หนังสือชี้ชวน

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
(Union Intraco Public Company Limited)
เสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 52,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท แบงเปน
หุนสามัญจํานวนไมเกิน 13,000,000 หุน ตอผูถือหุนของบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) (“UKEM”)
ซึ่งมีรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
ณ 9 พฤษภาคม 2554
และหุนสามัญจํานวนไมต่ํากวา 39,000,000 หุน ตอประชาชนโดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ราคาเสนอขายหุนละ 1.92 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตอผูถือหุนของ UKEM ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554
หุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตอประชาชน ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2554
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท ฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่ จํากัด
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน
7 กันยายน 2553
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช
9 พฤษภาคม 2554
คําเตือน :
“ กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้ง
ความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้ มิได
เปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากั บหลั ก ทรัพ ย คณะกรรมการกํ ากั บตลาดทุ น หรื อตลาดหลั ก ทรั พ ย ห รื อ สํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือ
รับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตอง
ครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือ
หลักทรัพ ยที่ไดซื้อหลักทรั พยไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่แบบแสดงรายการขอ มูลการเสนอขายหลักทรัพยนั้นมี ผลใชบังคับและยังเปน เจาของ
หลักทรัพยอยู มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรจะไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวมีผลใชบังคับ
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยไดที่ศูนยสารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของ
สํานักงาน ระหวางเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th”
คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน
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สวนที่ 1

ขอมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UIC”) บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 78 ลาน
บาท มีวัตถุประสงค เพื่อดําเนินธุรกิจนําเขา และจัดจําหนายเคมีภัณฑชนิดพิเศษเพื่อใชในอุตสาหกรรม ในระยะ
เริ่มตนของการดําเนินธุรกิจ บริษัทมุงเนนการนําเขาและจัดจําหนายเคมีภัณฑชนิดพิเศษในกลุมแอลกอฮอลและสาร
ทําละลายเปนหลัก โดยมีฐานลูกคากวา 300 ราย ที่กระจายอยูในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเชน อุตสาหกรรม
ผลิตสีและสีเคลือบ อุตสาหกรรมอาหารและเวชภัณฑ อุตสาหกรรมเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ เปนตน
สินคาเคมีภัณฑของบริษัทไดรับการพัฒนาจากการวิจัยและพัฒนาของผูผลิตที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผูผลิตที่มี
ความชํานาญดานเคมีภัณฑชนิดพิเศษโดยเฉพาะซึ่งมีคุณภาพของผลิตภัณฑไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ทําใหบริษัท
ความสําเร็จในการสรางความแตกตาง (Differentiation) จากผูจัดจําหนายเคมีภัณฑรายอื่นดวยการทําตลาดแบบ
กลุมเฉพาะ (Niche Market) ในกลุมสินคาเคมีภัณฑชนิดพิเศษซึ่งลูกคามีความตองการเฉพาะทางและตองการการ
ดูแลใหบริการจากผูจําหนายเคมีภัณฑ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท คือ บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) (“UKEM”) เปนผูถือหุนรอย
ละ 99.99 เปนบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ มีนโยบายในการนําบริษัทยอยเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย (Spin-Off) โดยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญประจําป 2553 ของ UKEM ไดมีมติ
ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเปน 130 ลานบาทและแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เพื่อเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทตอประชาชนเปนครั้งแรกและนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ซึ่งจะทําใหสัดสวน
การถือครองหุนของบริษัทโดย UKEM ลดลงจากรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวกอนการเสนอขายหลักทรัพยของ
บริษัท ตอ ประชาชนเหลื อ รอยละ 59.99 ของทุน ชํา ระแลว หลังการเสนอขายหลักทรัพ ยข องบริษัท ตอ ประชาชน
นอกจากนี้ ไดพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนออกใหมของบริษัท จากจํานวน 78,000,000 หุน โดย
เสนอใหจัดสรรใหแกผูถือหุนของ บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) เปน Preemptive Right เพื่อเปนการ
เปดโอกาสให แก ผูถือ หุนของ บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ใชสิท ธิการจองซื้อหุนในการรัก ษา
ผลประโยชนในเงินลงทุนหรือสิทธิออกเสียงในบริษัท มีจํานวนที่ไดรับจัดสรรในการจองซื้อไมเกิน 13,000,000 หุน คิด
เปนสัดสวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชน มีเงื่อนไข
และรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ (ดูรายละเอียดใน ขอ 2.8 โครงสรางเงินลงทุน)
ความเปนมา
บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 5 ลานบาท โดยนายวิรัช
สุวรรณนภาศรี มีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ คือ เพื่อดําเนินธุรกิจนําเขา และจัดจําหนายเคมีภัณฑชนิดพิเศษ
เพื่อใชในอุตสาหกรรม บริษัทใหญ UKEM ไดเขาจดทะเบียนในหลักทรัพย ทําใหรวม UIC เขามาเปนบริษัทยอยของ
UKEM มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99 บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวดวยเงินลงทุนของ UKEM เพื่อ
ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการขยายขอบเขตดําเนินธุรกิจทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยในป 2548 บริษัทไดทําการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนชําระแลวจาก 5 ลานบาทเปน 58 ลานบาท และในป 2550 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 78
ลานบาท

