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สารจากประธานกรรมการ

(นายพละ สุขเวช)
ประธานกรรมการ

ปี 2559 เป็นปีที่สร้างความโศกเศร้าให้กับประชาชน
ชาวไทยเปน็อยา่งมาก สำาหรบัการเสด็จสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นการสูญเสียท่ีย่ิงใหญ่ 
ที่สุดของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ 70 ปี ตลอดรัชสมัยของ
พระองค์ นับเป็น 70 ปี ที่พระองค์ปกครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามโดยแท้ ผมในฐานะ
ประธานกรรมการ ขอเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอน้อม
เกลา้น้อมกระหมอ่มรำาลกึในพระมหากรณุาธคิณุหาทีส่ดุมไิด ้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และ 
พนักงาน ของบริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)

ในปี 2559 ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
หรอื GDP มกีารขยายตัวรอ้ยละ 3.2 ต่อเน่ืองจากปกีอ่นหนา้ที่
ขยายตวัรอ้ยละ  2.8 โดยมปีจัจัยสนับสนุนจากการใชจ้า่ยและ
ลงทุนของภาครัฐ และ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว 
และ การบริโภคของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม การชะลอตัว
ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ยังคงส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก 
ของประเทศ  ทั้งนี้ ในส่วนของราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกได้
เริ่มปรับตัวขึ้นในช่วงตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 

ผลการดำาเนนิงานของบรษิทัซึง่มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรง
กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และ ลักษณะการเคลื่อนไหว
ของราคาน้ำามัน รวมถึงจำานวนอุปสงค์ และ อุปทาน สินค้า 
เคมีภัณฑ์ โดยในปีนี้ บริษัท มียอดขาย ใกล้เคียงกับปีที่ผ่าน
มาโดย ลดลงเล็กนอ้ย จากปกีอ่นหนา้ รอ้ยละ 3.74 เนือ่งจาก
ปรมิาณการขายทีล่ดลงตามภาวะเศรษฐกจิของภาคการผลติ
ของประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีอัตรากำาไรข้ันต้นท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
เนื่องจาก ราคาสินค้ามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจาก
ราคาน้ำามันดบิในตลาดโลกทีป่รบัตัวเพิม่ขึน้ และ ผูผ้ลติสนิคา้

เคมภีณัฑร์ายใหญเ่ริม่มกีารจำากัดปรมิาณการผลติสนิคา้ ทำาให้
บริษัทมีอัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 14.52 เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้าท่ีอยู่ท่ีร้อยละ10.85 ท้ังนี้ บริษัทยังคงมีความ
สามารถในการบริหารต้นทุนการขายและบริหาร รวมถึง
ต้นทุนทางการเงินในระดับที่ดี และใกล้เคียงกับปีที่ผ่านๆ มา 
ทำาให้บริษัทมีกำาไรสุทธิอยู่ที่ 90.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.93 
ลา้นบาทจากชว่งเดยีวกนัของปกีอ่นหนา้ โดยมอีตัรากำาไรสทุธิ
ของปี 2559 อยู่ที่ ร้อยละ 4.42 เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่ง
ที่อยู่ที่ร้อยละ 1.22 ทั้งนี้ ในภาพรวมผลการดำาเนินงานในปี 
2559 ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย มรีายไดร้วมอยูท่ี ่2,838 ลา้น
บาท กำาไรสุทธิอยู่ท่ี 185.20 ล้านบาท โดยยอดขายลดลงจำานวน 
191.10 ล้านบาท ขณะที่มีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 74.61 ล้านบาท 

ข้าพเจ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปี 2560 เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย จะสามารถขยายตัวตามท่ีภาครัฐคาดการณ์ไว้ 
หรือ ดีกว่า โดยเฉพาะในส่วนของภาคการผลิต และ การส่ง
ออก ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนให้ผลประกอบการของ
บริษัทสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัย
ดังกล่าวมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่บริษัทไม่สามารถ
ควบคมุได ้ดงันัน้ ในป ี2560 บรษิทั จะยงัคงดำาเนนิธรุกจิดว้ย
ความระมัดระวัง เช่นในปีท่ีผ่านมา เพื่อให้สามารถสร้างผล
ตอบแทนกลับคืนสู่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

ท้ายนี้ ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบ 
พระคุณ ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะ
เป็น คู่ค้าทางธุรกิจ สถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงพนักงาน 
ทุกท่าน ท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนนุบรษิทัมาเป็นอยา่งดใีนตลอดชว่ง
ระยะเวลาที่ผ่านมา
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รายงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ยเูนีย่น ปโิตรเคมี

คอล จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน 

ไดแ้ก ่นายนพพร เทพสทิธา เปน็ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์  และนายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 

เป็นกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดไว้ โดยไม่ได้ถือหุ้น

ของบริษัท ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีส่วนได้

เสียในบริษัท

ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้

มกีารประชมุรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ ซึง่แต่ละทา่นได้เขา้รว่มประชุม

ตามรายละเอียด ดังนี้

1.	นายนพพร	เทพสิทธา  

   เข้าร่วมประชุมรวม 2 ครั้ง

2.	นายพูลศักดิ	์ตันสิทธิพันธ์	 

   เข้าร่วมประชุมรวม 4 ครั้ง

3.	นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	  

   เข้าร่วมประชุมรวม 4 ครั้ง

ทั้งน้ี เพื่อทำาการพิจารณาสอบทานงบการเงินของ

บรษิทั ระบบควบคมุภายใน รายการระหวา่งกนั การคัด เลอืก

ผู้สอบบัญชี และเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปเป็น

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่ว

ข้างต้นได้ ดังนี้ 

1. รายงานงบการเงินของบริษัทตามท่ีได้ผ่านตรวจสอบ  

   และรับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรอง จาก 

   สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และ  

   ตลาดหลักทรัพย์ หรือ (“สำานักงาน กลต.”) เป็น 

   งบการเงินทีม่ีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักการ 

   บัญชีที่รับรองทั่วไป และ เป็นที่เชื่อถือได้

2. บรษิทัมรีะบบความควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและ 

   เพียงพอ โดยในรอบปีที่ผ่านมายังไม่ปรากฏข้อ 

   บกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการ 

   ตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

   ของบรษิทัไดท้ำาการตรวจสอบการปฏบัิตติามระบบ 

   ไวอ้ยา่งสม่ำาเสมอ โดยมกีารวางแผนการตรวจสอบ 

   ล่วงหน้าในแต่ละปี

3. บริษัทมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบ 

   ของหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง 

   ข้อกำาหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

   หรือ (“ตลท.”) สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ (“สำานักงาน  

   กลต.”) เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถปฏบัิตติามข้อกำาหนด 

   ได้อย่างถูกต้อง 

(นายนพพร เทพสิทธา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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4. คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายใหฝ้า่ยตรวจ 

   สอบภายในของบริษัทได้ทำาการสอบทานรายการ 

   สินค้าระหว่างบริษัท และ บริษัท แกรททิทูด  

   อินฟินิท จำากัด (มหาชน) ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา 

   พบว่าไมม่คีวามซ้ำาซอ้นกนัและเปน็ไปตามข้อตกลง 

   ทางการค้าระหว่างกัน

สำาหรบัในป ี2559 ทีผ่า่นมา คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความพอใจในผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้สอบบัญชี และ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จึง

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

เสนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัประจำาปผีูถื้อหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ทีจ่ะ

มีขึ้นในเดือน เมษายน พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย 

ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ 

นางสาวศริาภรณ ์เอือ้อนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขที ่

3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับ

อนญุาต เลขที ่4523 แหง่ บรษิทั สำานกังาน อวีาย จำากดั เปน็

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2560 ต่ออีกวาระหนึ่ง 
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คณะกรรมการบริษัท 
และประวัติโดยย่อ

นายพละ สุขเวช
อายุ 77 ปี ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (ผ่านการอบรมโครงการ DAP  
รุ่นที่ 14/2004) 

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2503) 
 • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ปี 2555 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล 
จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : ที่ปรึกษา บริษัท ปตท.เคมิคอล จำากัด (มหาชน)
       บริษัท เอ็มไพร์ เอเซีย กรุ๊ป จำากัด
 • ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการ บริษัท ซียูอีแอล จำากัด
     ตำาแหน่ง : ประธาน สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • ปี 2551 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : ที่ปรึกษา บริษัท ยูนิไทยไลน์ จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการ บริษัท ไทยออลย์พาวเวอร์ จำากัด
 • ปี 2549 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : ประธาน มูลนิธิส่งเสริมการจัดการทรัพยากร 
       และสิ่งแวดล้อมไทย
 • ปี 2545 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : ประธานกรรมการ  
       บริษัท บางกอก โพลีเอทธิลีน จำากัด

นายวิรัช  สุวรรณนภาศรี
อายุ  ปี 73 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
(ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 43 วันที่ 19 สิงหาคม 2548)

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ปี 2559 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการ และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
       บริหาร บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2524 - 2558 ตำาแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ 
       บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)
       บริษัท ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำากัด
 • ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำากัด (มหาชน)*               
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ดร.กาญจนา สุวรรณนภาศรี
อายุ 76 กรรมการ, รองประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
(ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 43 วันที่ 19 สิงหาคม 2548)

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • อนุปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ สาขาการตลาด
 • พุทธศาสตร์ดุษฎีบัฒฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (2550)

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการ และรองประธานท่ีปรึกษา คณะกรรมการบริหาร
       บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2524 - 2558 ตำาแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ
       บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)
      : กรรมการ บริษัทไลอ้อน เอชีย (ไทยแลนด์) จำากัด
 • ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำากัด (มหาชน)*

นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี
อายุ 45 ปี  กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
(ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 44 วันที่  2 กันยายน  2548)

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร ระหว่างประเทศ 
  The University of Birmingham ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร
       บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
       บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำากัด (มหาชน)*
 • ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการ บริษัท ยูเน่ียนปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2548 - 2553 ตำาแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ (ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ)
       บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2543 - ปี 2548 ตำาแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป
       บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำากัด (มหาชน)*
 • ปี 2534 - ปี 2543 ตำาแหน่ง : รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด
       บริษัท ยูเนี่ยน เทรดดิ้ง แอนด์ อินดัสตรี้ จำากัด

ดร. เขียน วงศ์สุรีย์ 
อายุ  77  ปี  กรรมการบริหาร (ผ่านการอบรมโครงการ DCP รุ่นที่ 6/2001)

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก วิศกรรมไฟฟ้า The University of British Columbia ประเทศแคนาดา

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2541 - ปี 2554 ตำาแหน่ง : กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาขน)
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นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี
อายุ  47 ปี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
(ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 45 วันที่ 27 กันยายน 2548)

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณทิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์       

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • ปี 2548 -  ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขาย)
       บริษัท  ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำากัด (มหาชน)*
 • ปี 2536 - ปี 2548 ตำาแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำากัด

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี
อายุ 46  ปี  ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
(ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 42 วันที่ 1 สิงหาคม 2548)

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

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
       บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการ  
       บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำากัด (มหาชน)*
 • ปี 2545 - ปี 2548 ตำาแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
       บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล  จำากัด

นางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศรี
อายุ 43 ปี  กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผ่านการอบรมโครงการ DAP 
รุ่นที่ 43 วันที่ 19 สิงหาคม 2548) 

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • M.B.A. University of New Haven, USA 

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนงานบริหารงานกลาง)
       บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)
      : กรรมการ บริษัท ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำากัด
 • ปี 2545 - ปี 2548 ตำาแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป 
       บริษัท ไลอ้อน เอเชีย (ประเทศไทย) จำากัด
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นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
อายุ 39 ปี  กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
(ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 44 วันที่  2 กันยายน 2548)

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

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
       บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2548 - 2558 ตำาแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด)
       บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)
      : กรรมการ บริษัท ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำากัด
 • ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำากัด (มหาชน)*
 • ปี 2546 - ปี 2548 ตำาแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
       บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำากัด

นายนพพร เทพสิทธา
อายุ  63  ปี  ประธานกรรมการตรวจสอบ (ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 43 วัน
ที่ 19 สิงหาคม 2548.)

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 
       ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศ
                                                 ไทย
 • ปี 2556 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 • ปี 2556 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ  
       บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 
(มหาชน)
 • ปี 2557 - 2557 ตำาแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร
       บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2550 - 2557 ตำาแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ
       บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ
       บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2547 - 2555 ตำาแหน่ง : รองประธานอาวุโส
       บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2545 - 2546 ตำาแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง
       บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2543 - 2544 ตำาแหน่ง : กรรมการบริหารกลาง บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ จำากัด
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นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์
อายุ 59 ปี  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (ผ่านการอบรมโครงการ DCP
รุ่นที่ 144/2011 และ DAP รุ่นที่ 51/2006)

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       บริษัท FN Factory Outlet จำากัด
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
       บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2557 - 2558 ตำาแหน่ง : ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
       บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2552 - 2557 ตำาแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ
       บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ
       บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน  ตำาแหน่ง : กรรมการผู้อำานวยการบริษัท สรรพกิจธุรการ จำากัด
       (ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมายและสำานักงานบัญชี)
     ตำาแหน่ง : กรรมการ : บริษัท บี.บราเดอร์ จำากัด
       (ที่ปรึกษากฏหมายเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากร)

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
อายุ 57 ปี  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(ผ่านการอบรมโครงการ DCP รุ่นที่61/2005, ACP รุ่นที่ 10/2005) 

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ)
  มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม, อังกฤษ
 • ปริญญาโท การต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บจก. เซาท์ อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
       บจก. ไฟฟ้า น้ำางึม 2
      : กรรมการ บจก. ซี เค พาวเวอร์
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
       บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ 
       บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการ บริษัท บางเขนชัย จำากัด
 • ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการ บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำากัด
 • ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการ บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำากัด
 • ปี 2552 - ปัจจุบัน ตำาแหน่ง : กรรมการ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด
 • ปี 2557 - 2559 ตำาแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
       และการเงิน บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป

 ชื่อบริษัท : บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)

 สถานที่ตั้ง : 728 อาคารยูเนี่ยนเฮ้าส์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 

 Homepage : http://www.unionpetrochemical.com

 เลขทะเบียนบริษัท : ทะเบียนเลขที่ 0107548000391

 ประเภทธุรกิจ  : ดำาเนินธุรกิจจัดจำาหน่ายเคมีภัณฑ์ 

 ทุนจดทะเบียน : 206,250,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

 ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว : 206,056,899 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

 จำานวนและชนิดของหุ้นที่ : หุ้นสามัญ 824,227,596 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

 ออกและจำาหน่ายได้แล้ว
 ทั้งหมด
 มูลค่าที่ตราไว้ : 0.25 บาทต่อหุ้น

 โทรศัพท ์ : 0-2881-8288

 โทรสาร : 0-2433-7243-4

  ข้อมูลการลงทุนของบริษัท

 ชื่อบริษัท : บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำากัด (มหาชน) หรือ เดิมชื่อ บริษัท ยูเนี่ยน 

   อินทราโก้ จำากัด (มหาชน)

 สถานที่ตั้ง : 9/8 หมู่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 ประเภทธุรกิจ : ดำาเนินธุรกิจเป็นผู้จัดหา พัฒนาและจัดจำาหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical)

 ทุนจดทะเบียน : 454,029,949 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

 ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว : 302,686,717 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

 มูลค่าที่ตราไว้ : 1.00 บาทต่อหุ้น

 สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นอยู ่  : ร้อยละ 59.99 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

 ชื่อบริษัท : บริษัท ไลอ้อนเอเซีย (ไทยแลนด์) จำากัด

 สถานที่ตั้ง : 728 อาคารยูเนี่ยนเฮ้าส์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 

 ประเภทธุรกิจ : ดำาเนินธุรกิจจัดจำาหน่ายเคมีภัณฑ์ 

 ทุนจดทะเบียน :  30,000,000 บาท

 ทุนชำาระแล้ว : 30,000,000 บาท

 มูลค่าที่ตราไว้ : 100 บาทต่อหุ้น

 สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นอยู ่ : ร้อยละ 99.99 (ณ 31 ธันวาคม 2559)
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  ข้อมูลอ้างอิง

 นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

 สถานที่ตั้ง :  93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 โทรศัพท์ :  +66 (0)2-009-9000

 โทรสาร :  + 66 (0) 2-009-9991

 ผู้สอบบัญช ี :  บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

 สถานที่ตั้ง :  ช้ันท่ี 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

   เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท์ : +66 (0) 2264-0077
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ข้อมูลทางการเงินของบริษัท 
และบริษัทย่อยโดยสรุป

อัตราส่วนทางการเงิน 
อัตรากำาไรขั้นต้น  10.38% 12.96% 17.00%

อัตรากำาไรสุทธิ  2.52% 3.65% 6.52%

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์  4.73% 5.80% 9.28%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  10.65% 11.50% 16.45%

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น* (เท่า) 0.72 0.54 0.41

หมายเหตุ : * หนี้สินในส่วนที่มีภาระดอกเบี้ย

สินทรัพย์รวม 1,983.06 1,908.16 1,995.94

หนี้สินรวม 1,106.03 946.27 870.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น 877.04 961.89 1,125.93

รายได้จากการขาย 3,748.69 3,028.91 2,837.80

ค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมภาษีและดอกเบี้ยจ่าย) 3,625.02 2,905.60 2,627.56

กำาไร  – สุทธิจากภาษีและดอกเบี้ยจ่าย 94.41 110.59 185.20

                              หน่วย : ล้านบาท 2557 2558 2559
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ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ

 	 บริษัท	ยูเนี่ยน	ปิโตรเคมีคอล	จำากัด	(มหาชน)	

ประกอบธุรกิจนำาเข้าและจัดจำาหน่ายเคมีภัณฑ์ โดย

สินค้าของบริษัทประกอบด้วยสารทำาละลาย (Solvents) ซึ่ง

เป็นสินค้าที่จำาหน่ายทั่วไป (Commodity Solvent)สำาหรับ

ใช้เปน็สารทำาละลายซึง่เปน็สว่นประกอบในการผลติสนิคา้ใน

อุตสาหกรรมต่างๆ ดังน้ันกลุ่มลูกค้าที่ใช้สารทำาละลาย

ประเภทนี้ จะเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทต่างๆในแต่ละ

ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องนำาสารทำาละลาย มาใช้เป็นส่วน

ประกอบในการผลิตสินค้า โดยบริษัทผู้ผลิตเหล่านี้ส่วนมาก

เป็นลูกค้าเก่าของบริษัทและมีความสัมพันธ์เป็นคู่ค้ากันมา

อย่างยาวนาน

 	บริษัท	 แกรททิทูด	 อินฟินิท	 จำากัด	 (มหาชน)	 

	 	 (เดมิชือ่	“บรษิทั	ยเูนีย่น	อนิทราโก	้จำากดั	(มหาชน)”)

มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 มีทุนจดทะเบียน 454.03 ล้านบาท และ มี

ทุนชำาระแล้วจำานวน 302.69 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัทใน

อัตราส่วนร้อยละ 59.99 ดำาเนินธุรกิจนำาเข้าส่งออกและ

จำาหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) ให้กับ

กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยบริษัทจะเน้นการกระจายสินค้า

ออกไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการเคมีภัณฑ์ซึ่งทำาหน้าที่

สรา้งคณุลกัษณะเฉพาะใหก้บัสนิคา้ นอกจากนีบ้รษิทัยอ่ยดงั

กล่าวจะเป็นผู้สรรหาเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ และ ผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ เข้ามาป้อนสู่ตลาดใหม่ๆเพิ่มเติมในอนาคต  

 	บริษัท	ไลอ้อน	เอเซีย	(ไทยแลนด์)	จำากัด	

มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 มีทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วจำานวน 30 

ล้านบาท และถือหุ้นโดยบริษัทในอัตราส่วนร้อยละ 99.99 

ดำาเนินธุรกิจนำาเข้าส่งออกและจำาหน่ายเคมีภัณฑ์   ซึ่งบริษัท

ย่อยดังกล่าวก่อตั้งข้ึนมาเพื่อจัดจำาหน่ายสารทำาละลายชนิด

พิเศษ (Specialty Solvents) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารทำาละลาย

ประเภทที่ไม่เป็นอันตรายต่อสภาวะแวดล้อม 

 	บริษัท	 ลาวิช	 แลบบอราทอรี	 จำากัด	 (เดิมชื่อ	 

	 	 “บริษัท	แกรททิทูด	ซัพพลีเมนต์	จำากัด”)

มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แกรททิทูด อินฟิ

นิท จำากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทุน

บริษัท ยูเนี่ยน  ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำากัด (มหาชน)

บริษัท ลาวิช 
แลบบอราทอรี่ จำากัด บริษัท ลิจิท จำากัด

บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จำากัด

99.99% 99.99%

99.99%59.99%

โครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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จดทะเบียน 33 ล้านบาท โดยเรียกชำาระแล้วเป็นจำานวน 33 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำากัด (มหาชน) 

ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.99 โดยดำาเนินการธุรกิจผลิตและจำาหน่ายอาหารเสริม

 	บริษัท	ลิจิท	จำากัด	

มสีถานะเปน็บรษัิทยอ่ยของบรษิทั แกรทททิดู อนิฟนิทิ จำากดั (มหาชน) โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มทีนุจดทะเบยีน 

5 ลา้นบาท โดยเรยีกชำาระแลว้เปน็จำานวน 5 ลา้นบาท ถอืหุน้โดยบรษิทั แกรทททิดู อนิฟนิทิ จำากดั (มหาชน) ถอืหุน้ในอตัราส่วน

ร้อยละ 99.99 โดยในปัจจุบันยังไม่ได้ดำาเนินธุรกิจใด

Commodity Solvents 2,629.82 70.15 2,139.25 70.63 2,059.46 72.57

Specialty Solvents & Others 1,118.87 29.85 889.65 29.37 778.34 27.43

																					รวม*	 3,748.69	 100.00	 3,028.90	 100.00	 2,837.80	 100.00

 ประเภทสารทำาละลาย 2557 % 2558 % 2559 %

หมายเหตุ	 :	 (*)	ไม่นับรวมการซื้อขายระหว่างกลุ่ม

	 	 Commodity	Solvents	ดำาเนินการโดยบริษัท	ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล	จำากัด	(มหาชน)

	 	 Special	 Solvent	 &	 Others	 ดำาเนินการโดยบริษัทย่อย	 ได้แก่	 บริษัท	 แกรททิทูด	 อินฟินิท	 จำากัด	 (มหาชน)	 และ	 

	 	 บริษัท	ไลอ้อน	เอเซีย	(ไทยแลนด์)	จำากัด

หน่วย : ล้านบาท
รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งแยกตามประเภทสารทำาละลาย
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 1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ

สินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทสารทำาละลาย (Solvents) 

เป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นและขั้นกลาง   

ซึง่ในอตุสาหกรรมปโิตรเคมขีัน้ต้นจะนำาผลติภณัฑป์โิตรเลยีม  

ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL) แนฟทา (Naphtha)  

รวมทัง้คอนเดนเสท (Condensate) ซึง่ได้มาจากกระบวนการ

กลั่นน้ำามันดิบมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ดังน้ันราคา 

โซลเว้นท์ โดยทั่วไปจึงมีแนวโน้มที่จะแปรผันตามราคาน้ำามัน

ดิบในตลาดโลก และภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยกลุ่ม

โรงงานผูผ้ลติปโิตรเคมจีะเปน็ผูม้บีทบาทในการกำาหนดราคา

ขายของโซลเว้นท์ อย่างไรก็ตามบริษัทถือเป็นหนึ่งใน 

ผู้จัดจำาหน่ายรายใหญ่และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิต 

จึงทำาให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกับราคาวัตถุดิบได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาผู้จัดจำาหน่ายสินค้า 
  น้อยราย   

บริษัทดำาเนินธุรกิจนำาเข้าและจัดจำาหน่ายสินค้า

เคมีภัณฑ์ประเภทสารทำาละลาย (Solvents) ซึ่งบริษัทเป็น 

ผู้จัดจำาหน่ายรายใหญ่ให้กับผู้ผลิตและผู้จัดจำาหน่ายรายใหญ่

ของโลก คือ 

a. บริษัท ไทย-เอ็มซี จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่ม  

   Mitsubishi Corporation ของประเทศญี่ปุ่น โดย 

   บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายมา 

   ตั้งแต่ปี 2528

b. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นบริษัท 

   ของกลุ่ม Exxon Mobil ประเทศสหรัฐอเมริกา  

   โดยบริษทัเปน็ตัวแทนจำาหนา่ย มาจำาหนา่ยตัง้แตปี่  

   2529

c. กลุม่บรษิทัในเครอื ปตท. ได้แก ่บรษิทั ไอ.อาร.์พ.ีซ.ี  

   จำากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที ฟีนอล จำากัด

บริษัท ปตท. เคมิคอล จำากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอซี 

ไกลคอล จำากัด 

ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัด

จำาหน่ายดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีการนำาเข้าจาก 

ผู้ผลิตรายอื่นๆ อีกด้วย

 3. ความเสี่ยงจากการท่ี ไม่ ได้รับต่อสัญญาจาก  
  Supplier หลัก

บริษัท มี Supplier หลักๆ ได้แก่ 

1. บริษัท ไทย-เอ็มซี จำากัด โดยได้รับการแต่งตั้งให้ 

   เป็น Authorized Dealer เมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม  

   2528

2. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด ตั้งแต่ปี 2529  

   โดยปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็น Non-exclusive  

   Branded Distributor เมื่อปี 2548 

3. กลุม่บรษิทัในเครอื ปตท. ไดแ้ก ่บรษิทั ไอ.อาร์.พี.ซ.ี  

   จำากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที ฟีนอล จำากัด

 บริษัท ปตท.เคมิคอล จำากัด (มหาชน) บริษัท  

   ทีโอซี ไกลคอล จำากัด  

ดังนั้นบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการท่ีไม่ได้ รับ 

ต่อสัญญาจาก Supplier บางราย อย่างไรก็ตาม บริษัท 

มคีวามสมัพนัธท่ี์ดกีบั Supplier มาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน

และตั้งแต่บริษัทได้จัดตั้งมาบริษัทไม่มีประวัติที่ Supplier  

ไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญากับบริษัท 

 4. ความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อ

การขายส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นการขายโดยการให้ 

สินเช่ือกับลูกค้าเดิม ซ่ึงโดยเฉลี่ยแล้วทางบริษัทจะให้ระยะ

เวลาสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ 90 - 120 วัน ทำาให้บริษัทอาจได้รับ

ความเสีย่งในการรบัชำาระหนีจ้ากลกูคา้ได ้อยา่งไรกต็ามทีผ่่าน

ปัจจัยความเสี่ยง
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มาบริษัทมีหนี้เสียที่เกิดจากการให้สินเชื่อน้อยมาก และ

ปัจจบุนัลูกหน้ีทีม่กีารฟอ้งรอ้งมจีำานวนนอ้ยโดยมจีำานวนยอด

คงคา้งทีไ่มม่สีาระสำาคญัตอ่ฐานะของบรษิทั บรษัิทมนีโยบาย

ที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยในการพิจารณาอนุมัติให้สิน

เชื่อหรือการพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อ บริษัทจะทำาการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน แนวโน้มความเจริญเติบโตของ

อุตสาหกรรมนั้นๆ ความมีชื่อเสียงเป็นที่ รู้จักของลูกค้า 

ประวัติการชำาระหนี้ในอดีต และจำานวนการสั่งซื้อในอดีตท่ี

ผ่านมา รวมถึงการตรวจสอบธุรกิจและการดำาเนินงานของ

ลูกค้าอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะทำาการอนุมัติสินเชื่อการค้าแก่

ลูกค้ารายใดรายหนึ่ง 

 
 5. ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจจัดจำาหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทสารทำาละลายใน

ปัจจุบันมีการแข่งขันสูง โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ 

ประมาณ 5-6 ราย ซึ่งต่างก็มีการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

มากขึ้น ที่ผ่านมายอดขายของบริษัทจัดอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 

