056 0.14 1,215 0.09 54,118 3.51

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกั 14,705 1.01 20,551 1.48 22,000 1.43

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 16,761 1.15 21,766 1.56 76,118 4.94

รวมหนีส้ิน 757,061 52.18 662,439 47.58 763,662 49.53

สว่นของผู้ ถือหุ้น

ทนุจดทะเบียนท่ีออกและชําระแล้ว 309,070 21.30 309,070 22.20 309,070 20.04

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 87,738 6.04 87,738 6.30 87,738 5.69

กําไรสะสมจดัสรรแล้ว-สํารองตาม

กฎหมาย 21,735 1.50 24,235 1.74 28,535 1.85

กําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 275,372 18.98 308,761 22.18 352,959 22.89

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 693,915 47.82 729,804 52.42 778,302 50.47

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,450,976 100.00 1,392,243 100.00 1,541,964 100.00  
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งบแสดงฐานะทางการเงนิบริษัท และบริษัทย่อย 
(หน่วย : พนับาท) 

รายการ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

31-ธ.ค.-61 % 31-ธ.ค.-62 % 31-ธ.ค.-63 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 571,732 24.54 661,399 29.68 543,871 26.86

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 896,254 38.47 713,698 32.03 642,238 31.72

สินค้าคงเหลือ 460,657 19.77 404,486 18.15 307,435 15.18

สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 0 0.00 0 0.00 45,000 2.22

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 13,104 0.56 13,157 0.59 21,085 1.04

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 1,941,747 83.34 1,792,740 80.45 1,559,629 77.02

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 82,925 3.56 122,409 5.49 96,414 4.76

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 8,050 0.35 6,762 0.30 5,261 0.26

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 3,858 0.17 2,819 0.13 1,818 0.09

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 260,117 11.16 261,955 11.75 239,309 11.82

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 0 0.00 0 0.00 86,860 4.29

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 13,959 0.60 13,959 0.63 13,959 0.69

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 14,919 0.64 14,948 0.67 14,228 0.70

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 4,349 0.19 12,892 0.58 7,382 0.36

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 388,177 16.66 435,744 19.55 465,231 22.98

รวมสินทรัพย์ 2,329,924 100.00 2,228,484 100.00 2,024,860 100.00
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รายการ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

31-ธ.ค.-61 % 31-ธ.ค.-62 % 31-ธ.ค.-63 %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 592,072 25.41 530,842 23.82 451,572 22.30

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 402,061 17.26 289,107 12.97 234,402 11.58
ส่วนของหนีส้ินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกําหนดชาํระใน

 1 ปี 1,523 0.07 1,921 0.09 23,424 1.16

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 12,483 0.54 15,216 0.68 13,885 0.69

หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 3,557 0.15 4,890 0.22 1,782 0.09

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,011,697 43.42 841,976 37.78 725,065 35.81

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้-สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนด 2,241 0.10 2,016 0.09 54,995 2.72

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 21,199 0.91 30,202 1.36 23,890 1.18

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 23,441 1.01 32,218 1.45 78,885 3.90

รวมหนีสิ้น 1,035,137 44.43 874,194 39.23 803,950 39.70

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแล้ว 309,070 13.27 309,070 13.87 309,070 15.26

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 87,738 3.77 87,738 3.94 87,738 4.33

ส่วนเกินทุนอ่ืน 4,185 0.18 4,077 0.18 -42,088 -2.08

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น -10,728 -0.46 -15,495 -0.70 -14,162 -0.70
กําไรสะสมจัดสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย 21,735 0.93 24,235 1.09 28,535 1.41

กําไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร 536,288 23.02 591,609 26.55 653,468 32.27

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 948,288 40.70 1,001,234 44.93 1,022,561 50.50
ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทย่อย 346,500 14.87 353,056 15.84 198,348 9.80

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,294,788 58.10 1,354,290 60.77 1,220,909 60.30

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,329,925 100.00 2,228,484 100.00 2,024,859 100.00

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

31-ธ.ค.-61 % 31-ธ.ค.-62 % 31-ธ.ค.-63 %

รายได้

รายได้จากการขาย 2,473,112 97.93 2,136,978 97.71 2,174,355 99.65

รายได้อ่ืน 52,363 2.07 50,170 2.29 7,602 0.35

รวมรายได้ 2,525,476 100.00 2,187,148 100.00 2,181,957 100.00

คา่ใช้จา่ย

ต้นทนุขาย 2,276,151 90.13 1,896,041 86.69 1,830,160 83.88

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 224,495 8.89 226,182 10.34 232,729 10.67