สวนที่ 1 หนา 1

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัทเปนผูจัดหา พัฒนาและจัดจําหนายเคมีภัณฑชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) สําหรับใชใน
อุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง สี พลาสติกและบรรจุภัณฑ และเวชภัณฑ เปนตน ซึ่งเคมีภัณฑ
ชนิดพิเศษที่บริษัทจําหนายมีความแตกตางจากเคมีโภคภัณฑ (Commodity Chemical) ทั้งในดานราคา ปริมาณ
และตนทุนผลิต รวมไปถึงความตองการใชงาน โดยเคมีภัณฑชนิดพิเศษถูกนําไปใชในกระบวนการผลิตที่มีความ
ตองการใชงานเฉพาะทาง และใชในการสรางคุณลักษณะพิเศษของสินคาที่ผลิต สินคาของบริษัทพัฒนาสามารถ
แบงเปนเคมีภัณฑชนิดเหลวละเคมีภัณฑชนิดผง โดยมีรายละเอียดของแตละกลุมผลิตภัณฑดังนี้
1. เคมีภัณฑชนิดของเหลว
1.1 แอลกอฮอล (Alcohol)
เคมี ภั ณ ฑ ใ นกลุ ม แอลกอฮอล ที่ บ ริ ษั ท จํ า หน า ยมี ที่ ม าทั้ ง จากกระบวนการสั ง เคราะห ท างป โ ตรเคมี
(Petrochemical) และจากการหมักโดยใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ แอลกอฮอลของบริษัทสวนใหญถูกนําไปใชเปน
วั ต ถุ ดิ บ ในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งสํ า อาง เวชภั ณ ฑ อาหาร สี และหมึ ก พิ ม พ โดยถู ก นํ า ไปใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ และเป น
สวนประกอบอื่นๆ ในการผลิตเครื่องสําอางและเวชภัณฑ และใชในการทําความสะอาดอุปกรณและเครื่องจักรใน
อุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล รวมถึงใชในการทําความสะอาดชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคส
1.2 เอสเตอร (Ester)
เคมีภัณฑในกลุมเอสเตอรเปนสารประกอบอนุพันธของแอลกอฮอลที่มีคุณสมบัติระเหยไดเร็วและมีกลิ่นออน
โดยเคมีภัณฑในกลุมเอสเตอรที่บริษัทจําหนายมีปริมาณสารประกอบอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compounds
หรือ VOCs) ในระดับต่ํา เคมีภัณฑในกลุมเอสเตอรที่บริษัทจัดจําหนายสวนมากถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมสี หมึก
พิมพและเคลือบสี เครื่องสําอาง อาหารและกลิ่นสังเคราะหในอาหาร เพื่อผลิตสินคาที่มีความปลอดภัยตอสุขภาพ
ของผูบริโภคและสิ่งแวดลอม โดยถูกนําไปใชเพื่อเปนตัวเรงการละเหยในสีชนิดแหงเร็วและสารเคลือบสีสําหรับสีทา
ภายใน หรื อ เป น ตั ว ละลายในกระบวนการผลิ ต และทํ า ความสะอาดอุ ป กรณ ใ นอุ ต สาหกรรมสี แ ละหมึ ก พิ ม พ
เครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ
1.3 ไกลคอล (Glycol)
เคมีภัณฑในกลุมไกลคอลที่บริษัทเปนผูจําหนายมีปริมาณโลหะหนักต่ําในระดับที่ไมมีผลกระทบตอรางกาย จึง
สามารถนําไปใชเปนสวนผสมในอุตสาหกรรมอาหารและเวชภัณฑได นอกจากนี้ยังถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมอื่นๆ
อาทิเชน อุตสาหกรรมสีและหมึกพิมพและเครื่องสําอาง โดยมีลักษณะการนําไปใชหลากหลาย อาทิเชน ใชเปน