ของผูป้ระกอบการทีอ่ยูใ่นธรุกจิจัดจำาหน่ายเคมภีณัฑป์ระเภท

สารทำาละลายในประเทศ ประกอบกับการที่ธุรกิจการจัด

จำาหน่ายเคมภีณัฑป์ระเภทสารทำาละลายเปน็ธรุกจิกึง่แขง่ขนั

กึ่งผูกขาด และบริษัทอยู่ในธุรกิจนี้โดยมีประสบการณ์

ยาวนานถึง 35 ปี จึงทำาให้บริษัทมีความชำานาญในการขาย

และบรหิารสนิคา้คงคลงั บรษัิทสามารถวเิคราะหแ์ละวางแผน

สำาหรับสภาวะตลาดทัง้ปจัจบุนัและอนาคต จึงได้รบัความเชือ่

ถือจากผู้ผลิตและลูกค้าเป็นจำานวนมาก

 6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทดำาเนินธุรกิจซื้อและจำาหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์

ประเภทสารทำาละลาย (Solvents) โดยสนิคา้ของบรษิทัสว่น

ใหญ่จะเป็นการสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งในและ 

ต่างประเทศ โดยบริษัททำาการสั่งซื้อจาก บริษัท เอสโซ่ 

(ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่ม Exxon Mobil 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา, บรษัิท ไทย-เอม็ซ ีจำากดั ซึง่เปน็บรษิทั

ของกลุ่ม Mitsubishi Corporation ประเทศญ่ีปุ่น และ 

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และจากการที่บริษัทมีการ

สั่งซ้ือสินค้าบางส่วนจากต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทอาจจะมี

ความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น อยา่งไรกต็าม 

บรษิทัไดม้กีารลดความเสีย่งดงักลา่วโดยการทำาสญัญาซือ้ขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเต็มจำานวนเพื่อป้องกัน 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นในการจา่ยชำาระหนีค้า่สนิคา้

 7.  ความเสี่ยงกรณีมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่า 
  ร้อยละ 50 

ปัจจุบันบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่ม 

สวุรรณนภาศร ีซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัประมาณรอ้ยละ 57 อยา่งไร

ก็ตาม กฎหมาย หรือ ข้อบังคับกำาหนดให้ บริษัทต้องได้รับ

เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีกรณีพิเศษ ผู้ถือหุ้นอื่น 

จึงอาจสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ 

ถ่วงดุลในมติพิเศษได้ นอกจากนี้เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลใน 

การบริหารจัดการโดยบริษัทได้ดำาเนินการ ดังนี้

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมคีวามเปน็อสิระ 

   จำานวน 3 ทา่นเขา้มาตรวจสอบการดำาเนนิงานของ 

   บริษัท

2. แตง่ตัง้กรรมการอสิระจากภายนอก (รวมกรรมการ 

   ตรวจสอบแล้ว) จำานวน 4 ท่าน 

3. จัดให้มีการแบ่งแยกสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน  

   มีการกระจายอำานาจในการบริหารงานและ 

   การตัดสินใจลงไปในฝ่ายและแผนกต่างๆ ภายใน 

   บริษัทตามความเหมาะสม 

4. ได้มีการจัดจ้างบริษัทจากภายนอกที่ เป็นผู้มี  

   ความรู้และความชำานาญงานวางระบบควบคุม 

   ภายในใหม้าทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูว้างระบบ และมกีารจา้ง 

   บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาทำาหน้าท่ีเป็น 

   ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทมาตั้งแต่ เดือน 

   กุมภาพันธ์ 2549 โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ 

   ตรวจสอบเพื่อทำาการสอบทานให้บริษัทมีการ 

   ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน ( Internal  

   Control) ที่ได้วางไว้ และการตรวจสอบภายใน  

   (Internal Audit) ในด้านต่างๆ รวมท้ังด้านการ 

   บริหาร ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกันกับ 

   คณะกรรมการตรวจสอบ 
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 โครงสร้างเงินทุน

		หลักทรัพย์ของบริษัท

 ทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้ 

 ทุนจดทะเบียน  206,250,000 บาท 

 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  825,000,000 หุ้น

 ทุนที่เรียกชำาระแล้ว  206,056,899 บาท 

 จำานวนหุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้แล้ว          824,227,596 หุ้น

 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25  ยี่สิบห้าสตางค์

 1 นางกาญจนา  สุวรรณนภาศรี 367,750,000 44.62

 2 นางสาวฉัตรประภา  สุวรรณนภาศรี 34,803,100      4.22

 3 นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี 12,250,000 1.49

 4 นางสาวจันทร์จิรา จุลธีระ 11,185,100 1.36

 5 นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี 9,250,000 1.12

 6 นายพีรพล สุวรรณนภาศรี    9,250,000     1.12

 7 นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี 9,250,000 1.12

 8 นางสาวปิยะดา  สุวรรณนภาศรี 9,250,000 1.12

 9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์  จำากัด 8,269,100 1.00

 10 นายสัมฤทธิ์   พิทักษ์เสมากุล 6,050,000 0.73

 ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น                  ณ 31 ธันวาคม 2559

   จำานวนหุ้นที่ถือ สัดสว่น  (%)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิ

หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลในแต่ละป ีทัง้น้ี การจ่ายเงินปันผล

ให้นำาปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น  

ผลการดำา เ นินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท  

สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ  

ทีเ่กีย่วข้องในการบรหิารงานของบรษิทั ซึง่การจา่ยเงนิปนัผล

ดงักลา่วขา้งตน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร โดย คณะ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน ทุกประการตามมาตรา 68 แห่งพระราช
บญัญตับิรษิทัมหาชน จำากดั พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัท 
มีดังต่อไปนี้

 	คณะกรรมการบริษัท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการท้ังหมดจำานวน 12 ท่าน และ เลขานุการบริษัท 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปน้ี

1 นายพละ สุขเวช ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 0 0 -

2 นายวิรัช สุวรรณนภาศรี กรรมการ 0 0 -

3 นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี กรรมการ 367.75 367.75 -

4 นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี กรรมการ 9.25 9.25 -

5 นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี กรรมการ 9.25 9.25 -

6 นางสาวปิยะดา  สุวรรณนภาศรี กรรมการ 9.25 9.25 -

7 นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ 9.25 9.25 -

8 นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี กรรมการ 12.25 12.25 -

9 ดร.เขียน วงศ์สุรีย์ กรรมการ 0 0 -

10 นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 0 0 -

11 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 0 0 -

12 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 0 0 -

13 นางสาววราภรณ์ ทองโพธิ์ เลขานุการบริษัท 0 0 -

 
ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง            

                         จำานวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท
    (หน่วย : ล้านหุ้น) 

   1 ม.ค. 59     31 ธ.ค. 59   เปล่ียนแปลง 

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน

กรรมการผูม้อีำานาจลงนามผกูพนับรษัิท ประกอบดว้ย 
นายวิรัช สวุรรณนภาศร ีและนางกาญจนา สวุรรณนภาศร ีลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัทหรือ นาย
วิรัช สุวรรณนภาศรี หรือ นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี ลง

ลายมือชื่อร่วมกันกับ นางสาวสุธิดา สุรรณนภาศรี นางสาว 
ปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี นางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศรี 
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี สองในสี่คนนี้รวมเป็นสามคนและ
ประทับตราสำาคัญของบริษัท
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 1 นายนพพร  เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2 นายพูลศักดิ์  ตันสิทธิพันธ ์ กรรมการตรวจสอบ

 3 นายวรพจน์  อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ

ลำาดับ ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

โดยมี นางสาวลดาวัลย์  อินทรวิชัย ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 	คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำานวน 3 ท่านดังต่อไปนี้

 	คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจำานวน 5 ท่านดังต่อไปนี้

 1 นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานกรรมการบริหาร

 2 นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการบริหาร

 3 นางสาวสุธิดา  สุวรรณนภาศรี กรรมการบริหาร

 4 นางสาวปิยะนันท์  สุวรรณนภาศรี กรรมการบริหาร

 5 นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี กรรมการบริหาร

 1 นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ

 2 นางสาวสุธิดา  สุวรรณนภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการดูแลสายงานขาย

 3 นางสาวปิยะนันท์  สุวรรณนภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการดูแลสายงานบัญชีและการเงิน

 4 นางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการดูแลสายงานบริหารงานกลาง

 ลำาดับ ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

 ลำาดับ ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

 	ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการของ
บริษัท ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา 
(Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำาหนด
แนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

1. คณะกรรมการบรษัิทจะเปน็ผูพิ้จารณาคัดเลอืกตาม 
   หลักเกณฑ์ ประสบการณ์ ความสามารถ และ 
   อุปนิสัย และนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2. ในการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง  
   ขอ้บงัคบัของบรษิทักำาหนดใหก้รรมการตอ้งลาออก 
   จากตำาแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและ 
ปทีีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนัวา่
ผู้ใดจะลาออก หลังจากปีที่สองเป็นต้นไปให้กรรมการท่ี 
ดำารงอยู่ในตำาแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็น ผู้ลาออกจากตำาแหน่ง 
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สำาหรับกรรมการท่ีลาออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามา
ดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำาหนดให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ 
   หนึ่งเสียง

2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 
   เป็นรายบุคคล

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา 
   เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจำานวน 
   กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น   
   ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในลำาดับถัด 
   ลงมามีคะแนนเสียงเท่า กันเกินจำานวนกรรมการที ่

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
(คณะกรรมการบริษัท)

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
(คณะกรรมการตรวจสอบ)