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวมคา่ใช้จา่ย 2,500,646 99.02 2,122,223 97.03 2,062,889 94.54

กําไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงินและภาษีเงินได้ 24,829 0.98 64,925 2.97 119,068 5.46

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 9,081 0.36 10,770 0.49 9,707 0.44

(รายได้)คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้นิติ

บคุคล -4,620 -0.18 4,165 0.19 24,539 1.12

กําไรสทุธิสําหรับปี 20,368 0.81 49,990 2.29 84,822 3.89
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งบกาํไรขาดทุนบริษัทและบริษัทย่อย             (หนว่ย : พนับาท) 
รายการ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

31-ธ.ค.-61 % 31-ธ.ค.-62 % 31-ธ.ค.-63 %

รายได้

รายได้จากการขาย 3,204,097 99.51 2,827,203 99.51 2,542,595 99.46

รายได้อ่ืน 15,880 0.49 13,975 0.49 13,691 0.54

รวมรายได้ 3,219,977 100.00 2,841,178 100.00 2,556,286 100.00

คา่ใช้จา่ย

ต้นทนุขาย 2,810,995 87.30 2,371,308 83.46 2,131,388 83.38

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 291,831 9.06 303,518 10.68 280,887 10.99

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 0 0.00 0 0.00 0 0.00

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวมคา่ใช้จา่ย 3,102,826 96.36 2,674,826 94.14 2,412,275 94.37

กําไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงินและภาษีเงินได้ 117,151 3.64 166,352 5.86 144,011 5.63

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 13,399 0.42 14,279 0.50 11,578 0.45

(รายได้)คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้นิติ

บคุคล 20,946 0.65 32,644 1.15 30,597 1.20

กําไรสทุธิสําหรับปี 82,806 2.57 119,429 4.20 101,836 3.98
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 
รายการ

2561 2562 2563 2561 2562 2563

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

(Liquidity Ratio)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง(เทา่) 1.55 1.71 1.72 1.92 2.13 2.15

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว(เทา่) 1.17 1.26 1.31 1.46 1.65 1.73

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า(เทา่) 3.54 3.38 3.83 3.58 3.51 3.75

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย(วนั) 103.24 107.97 95.40 101.94 103.92 97.33

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ(เทา่) 8.97 6.68 6.46 6.87 5.48 5.99

ระยะเวลาการขายเฉล่ีย (วนั) 40.70 54.62 56.49 53.15 66.58 60.96

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า(เทา่) 7.03 6.51 7.66 7.34 6.86 8.14

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 51.93 56.11 47.62 49.70 53.19 44.83

Cash Cycle (วนั) 92.01 106.47 104.26 105.39 117.31 113.46

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหา

กําไร (Profitability Ratio)

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 7.96 11.27 15.83 12.27 16.13 16.17

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 1.00 3.04 5.48 3.66 5.88 5.66

อตัรากําไรสทุธิ (%) 0.82 2.34 3.85 2.58 4.22 4.01

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 2.94 6.85 10.76 6.40 8.82 8.34

อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%) 1.75 4.57 8.12 5.18 7.30 6.77

อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

(Financial Policy Ratio)

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ(เทา่) (เฉพาะหนี ้

ท่ีมีภาระดอกเบีย้) 0.59 0.53 0.65 0.46 0.39 0.43

อตัราสว่นความสามารถในการชําระ

ดอกเบีย้(เทา่) 2.73 6.03 11.06 8.74 11.65 12.44

งบเฉพาะบริษัท บริษัทและบริษัทยอ่ย
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14 คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  
ภาพรวมของการดาํเนินงานที่ผ่านมา 
 