สวนผสมในสีชนิดแหงชา ใชเปนสารสรางความชุมชื้นใหกับเครื่องสําอางและสินคาอุปโภคตางๆ ใชสรางความเงามัน
ใหกับสารเคลือบผิว รวมถึงการใชเปนสารเพิ่มจุดเยือกแข็งของน้ําที่ใชในเครื่องยนต
2. เคมีภัณฑชนิดผง
2.1 สารเติมแตงคุณสมบัติ (Additive)
สารเพิ่มคุณสมบัติเปนสารเคมีที่ถูกนําไปใชเพื่อสรางคุณลักษณะเฉพาะใหกับผลิตภัณฑ อาทิเชน คุณสมบัติ
ดานสี กลิ่น ความคงทน เปนตน โดยเพิ่มคุณสมบัติที่บริษัทจัดจําหนายถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมสีและอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งสารเติมแตงคุณสมบัติถูกนําไปผสมกับเนื้อสีและ Master batch ของ
เม็ดพลาสติก เพื่อสรางคุณลักษณะพิเศษตางๆ เชน การทําใหเนื้อสีเปนสีขาว การยึดเกาะพื้นผิว ความคงทนตอ
แสงแดดและรังสี UV ซึ่งจําเปนสําหรับสีทาภายนอกอาคาร เปนตน
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2.2 สารใหสี (Pigment)
ไทเทเนียมไดออกไซด (Titanium Dioxide หรือ TiO2)
ไทเทเนียมไดออกไซดมีลักษณะเปนผงสีขาวละเอียดและมีคุณสมบัติในการสะทอนแสงไดดี จึงถูกนําไปใชเปน
สารใหสี (Pigment) เพื่อสรางเฉดสีขาวที่มีความโปรงแสงสูง (Titanium white) สงผลใหไทเทเนียมไดออกไซดถูก
นําไปใชในสินคาอุปโภคบริโภคอยางแพรหลาย บริษัทเปนตัวแทนจําหนายไทเทเนียมไดออกไซดที่ผลิตโดยบริษัท
Huntsman จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูผลิตไทเทเนียมไดออกไซดรายใหญอันดับ สี่ของโลก ภายใต
เครื่ อ งหมายการค า “TIOXIDE®” ซึ่ ง ไทเทเนี ย มไดออกไซด ที่ บ ริ ษั ท เป น ผู จํ า หน า ยมี คุ ณ สมบั ติ แ ตกต า งจาก
ไทเทเนียมไดออกไซดทั่วไป โดยอนุภาคของไทเทเนียมไดออกไซดจะถูกเคลือบฟลมที่สรางความทนทานตออุณหภูมิ
สูง จึ ง ทํา ใหสามารถนําไปใชเปน สว นผสมวัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่ตองใชความรอ นสูง และสามารถรัก ษา
คุณภาพของสีใหเปนไปตามมาตรฐานได เหมาะสมกับการนําไปใชในอุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ หมึก
พิมพ สีและเคลือบสี กระดาษ เซรามิก ยางและเสนใยสังเคราะห เปนตน
ลูกคากลุมเปาหมายหลักของบริษัท
ฐานลูกคาบริษัทไดแกผูผลิตในกลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑปลายน้ําที่มีการใชเคมีภัณฑในการผลิต โดยจําแนก
กลุมลูกคาออกเปน
1. อุตสาหกรรมเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ
2. อุตสาหกรรมสี หมึกพิมพและเคลือบสี
3. อุตสาหกรรมอาหารและเวชภัณฑ
4. อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ
กลุมลูกคาหลักของบริษัทอยูในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ โดยมีสัดสวนรายได
รวมกันประมาณรอยละ 50 ของรายไดจากการขาย รองลงมา คือ อุตสาหกรรมสี หมึกพิมพและเคลือบสี และ
อุตสาหกรรมอาหารและเวชภัณฑ
โครงสรางรายไดจากการขายและบริการ
กลุมผลิตภัณฑ