  2558  2559 2558  2559
ชื่อ – สกุล

1.   นายพละ  สุขเวช 5/5 6/6 - -

2.   นายวิรัช  สุวรรณนภาศรี 4/5 3/6 - -

3.   นางกาญจนา  สุวรรณนภาศรี 4/5 5/6 - -

4.   นางสาวสุธิดา  สุววรณนภาศรี 5/5 6/6 - -

5.   นางสาวปิยะนันท์  สุวรรณนภาศรี 5/5 6/6 - -

6.   นางสาวปิยะดา  สุวรรณนภาศรี 5/5 5/6 - -

7.   นายพีรพล  สุวรรณนภาศรี 4/5 4/6 - -

8.   นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี 5/5 2/6 - -

9. ดร.เขียน  วงศ์สุรีย์ 5/5 6/6 - -

10. นายนพพร  เทพสิทธา* 5/5 4/6 4/4 2/4

11. นายพูลศักดิ์  ตันสิทธิพันธ์* 5/5 6/6 4/4 4/4

12. นายวรพจน์  อุชุไพบูลย์วงศ์* 5/5 5/6 4/4 4/4

หมายเหตุ		:		(*)	กรรมการ	และ	กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

		ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้

       ก. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละราย

   จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก 
   เสียงชี้ขาด

สำาหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะดำารงตำาแหน่งเป็น
กรรมการตรวจสอบของบริษัท ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรกต็าม บรษิทัไดก้ำาหนดแนวทาง
ในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและ/
หรือการเงิน สำาหรับกรรมการตรวจสอบท่านอื่นๆ บริษัท 
เน้นการสรรหาไปยังบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้าน
กฎหมาย และ/หรือมีประสบการณ์ในด้านการบริหารโดย
กรรมการตรวจสอบของบรษิทัมวีาระการดำารงตำาแหนง่คราว
ละ 2 ปี

จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2559
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1. นายพละ  สุขเวช 2,100,000

2. นายวิรัช  สุวรรณนภาศรี -

3.    นางกาญจนา  สุวรรณนภาศรี -

4.    นางสาวสุธิดา  สุววรณนภาศรี -

5.    นางสาวปิยะนันท์  สุวรรณนภาศรี -

6.    นางสาวปิยะดา  สุวรรณนภาศรี -

7.    นายพีรพล  สุวรรณนภาศรี -

8.    นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี -

10.  ดร.เขียน  วงศ์สุรีย์ 280,000

11.  นายนพพร  เทพสิทธา 290,000

12.  นายพูลศักดิ์  ตันสิทธิพันธ ์ 320,000

13.  นายวรพจน์  อุชุไพบูลย์วงศ ์ 320,000

                          			รวม	 	 3,310,000

หมายเหตุ		:	กรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี	้

  ชื่อ – สกุล ปี 2559 (บาท)

 จำานวน (คน)   6

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   11,250,000

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2559 (บาท)

ข. ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัท 

ค่าตอบแทนอื่น

บรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพีสำาหรบัพนกังาน

ตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน

พนักงานสุทธิจากเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิ 

ในส่วนสมทบของบริษัทในกรณีที่พนักงานเสียชี วิต  

ปลดเกษียณ ไม่สามารถทำางานได้ หรือลาออกจากบริษัท 

หลังจากทำางานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ปี นอกจากนี้บริษัท

ได้มีการซ้ือรถยนต์ประจำาตำาแหน่งให้ผู้บริหารระดับสูงและ

พนักงานขายเพื่อใช้ในกิจการ

นโยบายเกีย่วกบัการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทั

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการของบริษัท 

ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน) อิงตามหลักกำากับการ

กำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือ  

บรรษัทภิบาล สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื “ตลาดหลกัทรพัยฯ์” 

ซึ่งเป็นการนำาข้อพึงปฏิบัติจากหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 

15 ขอ้ ที ่“ตลาดหลกัทรพัยฯ์” ไดป้ระกาศใชใ้นเดอืนมนีาคม 

2545 มาปรบัปรงุแกไ้ขเพิม่เตมิ โดยกำาหนดนโยบายการกำากบั

ดูแลกิจการของบริษัท เป็น 4 หัวข้อ ดังนี้
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทียมกัน

2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น และ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง 
  เท่าเทียมกัน

บริษัทกำาหนดให้เลขานุการของบริษัททำาหน้าที่

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผู้ถือหุ้น ในการ

ดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน เช่น 

สิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงเพื่อแสดงความคิดเห็น

โดยให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาประเด็นที่สำาคัญและเพื่อ

อำานวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ะดวกเขา้

ร่วมประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท แจ้งให้

ทราบถึง วัน เวลา และ สถานที่ประชุม วาระประกอบการ

ประชุม และ ข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ พร้อมทั้งราย

ละเอยีดขอ้มลูประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิ เปน็ตน้ และจดั

สง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไมน่อ้ยกวา่ 7 วนักอ่นวนั

ประชมุ และ ใหโ้ฆษณาคำาบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพมิพ์

ติดตอ่กนั 3 วนักอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั ทัง้นี ้คำาบอก

กล่าวที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยนั้นให้ส่งทางไปรษณีย์ลง

ทะเบยีน สว่นคำาบอกลา่วทีส่ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ต่างประเทศใหส้ง่ทาง

โทรสาร หรือ อีเมล์ และ ให้มีการยืนยันโดยทางไปรษณีย์

อากาศลงทะเบียน

 2.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทักำาหนดนโยบายการปฏบิติัต่อผูม้สีว่นได้เสียกลุม่

ตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอก เพือ่เปน็แนวทางปฏบิติัสำาหรบั

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท ทุกระดับ ซึ่งผู้

มีส่วนได้เสียประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน เจ้า

หน้าที่ คู่แข่ง ชุมชน และ สังคม ดังนี้

•	 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นจะเป็นตัวแทนที่ดีของ 

     ผู้ถือหุ้นในการดำาเนินธุรกิจอย่าง 

     โปร่งใส โดยคำานึงถึงการเจริญเติบโต 

     ของมูลค่าบริษัทในระยะยาว และ 

     ผลตอบแทนที่ดี

•	 ลูกค้า	 : บรษัิทเอาใจใสแ่ละรบัผดิชอบตอ่ลูกคา้  

     โดยให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

     และรวดเร็วตรงต่อเวลา รวมทั้งรักษา 

     ความลับของลูกค้า

•	 คู่ค้า : บริษัท จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพ่ือ 

     เอือ้ประโยชนร์ว่มกนั และ ปฏบิตัติาม 

     เงื่อนไขที่มีต่อกันอย่างเคร่งครัด

•	 พนักงาน : บริษัทให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา 

     ศักยภาพบุคลากร การสร้างสภาพ 

     แวดล้อมท่ีดีในการปฏิบัติงาน การ 

     ปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นธรรม รวมถึง 

     การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

•	 เจ้าหนี้	 : บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไข 

     ที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด

•	 คู่แข่ง : บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกรอบกติกา 

     การแข่งขันที่ดี

•	 ขุมชนและสังคม	 : บริษัทตระหนักและห่วงใยใน 

     ความปลอดภัยของสงัคม สิง่แวดลอ้ม  

     และคุณภาพชีวิต และสังคมที่ดี และ 

     ดำาเนนิธรุกจิโดยคำานงึถงึทางเลอืกทีม่ี 

     ผลกระทบสังคม สิ่งแวดล้อม และ 

     คณุภาพชีวติของประชาชนท่ีนอ้ยทีสุ่ด

 3.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศที่

สำาคัญของบริษัทอย่างครบถ้วน เชื่อถือได้ และ ทันเวลาโดย

ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการเปิดเผย

ข้อมูลทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ ข่าวประชาสัมพันธ์ เว๊บไซต์

ของบริษัท ซึ่งสารสนเทศที่เปิดเผยนั้นมีทั้งข้อมูลทางการเงิน 

และ ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน สารสนเทศดังกล่าวบริษัทต้อง

จดัทำาขึน้อยา่งรอบคอบ ชดัเจน กะทดัรดั และใชภ้าษาท่ีเขา้ใจ

ง่าย บริษัท มอบหมายให้ นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำาหน้าที่ “นักลงทุนสัมพันธ์”  

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล โดยยึดหลักความโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง 
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และเปดิเผยตอ่สาธารณชนใหท้ราบอยา่งเทา่เทยีมกนั รวมถึง

การตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์

หลกัทรัพย ์และ ผูม้สีว่นได้เสยีอืน่ๆ ทัง้นี ้“นกัลงทนุสมัพนัธ”์ 

ยังมีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสำานักงานคณะกรรมการ

กำากบัหลกัทรพัย ์และ ตลาดหลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรพัย์

แหงประเทศไทย เพือ่ปฏบิติัตามกฏเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัท่ีออก

มาอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดี 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

พบปะนักลงทุน นักวิเคราะห์ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อตอบข้อซักถาม และเผยแพร่ข้อมูล 

ผลการดำาเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำาเสมอ

 4.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ จะคำานึงถึงหลักการ

ตามกฏหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการ

กำากับดูแลกิจการ โดยดำาเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต  

มีจริยธรรม รับผิดชอบ และ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวม

ทัง้กำากบัดแูลใหก้ารบรหิารจดัการของฝา่ยจดัการเปน็ไปตาม

เป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมท้ัง

ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ โครงสร้างบริหาร

จัดการของบริษัท ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่าง

ประธานกรรมการบรษิทั และ กรรมการผูจั้ดการออกกนัอยา่ง

ชัดเจน และมีการจัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบและกำากับการ 

ดำาเนินงานของบริษัท และพิจารณาข้อขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ เพื่อดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิผล เพ่ือใหม้ัน่ใจได้ อยา่งมเีหตุผลวา่การบนัทกึข้อมลู

ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดำารง

รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่

ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสา

ระสำาคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน  

จะต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี ทั้งนี้ เพื่อช่วยตรวจสอบ 