ผลการดาํเนินงาน   
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิเท่ากบั 101.84 ล้านบาท ลดลง 17.59 ล้านบาท หรือ ลดลง
ร้อยละ 14.73 อย่างไรก็ตาม ยอดขายได้ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นจํานวน 284.61 ล้านบาท หรือ ลดลง 
ร้อยละ 10.07 โดยในปี 2563 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัรากําไรขัน้ต้นเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 16.17 เปรียบเทียบ
กบัอตัรากําไรขัน้ต้นของปี 2562 ซึง่อยู่ท่ีร้อยละ 16.13  เพิ่มขึน้จํานวนร้อยละ 10.04 ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายใน
การขายและบริหารเม่ือเทียบกบัยอดขาย ลดลง จํานวนร้อยละ 7.46 จากปี 2562 โดยอยู่ท่ีร้อยละ 11.05 
ของยอดขายในปี 2563 ในขณะท่ี บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายด้านการเงินลดลงเล็กน้อย คิดเป็น
จํานวนเงิน 2.70 ล้านบาท จากเหตผุลท่ีกลา่วมาทัง้หมดข้างต้น สง่ผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรากําไร
สทุธิ ลดลงจากร้อยละ 4.22 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 4.01 ในปี 2563 คดิเป็นจํานวนการลดลงร้อยละ 0.21 
 

ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 2,024.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2562 จํานวน 203.62 ล้านบาท หรือ ลดลงในอตัราร้อยละ 9.14 โดยสินทรัพย์ท่ีมีการปรับตวัลดลงมาก
ท่ีสดุ ได้แก่ สนิค้าคงเหลือ จากจํานวน 404.49 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 307.44 ล้านบาท ในปี 2563 หรือ 
ปรับตวัลดลง ร้อยละ 23.99 สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งเป็นสินทรัพย์หมนุเวียนรวมเท่ากับ 
1,559.63 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวมเท่ากบั 465.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
77.02 และ ร้อยละ 22.98 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั สินทรัพย์ท่ีมีสดัส่วนสงูสดุ 3 รายการแรก ของ
สินทรัพย์รวมทัง้หมด ได้แก่ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น ซึง่มีจํานวนเท่ากบั 642.24 ล้านบาท หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 31.72 รองลงมาได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ท่ีมีจํานวนเท่ากบั 543.87 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 26.86 และ สินค้าคงเหลือ ซึง่มีจํานวนเท่ากบั 307.44 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 15.18 
โดยสนิทรัพย์ทัง้ 3 รายการดงักลา่วรวมคดิเป็นร้อยละ 73.76 ของสนิทรัพย์รวมทัง้หมด 
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หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวมเท่ากบั 803.95 ล้านบาท ลดลง 70.24 ล้าน
บาท หรือ ลดลงร้อยละ 8.04 เม่ือเทียบกบัปี 2562 โดยมีหนีส้นิหมนุเวียนจํานวนเท่ากบั 725.06 ล้านบาท 
และ หนีส้นิไมห่มนุเวียนจํานวนเท่ากบั 78.89 ล้านบาท หนีส้นิท่ีมีสดัสว่นสงูสดุ 2 อนัดบัแรก ของหนีส้นิ
รวมทัง้หมด ได้แก่ เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจํานวนเทา่กบั 451.57 ล้านบาท หรือ คดิเป็นร้อยละ 
56.17 และ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจํานวนเท่ากบั 234.40 ล้านบาท หรือ คดิเป็นร้อยละ 29.16 โดย
หนีส้นิทัง้ 2 รายการดงักลา่ว คดิเป็นร้อยละ 85.33 ของหนีส้นิรวมทัง้หมด 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ เทา่กบั 1,220.91 ล้านบาท 
ลดลง 133.38 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 9.85 เม่ือเทียบกบัปี 2562  
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ประวติัคณะกรรมการบริษทัโดยยอ่ 
 

ช่ือ-นามสกลุ อายุ 
ตําแหน่ง 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

1. นายพละ สุขเวช 
อาย ุ81 ปี ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ (ผา่นการอบรมโครงการ DAP รุ่นท่ี  
14/2004)  
 
 

- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2503)  

- วศิวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั (2546) 

  
 

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

2. นายวรัิช  สุวรรณนภาศรี 
อาย ุ77 ปี ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
(ผา่นการอบรมโครงการ DAP  
รุ่นท่ี 43 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2548) 
 
 

- ประกาศนียบตัร  
  หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหาร 
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปี 2559- ปัจจุบนั    ตาํแหน่ง:   ประธานกรรมการบริหาร 
                                                 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2524 – 2558       ตาํแหน่ง:  กรรมการผูจ้ดัการ 
                                                 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2543 – ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง : กรรมการผูจ้ดัการ 
                                                 บริษทั ไลออ้น เอเชีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
ปี 2553-  ปัจจุบนั     ตาํแหน่ง : กรรมการ 
                                                 บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)          