2551
ลานบาท

2552
รอยละ

ลานบาท

2553
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

เคมีภัณฑชนิดของเหลว
แอลกอฮอล

100.60

50.51

125.59

61.29

136.77

46.84

ไกลคอล

36.59

18.37

35.14

17.15

47.97

16.43

เอสเตอร

53.01

26.62

26.23

12.80

30.62

10.49

6.07

3.05

15.56

7.60

22.98

7.87

196.27

98.55

202.52

98.83

238.34

81.63

-

-

-

-

51.33

17.58

2.88

1.45

2.40

1.17

2.32

0.79

2.88

1.45

2.40

1.17

53.65

18.37

199.15

100.00

204.92

100.00

291.99

100.00

เคมีภัณฑอื่นๆ
รวมเคมีภัณฑชนิดของเหลว
เคมีภัณฑชนิดผง
สารใหสี (Pigment)
สารเพิ่มคุณสมบัติ (Additive)
รวมเคมีภัณฑชนิดผง
รวมรายไดจากการขาย
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โครงสรางรายไดแยกตามอุตสาหกรรม
กลุมอุตสาหกรรม

2551

2552

2553

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

105.64

53.05

116.91

57.07

130.10

44.56

สี หมึกพิมพและเคลือบสี

47.62

23.91

35.85

17.50

90.75

31.08

อาหารและเวชภัณฑ

25.12

12.61

35.66

17.41

39.54

13.54

พลาสติกและบรรจุภัณฑ

12.38

6.22

10.21

4.99

20.14

6.90

8.39

4.21

6.23

3.04

11.47

3.93

199.15

100.00

204.87

100.00

เครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ

อื่นๆ
รวมรายไดจากการขาย

ลานบาท รอยละ

291.99 100.00

สรุปผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน

สินทรัพย
หนี้สิน
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
ตนทุนขาย
อัตรากําไรขั้นตน (%)
คาใชจายในการขายและการบริหาร
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
อัตรากําไรสุทธิ (%)

ป 2551
149.63
45.20
104.43
199.98
162.36
18.47
19.60
14.07
7.28
3.64

ป 2552
190.50
77.39
113.10
206.87
167.41
18.28
17.92
17.45
10.62
5.14

หนวย: ลานบาท
ป 2553
322.18
191.88
130.30
303.02
250.15
14.33
22.43
26.21
17.07
5.63