และ สอบทาน ให้งบการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย

บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ รวมท้ังมีการ

เปิดเผย ข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน

นอกจากนี้ โครงสร้างของคณะกรรมการจะต้อง

ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ ทั้งนี้ อย่างน้อย ตามจำานวน 

ทีก่ฏหมาย และ/หรอื ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง กำาหนด และมกีาร

ถ่วงดุลอำานาจกัน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท 

มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำานวน 12 คน โดยมีรายละเอียดเป็น

ดังนี้

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive Director) 

   4 ท่าน

• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive  

   Director) 8 ท่าน

• กรรมการท่ีเป็นอิสระ (Independent Director)  

   4 ท่าน 

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการท่ีเป็นอิสระท้ังหมด 4 ท่าน 

คดิเปน็รอ้ยละ 33.33 ของกรรมการทัง้หมด กรรมการจำานวน 

7 ท่านเป็นกรรมการที่มาจากตระกูลสุวรรณนภาศรี อย่างไร

ก็ตามมีกรรมการท่ีเป็นคนนอกมาถ่วงดุลรวมท้ังสิ้น 5 ท่าน 

คดิเปน็รอ้ยละ 41.67 ของกรรมการทัง้หมด บรษิทัมกีารแบง่

อำานาจในการอนุมัติวงเงินต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

ชัดเจน

 5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและ 

ผูบ้รหิารในการนำาข้อมลูภายในของบรษิทั ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่

สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมท้ังการ

ซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ

เก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และ 

บทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และใหจ้ดัสง่สำาเนารายงาน
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นี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บรษัิทจะดำาเนนิการสง่หนงัสอืเวยีนแจ้งใหผู้้บรหิาร

ทราบวา่ ผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ปน็สาระสำาคญั 

ซ่ึงมผีลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการ

ซือ้ขายหลกัทรัพยข์องบรษัิทในชว่ง 1 เดือน กอ่นทีง่บการเงนิ

หรือข้อมูลภายในนั้นจะเป็ดเผยสู่สาธารณชน และห้ามไม่ให้

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

นอกจากบทลงโทษซึ่งกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกำาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว หากกรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนและ/หรือไม่ปฏิบัติ

ตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์  

โดยใชข้อ้มลูภายใน กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานผูน้ัน้จะ

ถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินัย และ/หรือตามกฎหมาย

แล้วแต่กรณี

 6. ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate  
  Social  Responsibilities : CSR)

6.1	 นโยบายภาพรวม

  คณะกรรมการบริษทัฯ  มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันา

องค์กรโดยการดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำากับกิจการที่ดี

ควบคู่ไปกับการดำาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

(CSR) ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ  

ที่จัดทำาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้มีการ

กำาหนดใหค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคมเปน็เรือ่งทีส่ำาคัญ โดยระบุ

ไว้เป็นส่วนหน่ึงในจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 

ภายใต้หัวข้อเรื่อง  “การดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม” 

  บรษิทัฯ ตระหนักดีวา่ การทีบ่รษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิ

จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์นั้น จะต้องได้

รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยสูงสุด  

โดยที่บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบั ติตามกฏหมาย  

กฏระเบียบ มาตรฐาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด รวมทั้งการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส 

และรับผิดชอบต่อสังคม

6.2	 การดำาเนินงานและการจัดทำารายงาน 

	 	 	 	 (CSR-in	process)

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสำาคญักบัความ

รบัผดิชอบตอ่สงัคม  จงึไดม้กีารกำาหนดนโยบายเกีย่วกบัความ

รับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ  เพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1)	การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 บรษิทัฯ ปฏบัิตติอ่คูแ่ข่งทางการคา้ภายใตก้ฏหมาย 

ที่ เกี่ยวข้อง และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ตาม 

กรอบกติกาการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยตั้ งอยู่บนพื้น 

ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

• ไมม่กีารเอาเปรยีบคูแ่ข่งทางธรุกจิ โดยการบิดเบอืน 

   ขอ้มลูทางธรุกจิ ทีอ่าจทำาใหก้ระทบตอ่ชือ่เสยีงของ 

   คู่แข่ง

• หลีกเลี่ยงการตกลงหรือพูดคุยกับพนักงานของ 

   คู่แข่ง เกี่ยวกับการตลาด แผนธุรกิจต่างๆ ที่จะ 

   ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

• รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำาไปใช ้

   เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดย 

   มิชอบ

• ไม่ดำาเนินการใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการละเมิด 

   ทรัพย์สินทางปัญญา รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้บริหาร  

   พนกังานใช้ทรพัยากรและทรพัยส์นิของบรษิทัอยา่ง 

   มีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

   ถูกต้อง โดยได้กำาหนดไว้อย่างชัดเจนในจริยธรรม 

   ทางธุรกิจของบริษัท

2)	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิดว้ยความโปรง่ใส ตอ่ตา้นการ 

ทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยให้ความ

ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรู

ปแบบ รวมถึงการสง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร พนกังาน ปฏบัิตติามกฏ

หมายและระเบยีบขอ้บงัคบัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไมส่นบัสนนุให้

มีการสร้างความสำาเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต
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 ในป ี2558 สถาบนัไทยพฒัน์ ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุ

จากสำ านักงานคณะกรรมการกำ ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ใหเ้ปน็ผูด้ำาเนนิงานโครงการประเมนิ

การดำาเนินการเพื่อความยั่งยืน เร่ืองการป้องกันการมีส่วน

เก่ียวขอ้งกับคอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption Progress Indica-

tors) ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ตามแผนพัฒนา

ความยั่ งยืนสำาหรับบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ ข้อมูล  

Anti-Corruption ที่บริษัทฯ มีการเปิดเผยหรือที่ปรากฏต่อ

สาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) 

หรอืรายงานประจำาป(ีแบบ 56-2) หรอืในรายงานอืน่ ตามแต่

กรณี 

 โดยในป ี2558 บรษิทัฯ ไดร้บัผลการประเมนิอยูใ่น

ระดับที่ 2 Declared  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ

องค์กร โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ

(Collective  Action  Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต หรือเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น  

ที่กำาหนดให้องค์กรต้องมีกระบวนการในทำานองเดียวกันท่ี

แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะ 

ดำาเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นในสังคม

3)	การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

ขัน้พืน้ฐานตามเกณฑส์ากล โดยไมแ่บง่แยกถิน่กำาเนิด เชือ้ชาต ิ

เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะทางการเงิน  

ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เก่ียวข้อง

โดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งพึงรักษาสภาพแวดล้อมใน

การทำางานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มีความ

เคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ  

เสนอแนะความคดิเหน็และแกไ้ขปญัหารว่มกนัในการทำางาน 

4)	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มี

ค่ายิ่งของบริษัท ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมุ่งให้การสนับสนุนใน 

การพฒันาศกัยภาพของทรพัยากรบคุคล เพ่ือใหเ้กดิประโยชน์

สูงสุดแก่บริษัท รวมทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมใน 

การสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการทำางานทีด่แีละสง่เสรมิ 

การทำางานเป็นทีม รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ให้ผลตอบแทน

และสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรม 

 บริษัทฯ ดำาเนินการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ 

ความสามารถ ทักษะและประสบการณ ์เพือ่นำาไปสูก่ารปฏบิตัิ

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการฝึกอบรมพนักงานใน

ฝ่ายงานต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการส่งพนักงานไป

อบรมภายนอกเพือ่เพิม่ความรูใ้นดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ปฏิบัติงานและนำาความรู้ที่ได้จากการอบรมกลับมาถ่ายทอด

ให้เพื่อนร่วมงานได้รับความรู้ดังกล่าวด้วย เช่น การอบรม

มาตรฐานบญัชทีีอ่อกใหม ่การอบรมเรือ่งระบบงานเครอืขา่ย

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

5)	ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะมีความเป็นเลิศในด้าน

การส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมี

คุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้า  ตลอดจน

ยดึมัน่ในความซือ่สตัยส์จุรติและรกัษาจรยิธรรมในการดำาเนนิ

ธุรกิจ ซึ่งมีการกำาหนดเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณ ของ

พนักงาน  และสำาหรับสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำาหน่าย

นั้น จะมาจากบริษัทผู้ผลิตที่มีขนาดใหญ่ทั้งในระดับประเทศ

และในระดับโลก ซ่ึงบริษัทต่างๆ เหล่านี้ เป็นบริษัทที่ได้รับ

การยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง ทัง้ในดา้นคณุภาพของสนิค้า และ

ในด้านจิตสำานึกที่ดีต่อสังคม

6)	การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจแบบซื้อมาและจำาหน่ายไป

(Trading) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพิจารณาคัด

เลือกและสั่งซ้ือสินค้าจากผู้ผลิต/ผู้ขายท่ีได้มาตรฐาน และ 

มีจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความใส่ใจและคำานึงถึง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกข้ันตอนของกระบวนการทาง

ธุรกิจ โดยบริษัทฯให้ความสำาคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงต่อสังคมโดยรวม ท้ังท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัย 

และความปลอดภัยของพนักงานและคนในสังคม โดยคำานึง

ถึงผลกระทบทีเ่กดิมากกวา่ผลตอบแทนทางธรุกจิ จงึไดม้กีาร

กำาหนดนโยบายในการประกอบธรุกจิโดยคำานงึถึงสิง่แวดลอ้ม 

ดังนี้
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 • ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำานึก และ 

    ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 • ปฏบิตัติามขอ้กำาหนดทีเ่ปน็ลายลกัษณ์อกัษร และ 