3. ดร.กาญจนา สุวรรณนภาศรี 
อาย ุ80 กรรมการและกรรมการผูมี้อาํนาจ
ลงนาม 
(ผา่นการอบรมโครงการ DAP  
รุ่นท่ี 43 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2548) 
 
 
 

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

ปี 2559- ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง:  กรรมการ  
                                               บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2524 – 2558      ตาํแหน่ง:  รองกรรมการผูจ้ดัการ 
                                                บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
                                                : กรรมการ 
                                                 บริษทัไลออ้น เอชีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
ปี 2553 – ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง: กรรมการ 
                                               บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกลุ อายุ 
ตําแหน่ง 
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4. ดร. เขียน วงศสุ์รีย ์ 
อาย ุ82  ปี  กรรมการบริหาร 
(ผา่นการอบรมโครงการ DCP รุ่นท่ี 
6/2001) 
 
 

ปริญญาเอก วศิกรรมไฟฟ้า 
The University of British Columbia 
ประเทศแคนาดา 

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

5. นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี 
 อาย ุ 51 ปี  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
(ผา่นการอบรมโครงการ DAP  
รุ่นท่ี 45 วนัท่ี 27 กนัยายน 2548) 
 

- ปริญญาโท  
  รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบณัทิต  
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์      
 

ปี 2548 –  ปี 2562  ตาํแหน่ง : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายขาย) 
                                                บริษทั  ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2562 –  ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง : รองกรรมการผูจ้ดัการ  
                                                บริษทั  ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2553 – ปี 2563   ตาํแหน่ง: กรรมการ 
                                               บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2553 – ปัจจุบนั   ตาํแหน่ง: กรรมการผูจ้ดัการ 
                                               บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2536 - ปี 2548    ตาํแหน่ง : ผูจ้ดัการทัว่ไป 
                                                บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั 
 

6.  นายพีรพล สุวรรณนภาศรี 
อาย ุ43 ปี  กรรมการผูจ้ดัการ 
และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
(ผา่นการอบรมโครงการ DAP  
รุ่นท่ี 44 วนัท่ี  2 กนัยายน 2548) 
 

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

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

7. นายพลูศกัด์ิ ตนัสิทธิพนัธ์ 
อาย ุ63 ปี  ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 
(ผา่นการอบรมโครงการ DCP 
รุ่นท่ี 144/2011 และ DAP รุ่นท่ี 51/2006) 
 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

ปี 2558- ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ  
                                             บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา้ทเ์ลท็ จาํกดั 
ปี 2558- ปัจจุบนั ตาํแหน่ง: รองประธานกรรมการ และ  
                                            ประธานกรรมการตรวจสอบ   
                                            บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2560-ปัจจุบนัตาํแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
                                           บริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกลุ อายุ 
ตําแหน่ง 
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8. นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์
อาย ุ60 ปี  กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
(ผา่นการอบรมโครงการ DCP รุ่นท่ี
61/2005, ACP รุ่นท่ี 10/2005) 

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

ปี 2559 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการ 
                                               บริษทั บางเขนชยั  จาํกดั 
ปี 2559 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการ 
                                               บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั(มหาชน) 
ปี 2553 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการ 
                                              บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั 
ปี 2553 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการ 
                                               บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั 
ปี 2553 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการ 
                                              บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 
ปี 2548 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
                                               บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั(มหาชน) 
ปี 2563 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไชยะบุรี พาวเวอร์ 

จาํกดั 
                   

9.ศาสตราจารย ์ดร.ธราพงษ ์วทิิตศานต ์ 
อาย ุ65 ปี กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการอิสระ 

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

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

10. นายสมเจตน์ สายฝน 
อาย ุ64 ปี กรรมการ 

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

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

11. นางสาวบุศรา หาญองอาจ ปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจการบญัชี 
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
อบรมหลกัสูตร Company Secretary 
Program (CSP 112/2563) 

ปี 2549-ปัจจุบนั ตาํแหน่ง :  ผูช่้วยสมุห์บญัชี                                               
บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 

พ.ย.63-ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการบริษทั                                  
บริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 

 

 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน)                                                                                                                     
 

 
เอกสารแนบ 2 หน้า 1  

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกับ 

กรรมการของบริษัทย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน)                                                                                                                     
 

 
เอกสารแนบ 2 หน้า 2  

 

 