รายไดรวมของบริษัทระหวางป 2551 – ป 2553 อยูที่ 199.98 ลานบาท 206.87 ลานบาท และ 303.02
ลานบาทตามลําดับ ทั้งนี้รายไดจากการขายถือเปนรายไดหลักของบริษัทคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 95 – รอย
ละ 99 ของรายไดรวม โดยสามารถแบงไดเปน 2 กลุมสินคา คือ เคมีภัณฑชนิดของเหลวและเคมีภัณฑชนิดผง โดย
อดีตที่ผานมารายไดจากการขายสวนใหญมาจากเคมีภัณฑชนิดของเหลวเปนหลัก ซึ่งสามารถแบงประเภทสินคาได
เปน 4 กลุมยอย ไดแก แอลกอฮอล, ไกลคอล, เอสเตอร และเคมีภัณฑอื่นๆ ทั้งนี้ แอลกอฮอลถือเปนสินคาหลักของ
บริษัท
การขยายตัวเพิ่มขึ้นของรายไดในป 2551 เมื่อเปรียบเทียบจากป 2550 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ยอดขายในกลุมไกลคอลและเอสเตอรเปนหลัก เนื่องจากลูกคาไดทดสอบการใชงานจริง และเริ่มคุนเคยกับเคมีภัณฑ
หลายชนิดในสินคากลุมไกลคอล ในสวนของป 2552 นั้น จากการที่ภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัว จึงสงผลกระทบตอ
การขยายตัวของบริษัทเชนกัน เนื่องจากสินคาของบริษัทถือเปนวัตถุดิบในการผลิตสําหรับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ โดย
ในป 2552 จะพบวากลุมสินคาประเภทแอลกอฮอลและเคมีภัณฑเหลวประเภทอื่นๆ เปนกลุมสินคาที่ยังมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากคิดเปนการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา เคมีภัณฑที่มีการเปลี่ยนแปลงสรางรายไดสูงขึ้นอยาง
เดนชัด คือ แอลกอฮอลความเขมขนสูงและเคมีภัณฑอื่นๆ ในสวนของป 2553 นั้น รายไดของบริษัทแสดงถึงแนวโนม
ในการปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกกลุมสินคา เชน แอลกอฮอล ไกลคอล และเคมีภัณฑอื่นๆ โดยเปนการขยายตัวเพิ่มขึ้นอัน
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เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจําหนายสินคาเปนสําคัญจากการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจทําใหปริมาณการ
ใชกํ า ลัง การผลิ ต ของภาคอุต สาหกรรมต า งๆ และการเพิ่ม ขึ้น ในรายไดจ ากการจํ า หนา ยสิน คา ในกลุม สารให สี
ไทเทเนียมไดออกไซด ซึ่งบริษัทเริ่มจําหนายและรับรูรายไดตั้งแตไตรมาสที่ 3 เปนตนมา
ตนทุนขายของบริษัท โดยสวนใหญเปนตนทุนสินคาที่นําเขามาจําหนายรวมกับคาขนสงและคาใชจายใน
การตรวจสอบสินคาและคาบรรจุภัณฑ โดยสาเหตุหลักของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตนทุนขายเมื่อเทียบกับรายไดจาก
การขายตลอดชวงเวลาที่ผานมา เปนผลมาจากการที่สินคาแตละประเภทมีตนทุนตอหนวยสูงขึ้นขณะที่บริษัทจะ
กําหนดราคาขายเพื่อรักษาระดับสวนตางรายไดและตนทุนของสินคาแตละประเภทใหคงที่ ประกอบกับการขยายตัว
ของยอดขายในสินคากลุมสารใหสีไทเทเนียมไดออกไซดที่มีอัตราตนทุนตอยอดขายมากกวาสินคาในกลุมอื่น โดย
ระหวางป 2551 - ป 2553 จะเห็นวาอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทมีแนวโนมลดลงจากรอยละ 18.47 รอยละ 18.28
และรอยละ 14.33 ตามลําดับ
คาใชจายในการขายของบริษัท ประกอบดวยคาใชจายหลัก 4 กลุม ไดแก เงินเดือนพนักงานและสวัสดิการ
คาใชจายสํานักงาน คาขนสงสินคา และคาสงเสริมการขาย ทั้งนี้ เงินเดือนพนักงานและสวัสดิการ ถือเปนคาใชจาย