    เจตนารมย์ของกฏหมายที่ เกี่ยวข้อง ของ 

    หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม

 • รักษาสถานที่ทำางานให้ได้มาตรฐานด้านความ 

    ปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือ 

    มาตรฐานของการดำาเนินงานทีดี่ทีส่ดุเปน็แนวทาง 

    ในการปฏิบัติ

 • บริษัทจะควบคุมดูแลทุกขั้นตอนของการจัดส่ง 

    สินค้า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับ 

    พนักงาน ลูกค้า ทั้งในด้านความปลอดภัยและ 

    สุขภาพอนามัย

 • บริษัทจะบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรทาง 

    ธรรมชาติและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

    ส่งเสริมการประหยัดพลังงานในกิจกรรมของ 

    บรษิทั และพยายามบรรเทาปญัหาภาวะโลกรอ้น  

    ควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

7)	การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะร่วมพัฒนาและสร้างสมัพนัธ์

อนัดตีอ่ชมุชนและสงัคม ปฏบิติัตนใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชุมชนใกล้เคียงที่บริษัท

ประกอบกิจการอยู่ และให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชน 

เพื่อการสร้างสรรสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

8)	การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม	 ซึ่งได้จาก

การดำาเนินงานทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม	สิง่แวดลอ้ม	และ

ผู้มีส่วนได้เสีย

 บรษิทัฯ มีนโยบายทีมุ่ง่เนน้สรรหาผลติภณัฑใ์หม่ๆ   

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ รวมทัง้เพือ่การนำามาซึง่การเตบิโตของ

ธุรกิจอย่างยั่งยืน

6.3	 การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย	 

	 	 	 	 อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

  บริษัทฯ ได้มีการดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความ

ปลอดภัยในการทำางานและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

รอบๆ สถานประกอบการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้นำา

หลักการบริหารจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย  

มาเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการดำาเนินงานเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ โดยได้กำาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ดังนี้

  • บริษัทฯ จะดำาเนินการและพัฒนาระบบการ 

     จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

     อย่างเหมาะสม โดยสอดคล้องกับกฏหมาย  

     และข้อกำาหนดอื่นๆ ที่บริษัทกำาหนดไว้

  • บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพ 

     การทำางาน และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

     ให้มคีวามปลอดภยัทัง้ด้านรา่งกายและเอื้อตอ่ 

     การมีสุขภาพจิตท่ีดีในการทำางาน เพื่อให้การ 

     ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • บริษัทฯ ถือว่าการดำาเนินการความปลอดภัย  

     เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารและ 

     พนักงานทุกระดับ โดยต้องคำานึงถึงความ 

     ปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจน 

     ทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำาคัญตลอดระยะ 

     เวลาที่ปฏิบัติงาน

  • บริษัทฯ จัดให้มีสิ่งอำานวยความสะดวกที่ถูก 

     สุขลักษณะและเพียงพอ อาทิเช่น ห้องสุขา  

     ตู้ น้ำาดื่มที่ ได้มาตรฐาน (มีการตรวจสอบ 

     ไส้กรองทุก เดือน)  และคลั งสินค้ าที่ ได้  

     มาตรฐาน เป็นต้น

  • บริษัทฯ จะดำานินการควบคุม ดูแล สภาพ 

     แวดล้อมภายในและบริเวณรอบๆ บริษัทฯ อยู ่

     เสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย 

     กำาหนด

6.4	 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วน 

	 	 	 	 เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการ

ดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็ง

เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่บั่นทอน

ทำาลายองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น ที่ประชุม 
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คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 

2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์

เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption :CAC)

  โดยคุณพละ สุขเวช ประธานกรรมการบริษัทฯ 

ได้ลงนามคำาประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ  

(Collective Action  Coalition)  ของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน 2557 และ 

ดร.พนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการคณะกรรมการ 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  

ไดล้งนามรบัทราบ เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2558 โดยในปัจจบัุน 

บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการจัดทำาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อยื่นขอการรับรองฐานะ

สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification Process)  

  ดังนัน้ จากแนวทางของบรษิทัฯ ทีช่ดัเจนทีจ่ะรว่ม

มือและสนับสนุนกับภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทฯ จึงได้

กำาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยใช้

แนวทางของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริต” เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการ

ดำาเนินธุรกิจ โดยกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 

ต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

  • ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ 

     พนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือ 

     ผลประโยชน์อืน่ใดแกบ่คุคลภายนอก เพือ่จงูใจ 

     ให้บุคคลน้ันกระทำาหรือละเว้นการกระทำาใด 

     ที่ผิดต่อกฏหมายหรือโดยมิชอบต่อตำาแหน่ง 

     หน้าที่ของตน

  • จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

     และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 

     การใช้อำานาจอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให ้

     พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 

     ทุจริตและคอร์รัปชั่นต่าง ๆ

  • สร้างจิตสำานึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงาน 

     ในการปฏบิติัตามกฎระเบยีบ ด้วยความซ่ือสตัย ์

     สุจริต

6.5	 กิจกรรม	 	 CSR	 	 ขององค์กร	 (CSR-after	 

	 	 	 	 process)

  บริษัทฯ คำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่

ไปกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2558 ได้มีการ

ดำาเนินการดังนี้

  • กิจกรรมเพื่อการทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา  

     โดยบริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้าง  

     ศาสนสถานต่างๆ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ  

     ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการร่วม 

     กิจกรรมการทอดผ้าป่า ทอดกฐินกับวัดต่างๆ  

     ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

  • กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การจัด 

     กิจกรรมสร้างจิตสำานึกของพนักงาน ให้มี 

     ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใน 

     สำานักงาน/คลังสินค้า ดังนี้

  • การรณรงค์การใช้กระดาษท่ีใช้แล้วในสำานักงาน 

     (Reuse Paper) 

  • การรณรงค์ให้พนักงานใช้บันไดแทนการ 

     ใช้ลฟิท์ เพือ่สขุภาพและสามารถทำาใหป้ระหยดั 

     พลังงานอีกด้วย

  • การรณรงค์ปิดเครื่องปรับอากาศ  ปิดไฟฟ้า 

     แสงสว่าง และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วง 

     พกัเทีย่ง และชว่งเวลาทีอ่อกไปปฏบิตังิานนอก 

     สำานักงาน เพื่อการประหยัดพลังงาน

  • การรณรงค์การใช้ภาชนะที่สามารถนำามาใช้ 

     ต่อได้ โดยไม่ต้องทำาการท้ิง เพื่อเป็นการลด 

     ภาวะโลกร้อน เช่น กล่องข้าว(ปิ่นโต) แก้วน้ำา  

     ประจำาตัว เป็นต้น

 7. บุคลากร

จำานวนพนักงานท้ังหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 มีจำานวนท้ังสิ้น 116 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) 

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้าน 

แรงงานใดๆ
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 8. ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)  

ในปี 2558 ซึ่งรวมพนักงานที่มีการเข้าออกระหว่างปีโดยเป็น

ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส  

และสวสัดกิารอืน่ๆ คิดเปน็จำานวนเงินเทา่กบั 33.58 ลา้นบาท

 9. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำาเสมอ 

เพ่ือให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยบริษัท 

ให้ความสำาคัญในเรื่องบุคลากรต้ังแต่ขั้นตอนการคัดสรรพ

นักงานให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถ เข้า มาสู่องค์กร  

มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะ 

ในการทำางานรวมถงึเปน็การสรา้งขวญักำาลงัใจใหแ้กพ่นกังาน

อย่างทั่วถึง

จากการดำาเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว

ข้างต้น บริษัทพบว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีส่วน เป็นอย่าง

มากในการลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถทำางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นจน ส่งผลให้

บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำา

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

สำาหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 

2 ของเงินเดือนพนักงานสุทธิจากเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้

พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทในกรณีท่ีพนักงาน 

เสียชีวิต ปลดเกษียณ ไม่สามารถทำางานได้หรือลาออกจาก

บริษัทหลังจากทำางานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ปี 
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สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท	 : เฟิสท์ทราโก้ จำากัด
ความสัมพันธ์	 :	 ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วมกัน
รายการระหว่างกัน	 : บริษัทและบริษัทย่อยเช่าพื้นที่อาคารสำานักงาน  

     ค่าสาธารณูปโภค 
มูลค่ารายการ	 : ค่าเช่า 2.42 ล้านบาท 

     ค่าสาธารณูปโภค 0.33 ล้านบาท

ชื่อบริษัท	 : ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จำากัด
ความสัมพันธ์	 : บริษัทย่อย  (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99)
รายการระหว่างกัน	 : ซื้อ-ขาย สินค้า/ ซื้อทรัพย์สิน*/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ /รายได้อื่นๆ***
มูลค่ารายการ	 : ขายสินค้า 33.52 ล้านบาท
   ซื้อสินค้า 33.73 ล้านบาท
   ซื้อทรัพย์สิน* 0.24 ล้านบาท
   ค่าใช้จ่ายอื่น** 2.23  ล้านบาท
   รายได้อื่นๆ*** 0.20 ล้านบาท
   
	 *	ถังบรรจุภัณฑ์	อุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงาน	และ	อุปกรณ์อื่นๆ

	 **	ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	และ	วัสดุสิ้นเปลือง

	 ***	ค่าขนส่ง	และ	ค่าเช่าคลังสินค้า

ชื่อบริษัท	 : แกรททิทูด อินฟินิท  จำากัด (มหาชน)*
ความสัมพันธ์	 : บริษัทย่อย  (บริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 59.99)
รายการระหว่างกัน	 : ซื้อ และ ขาย สินค้า / ให้เช่าคลังสินค้า/ ค่าขนส่ง / 
มูลค่ารายการ	 :	 ซื้อสินค้า 0.00 ล้านบาท 
   ขายสินค้า  10.56 ล้านบาท 
   ค่าขนส่งสินค้า  0.04 ล้านบาท
   ค่าเช่าคลังสินค้า 0.48    ล้านบาท
   เงินปันผลรับ 12.71   ล้านบาท 