รายช่ือบริษัท 
บริษัท บริษัทย่อย   

บมจ. ยูเน่ียน 
ปิโตรเคมีคอล 

บจ. ไลอ้อน เอเชีย 
(ไทยแลนด์) 

บมจ. แกรททิ
ทดู อนิฟินิท 

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

นางกาญจนา  สวุรรณนภาศรี S, D S, D S, D 

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

นายพีรพล  สวุรรณนภาศรี S, MD, M S, D, M S, D 

 
หมายเหตุ : P = ประธานกรรมการบริหาร  S = กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม  

D = กรรมการ    MD = กรรมการผู้จัดการ  
M = ผู้บริหาร 

 
 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน)                                                                                                                     
 

 
เอกสารแนบ 3 หน้า 1  

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและ

หวัหน้างานกาํกับดแูลการปฏบิตังิานของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน)                                                                                                                     
 

 
เอกสารแนบ 3 หน้า 2  

 

รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกับดแูลการปฏิบัตงิานของ
บริษัท 
 ช่ือ – นามสกุล  นางสาวลดาวลัย์ อินทรวิชยั 
 ตาํแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา  ปริญญาตรี   สาขาบริหารธุร กิจการบัญชี  มหาวิทยาลัยรายภัฏ
นครราชสีมา 

 ประสบการณ์การทาํงาน 
 2560 – ปัจจบุนั  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

 อบรม “การจดัทํากระดาษทําการ การป้องกนัการทจุริต” สภาวิชาชีพบญัชี 

 หลกัสตูร Working Paper for Better Corruption Prevention   ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 หลกัสตูร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน” รุ่นท่ี 3  
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 อบรม “Risk Management and Internal Control”  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

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

1. งานดแูลการปฏิบตังิานภายใน (Compliance) 

 จัดทําแผนงานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานประจําปี เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 



บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน)                                                                                                                     
 

 
เอกสารแนบ 3 หน้า 3  

 

 กํากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนงานท่ี
กําหนดให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและบริษัทฯ 

 ให้คําปรึกษาท่ีเก่ียวกบักฏระเบียบของทางการและบริษัทฯ ให้แก่พนกังาน 

 เป็นตวัแทนเพ่ือการประสานงานระหวา่งบริษัทฯ กบัหน่วยงานภายนอกและทางการ 

 สรุปกฎระเบียบท่ีมีการเปล่ียนแปลงและประเด็นสําคญั เพ่ือนําส่งให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
และคณะกรรมการรับทราบ รวมถึงการจัดทําและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
(Compliance Manual) 

 รับแจ้งข้อร้องเรียนของลกูค้าและนํามาเพ่ือพิจารณาสรุปผล เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไขร่วมกบัฝ่ายต้นสงักดั เพ่ือสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า 

 จดัอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ให้แก่พนกังานทกุคนในบริษัทฯ เก่ียวกบัหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ พร้อมทัง้แนะนํากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ีออกใหม ่
รวมถึงหลกัจรรยาบรรณตา่งๆ ในการดําเนินงานด้านธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 จดัทํารายงานการกํากบัดแูลการปฏิบตังิานประจําปี 

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

 จดัทําแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี เสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายตา่งๆ ตามแผนงานท่ีกําหนดว่า เป็นไปตามขัน้ตอน
ปฏิบตังิานท่ีบริษัทฯ กําหนด 

 สอบทานการปฏิบตัิงานของฝ่ายต่างๆ และประเมินการควบคมุภายใน และบริหาร
ความเสี่ยงพร้อมทัง้เสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง เปล่ียนแปลงระบบงานให้
เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
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เอกสารแนบ 4 หน้า 1  

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
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-ไม่มีเอกสารแนบ- 
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เอกสารแนบ 5 หน้า 1  

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 
อ่ืนๆ 
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เอกสารแนบ 5 หน้า 2  

 

 
 
 
 
 
-ไม่มีเอกสารแนบ- 

 


	0-INDEX_20210331
	1-BUSINESS_20210331
	2-MANAGEMENT_AND_CG_20210331
	3-FINANCIAL_20210331
	4-CERTIFICATION_20210331
	5-INFO_DIRECTOR_MANAGEMENT_20210331
	6-INFO_SUBSIDIARIES_EXECUTIVES_20210331
	7-INFO_CHIEF_INTERNAL_AUDIT_AND_COMPLIANCE_20210331
	INFO_APPRAISED_VALUE_ASSET_20210331
	OTHERS_20210331