หลักโดยคิดเปน สัดสวนประมาณร อยละ 55 คาใชจายสํานักงานประมาณรอยละ 10 – 15 และคาขนสง สิน ค า
ภายในประเทศประมาณรอยละ 10 - 15 ของคาใชจายในการขาย คาสงเสริมการขายรอยละ 5 และคาใชจายอื่นๆ
อีกรอยละ 10
บริษัทมีกําไรสุทธิในป 2551 – ป 2553 เทากับ 7.28 ลานบาท 10.62 ลานบาท และ 17.07 ลานบาท
ตามลําดับ โดยมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 3.64 รอยละ 5.14 และรอยละ 5.63 ของรายไดรวมในชวงที่ผานมา
ตามลําดับ
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2551 – ป 2553 เทากับ 149.63 ลานบาท 190.50 ลานบาท และ 322.18
ลานบาท ตามลําดับ สวนประกอบหลักของสินทรัพยของบริษัทได แก ลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ และที่ดินอาคาร
และอุปกรณ ลูกหนี้การคาของบริษัท ณ สิ้นป 2551 – ป 2553 อยูที่ 33.10 ลานบาท 40.35 และ 86.57 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนประมาณรอยละ 21 – 27 สินทรัพยรวม ณ ชวงเวลาดังกลาว ทั้งนี้ลูกหนี้การคาสวนใหญเปน
ลูกหนี้การคาในสวนของกิจการที่ไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท ณ สิ้นป 2551 – ป 2553 บริษัทมีสินคาคงเหลือเทากับ
20.32 ลานบาท 34.66 ลานบาท และ 126.81 ลานบาท โดยระหวางป 2551 – ป 2552 มูลคาสินคาคงคลังคิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 13 – 18 ของสินทรัพยรวมของบริษัท อยางไรก็ตามในป 2553 บริษัทมีการขยายการ
ประกอบธุรกิจไปยังการจําหนายเคมีภัณฑประเภทไททาเนียมไดออกไซดทําใหสินคาคงเหลือของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน
126.81 ลานบาท และมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 39.36 ของสินทรัพยรวม
สวนประกอบหลักของทรัพยสินถาวรของบริษัท ไดแก ที่ดิน 2 แปลงรวมมูลคา 47.04 ลานบาท ซึ่งเปนที่ตั้ง
ของสํานักงานใหญของบริษัทที่ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร และที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งคลังสินคาที่ จ.สมุทรปราการ ซึ่ง
ไดกอสรางแลวเสร็จในป 2552 โดยอาคารสํานักงานและอาคารโกดังสินคาของบริษัทมีมูลคารวม 21.59 ลานบาท
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หนี้สินรวมและสวนของผูถือหุน
หนี้สินสวนใหญของบริษัทเปนหนี้สินหมุนเวียนระยะสั้นเพื่อใชในการจัดหาสินคาเปนหลัก โดยแบงไดเปน 2
ไดแก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นที่เปนวงเงินเครดิตเพื่อการนําเขา และเจาหนี้การคา
สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ สิ้นป 2551 – ป 2553 อยูที่ 104.43 ลานบาท 113.10 ลานบาท และ 130.30
ลานบาทตามลําดับ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 40 – รอยละ 70 ของสินทรัพยรวมในชวงเวลาที่ผานมาการ
เพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนตลอดระยะเวลาที่ผานมาเปนผลมาจากการสะสมของผลกําไรของบริษัทเปนหลัก โดยใน
ป 2552 บริษัทไดจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 25 บาท เปนเงิน 1.95 ลานบาท
ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
เคมีภัณฑชนิดพิเศษที่บริษัทเปนผูจําหนายรวมถึงเคมีภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมสวนใหญเปนผลผลิตจาก
อุตสาหกรรมปโตรเคมี โดยมีผลิตภัณ ฑอุตสาหกรรมปโ ตรเคมีตน น้ําที่สําคัญคือ แนฟทา(Naphtha) เอทิลีน
(Ethylene) และ โพรพิลีน (Propylene) เปนวัตถุดิบตั้งตนในการผลิต การเปลี่ยนแปลงราคาของเคมีภัณฑชนิดพิเศษ
จึงมีแนวโนมไปในทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงราคาของน้ํามันดิบและเคมีภัณฑที่เปนวัตถุดิบตั้งตนดังกลาว โดย
เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันดิบกับราคาของแนฟทา เอทิลีนและโพรพิลีนแลว จะเห็นวา
แนวโนมการเคลื่อนไหวของราคาของผลิตภัณฑดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกับโดยมีการปรับตัวของราคาชากวา
เล็กนอย การปรับตัวขึ้นของราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปโตรเคมีดังกลาว สงผลกระทบตอราคา
เคมี ภั ณ ฑ ช นิ ด พิ เ ศษทั้ ง ในด า นต น ทุ น สิ น ค า และค า ใช จ า ยในการขนส ง สิ น ค า ซึ่ ง สิ น ค า เคมี ภั ณ ฑ ที่ นํ า เข า จาก
ตางประเทศตองใชเวลาขนสงโดยเฉลี่ยประมาณ 1 - 2 เดือน และระยะเวลาในการจัดเก็บสินคาในคลัง (Minimum
Stock) ประมาณ 1 เดือน ทําใหบริษัทจําเปนตองรักษาปริมาณสินคาคงคลังขั้นต่ําไวเพื่อจัดสงใหทันตอระยะเวลาที่
ตกลงกับลูกคา จึงมีโอกาสที่ราคาสินคามีการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่สั่งซื้อไวในระหวางขนสง หรือหากบริษัทไม
สามารถระบายสินคาคงคลังไดภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ราคาของเคมีภัณฑชนิดพิเศษมีแนวโนมที่จะมีความผัน
ผวนของราคานอยกวาเคมีโภคภัณฑ(Commodity Chemical) เนื่องจากไมไดแปรตามปจจัยดานราคาวัตถุดิบแต
เพียงอยางเดียว แตยังขึ้นอยูกับความตองการสินคาทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ การขาดแคลนของ
สินคาหรือแนวโนมการเพิ่มกําลังการผลิตของผูผลิตรายใหญ โดยเฉพาะเคมีภัณฑชนิดพิเศษบางอยางเปนผลิตภัณฑ
ที่เปนสิทธิบัตรเฉพาะของผูผลิต ซึ่งสงผลใหผูผลิตมีอิทธิพลในการกําหนดราคาเคมีภัณฑชนิดพิเศษนั้น ๆ ในระดับสูง
ทําใหในกรณีที่สินคามีราคาสูงขึ้นและบริษัทไมสามารถหาสินคาทดแทนที่มีคุณสมบัติทางเคมีเทียบเทาไดเนื่องจาก
เปนสินคาที่มีผูผลิตนอยราย จะสงผลใหบริษัทมีความเสี่ยงกับตนทุนสินคาที่สูงขึ้น
ดังนั้น บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการสั่งซื้อเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตนทุนสินคา โดย
ผูบริหารของบริษัทไดมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอยางใกลชิดเพื่อประเมินสถานการณของตลาด
แนวโนมของราคา และปริมาณความตองการใชเคมีภัณฑของลูกคาโดยใชปริมาณคําสั่งซื้อในอดีตมาประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจเพื่อกําหนดปริมาณการสั่งซื้อสินคาของบริษัท สวนนโยบายในการกําหนดราคาขายของสินคาของ
บริษัท ผูบริหารจะทบทวนราคาขายของบริษัทเปนประจําทุกเดือนเพื่อใหสะทอนราคาตลาด ณ ขณะนั้น เพื่อลดภาระ
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบดังกลาวไมใหมีผลกระทบตออัตราการทํากําไรอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้บริษัทยัง
มุงเนนตลาดเคมีภัณฑชนิดพิเศษที่ไมไดอาศัยการแขงขันดานราคาเพียงอยางเดียว หากแตผูจําหนายตองแขงขันกัน
สวนที่ 1 หนา 6