หมายเหตุ	:	 •	 รายการซื้อและขายสินค้า	(โซลเว้นท์)	ระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย	ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

												 	 •	 รายการซื้อและขายสินทรัพย์อื่นระหว่างกันเป็นไปตามราคาที่เทียบเคียงกับราคาตลาด							

	 	 	 	 •	 รายการค่าเช่าโกดังและค่าเช่าอาคารสำานักงานเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	โดยเงื่อนไขราคาที่สามารถเทียบเคียง 

	 	 	 	 	 ได้กับราคาตลาด

	 	 	 	 *	เดิมชื่อบริษัท	ยูเนี่ยน	อินทราโก้	จำากัด	(มหาชน)

รายการระหว่างกัน
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ผลการดำาเนินงาน

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิเท่ากับ 

185.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.61 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 67.47 อย่างไรก็ตาม ยอดขายได้ลดลงจากปี 2558  

คิดเป็นจำานวน 191.10 ล้านบาท หรือ ลดลง ร้อยละ 6.31  

โดยในป ี2559 บรษิทัและบรษัิทยอ่ยมอีตัรากำาไรขัน้ตน้เฉลีย่

ของทัง้ปอียูท่ีร่อ้ยละ 17.00 เปรยีบเทยีบกบัอตัรากำาไรขัน้ตน้

ของปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 12.96  เพิ่มขึ้น จำานวนร้อยละ 

4.04 หรอื คดิเปน็อตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 31.17 เมือ่เปรยีบ

เทียบกับปี 2558 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

เมื่อเทียบกับยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  

ร้อยละ 0.54 โดยอยู่ที่ร้อยละ 9.43 ของยอดขาย อย่างไร

ก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายด้านการเงินที่ลดลง

จำานวน 2.02 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 มีผลขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยนจำานวน 3.30 ล้านบาท จากเหตุผลที่กล่าว

มาทั้งหมดข้างต้น ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำาไร

สุทธิ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.45 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 6.53 

ในปี 2559 คิดเป็นจำานวนการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.08 หรือ  

คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.28

รายได้

ในป ี2559 บรษัิทและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการขาย

เท่ากับ 2,837.80 ล้านบาท ลดลง 191.10 ล้านบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2558 หรือ ลดลงร้อยละ 6.31 ทั้งนี้ 

เนือ่งจาก บรษิทัมปีรมิาณขายทีล่ดลง จากภาวะเศรษฐกจิโดย

เฉพาะในภาคส่งออก และ อสังหาริมทรัพย์ ที่มีความสัมพันธ์

กบัยอดรายไดข้องบรษิทั ยงัทรงตวั อยา่งไรกต็ามระดบัราคา

ขายมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก ผู้ผลิตเริ่มควบคุม

ปริมาณการผลิตสินค้า  ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย  

มีรายได้อื่นๆ เท่ากับ 35.13 ล้านบาท ลดลง 0.44 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยรายได้อื่นๆ ได้แก่ กำาไรจากการ

จำาหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว และรายได้เงินปันผลรับ

ค่าใช้จ่าย
 	ต้นทุนขาย

ในปี  2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายเท่ากับ 

2,355.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำานวน 281.09  

ลา้นบาท หรอื คดิเปน็การลดลง รอ้ยละ 10.66 สอดคลอ้งกบั 

ยอดขายที่ลดลง โดยมีอัตรากำาไรขั้นต้นของปี 2559 และ  

ปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 17.00  และ ร้อยละ 12.96 ตามลำาดับ 

ทัง้นี ้อตัรากำาไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้มสีาเหตหุลกัมาจาก การทีร่าคา

สินค้าโดยรวมมีการปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน เนื่องจาก ปริมาณ

อุปทานในตลาดมีจำานวนจำากัดมากขึ้น ประกอบกับ การที่

บริษัทสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาวะตลาดโดยรวม

 	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2559 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีา่ใช้จา่ยในการขาย

และบริหารเท่ากับ 267.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า

เล็กน้อยจำานวน 1.61 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 0.60  

เมื่อเทียบกับปี 2558 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายคิดเป็นร้อยละ 9.43 

และ รอ้ยละ 8.89 ของป ี2559 และ ป ี2558 ตามลำาดบั หรอื 

เพิ่มขึ้นจำานวนร้อยละ 0.54

 	ดอกเบี้ยจ่าย

ในป ี2559 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมดีอกเบีย้จา่ยเท่ากบั 

10.09 ล้านบาท ลดลง 2.02 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 

16.68 เมื่อเทียบกับดอกเบี้ยจ่ายของปี 2558 ปรับตัวลดลง

อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจาก ระดับราคาสินค้าที่ปรับตัว 

ลดลงมากทำาใหบ้รษิทัมภีาระเงนิกูใ้นจำานวนทีล่ดลงตาม และ  

มกีระแสเงนิสดท่ีบรษิทัแมไ่ดร้บัจากการแปลงสภาพใบสำาคญั

แสดงสิทธิ ตั้งแต่ช่วงปี 2557 มาช่วยลดภาระเงินกู้ยืม  

ในขณะท่ีระดับอัตราดอกเบ้ียใกล้ เคียงกับปีท่ีผ่านมา  

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
และผลการดำาเนินงาน
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โดยดอกเบี้ยจ่ายของปี 2559 และปี 2558 เมื่อเทียบกับ 

ยอดขาย  คิดเป็นร้อยละ 0.36 และ ร้อยละ 0.40 ตามลำาดับ

 	กำาไรสุทธิ

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิ 185.20 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จำานวน 74.61 ล้านบาท 

หรอื คดิเปน็อตัราการเพิม่ขึน้ รอ้ยละ  67.47 โดย ในป ี2559 

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) อยู่ท่ี 

0.174 ในขณะที่อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้นของปี 2558 อยู่ที่ 

0.091 โดยในปี 2559 และ ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย  

มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ  

ร้อยละ 16.45 และร้อยละ 11.50 ตามลำาดับ

ฐานะทางการเงิน
		สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมี

สนิทรัพยร์วมเทา่กบั 1,995.94 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากป ี2558 

จำานวน 87.78    ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.60 

โดยสินทรัพย์ที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างมีนัยสำาคัญ 

ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย จากจำานวน 73.26  

ล้านบาท เป็น 113.90 ล้านบาท หรือ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 

55.47  สนิทรัพย์ของบรษัิทและบรษิทัยอ่ย แบง่เปน็สินทรพัย์

หมุนเวียนรวมเท่ากับ 1,673.68 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนรวมเท่ากับ 322.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 83.85 และ 16.15 ของสินทรัพย์รวมตามลำาดับ 

สินทรัพย์ที่มีสัดส่วนสูงสุด 3 รายการแรก ของสินทรัพย์ 

รวมทัง้หมด ไดแ้กลู่กหน้ีการค้าและต๋ัวเงินรับสทุธ ิซึง่มจีำานวน

เท่ากับ 775.25 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 38.74  รอง 

ลงมาได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่มีจำานวน

เท่ากับ 571.99 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 28.66 และ 

สินค้าคงเหลือ ซ่ึงมีจำานวนเท่ากับ 316.67 ล้านบาท หรือ  

คิดเป็นร้อยละ 15.87 โดยสินทรัพย์ทั้ง 3 รายการดังกล่าว 

รวมคิดเป็นร้อยละ 83.26 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด

		หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมี

หนี้สินรวมเท่ากับ 870.00 ล้านบาท ลดลง 76.27 ล้านบาท 

หรือลดลง ร้อยละ 8.06 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยมีหนี้สิน

หมุนเวียนจำานวนเท่ากับ 844.83 ล้านบาท และหนี้สิน 

ไมห่มนุเวยีนจำานวนเทา่กบั 25.18 ลา้นบาท หนีส้นิทีมี่สัดส่วน

สูงสุด 2 อันดับแรก ของหนี้สินรวมทั้งหมด ได้แก่ เงินกู้ยืม

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจำานวนเทา่กบั 459.36 ลา้นบาท 

หรือ คิดเป็นร้อยละ 52.80 และ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

จำานวนเท่ากับ 351.95 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 40.45 

โดยหนี้สินทั้ง 2 รายการดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 93.25  

ของหนี้สินรวมทั้งหมด

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย 

มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมท้ังสิ้น เท่ากับ 1,125.93 ล้านบาท  

เพิ่มข้ึน 164.04 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 17.05  

เมือ่เทียบกบัปี 2558 โดย เป็นสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษิทัใหญ่

คิดเป็นจำานวนเท่ากับ 654.19 ล้านบาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในป ี2559 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนของ

ผู้สอบบัญชีดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่

 • สำานกังานทีผู่ส้อบบัญชสีงักดั ในรอบบัญชทีีผ่า่น 

    มาจำานวนรวม 2,260,000 บาท  ทั้งนี้ ค่าสอบ 

    บัญชีดั งกล่าวเป็นส่วนของบริษัทจำานวน  

    900,000  บาท 

2. ค่าบริการอื่นๆ ให้แก่ 

 • สำานกังานทีผู่ส้อบบัญชสีงักดั ในรอบบัญชทีีผ่า่น 

    มาได้แก่ ค่าบริการอื่นๆ รวมกันท้ังสิ้นเป็นเงิน 

    จำานวน 250,000 บาท 



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มห�ชน)
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งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มห�ชน)

38

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559
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บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559
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บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559
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บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559
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รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มห�ชน)
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