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

ในดานคุณภาพการใหบริการและคุณภาพสินคา ซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคา
วัตถุดิบของบริษัท
ความเสี่ยงในการไมไดรับการตอสัญญาตัวแทนจําหนาย
บริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายสารใหสีไทเทเนียมไดออกไซดจากบริษัท Tioxide (Malaysia)
SDN BHD ซึ่งเปนบริษัทยอยของ Huntsman International โดยสัญญาตัวแทนจําหนายดังกลาวมีอายุ 1 ป และตอ
อายุสัญญาโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 1 ป ซึ่งในกรณีที่ไมไดรับการตอสัญญาจะทําใหบริษัทไมสามารถซื้อไทเทเนียม
ไดออกไซดที่ผลิตโดย Huntsman International เพื่อจําหนายในประเทศ และจะไมไดรับการสนับสนุนทางเทคนิคใน
ดานที่เกี่ยวกับไทเทเนียมไดออกไซดจาก Huntsman International ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ
บริษัท
อยางไรก็ตาม ใน ป 2553 บริษัทไดขยายตลาดไทเทเนียมไดออกไซดโดยมีรายไดจากการจําหนายสินคาใน
กลุมสารใหสีดังกลาว 5.33 ลานบาท ผูบริหารจึงมีความเชื่อมั่นวา ดวยบุคลากรของบริษัทที่มีความชํานาญดาน
เคมี ภั ณ ฑ ช นิ ด พิ เ ศษและการมี ฐ านลู ก ค า ในอุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารใช ไ ทเทเนี ย มไดออกไซด ใ นการผลิ ต เช น
อุตสาหกรรมสี แ ละบรรจุภัณ ฑ เป น ตน จะทํา ให บ ริษัท สามารถทํา หน า ที่ ตัว แทนจํา หน า ยที่ ดีไ ด นอกจากนี้เมื่ อ
พิจารณาการเปนตัวแทนจําหนายไทเทเนียมไดออกไซดของ Huntsman International ในประเทศไทยอีกรายหนึ่ง ซึ่ง
เปนตัวแทนจําหนายสินคาดังกลาวมานานกวา 30 ป แลว ผูบริหารของบริษัทจึงเชื่อวาบริษัทจะมีความเสี่ยงจากการ
ไมไดรับตอสัญญาตัวแทนจําหนายในระดับต่ํา
ความเสี่ยงจากลูกหนี้การคา
ที่ผานมาป 2551 - ป 2553 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิ 33.10 ลานบาท 40.35 ลานบาท และ 86.57 ลาน
บาท คิดเปนระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 63.52 วัน 64.57 วัน และ 78.24 วัน ตามลําดับ และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 บริษัทปริมาณลูกหนี้การคาสุทธิคิดเปนรอยละ 26.87 ของสินทรัพยรวม ปจจุบันไมพบลูกหนี้ที่มี
ปญหาการชําระหนี้แตอยางใด จํานวนลูกหนี้การคาดังกลาวหากจะตองตั้งการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทจะวิเคราะห
จากแนวโนมที่จะไดรับการชําระหนี้จากลูกคารายเปนรายๆ หรือลูกหนี้ที่มีการฟองรองดําเนินการทางกฎหมายแลว
เนื่องจากเปนสินทรัพยที่มีสัดสวนตอทรัพยสินรวมสูง ดังนั้นในอนาคตหากบริษัทมีปญหาในการจายชําระเงินและ
กลายเปนหนี้สูญ อาจสงผลกระทบตอสภาพคลองและผลการดําเนินงานของบริษัท
ทางผูบริหารไดใหความสําคัญในการติดตามลูกหนี้คางชําระนานโดยใหฝายบัญชีแสดงรายชื่อลูกคาคงคาง
รับทราบเปนประจําทุกเดือน ตรวจสอบประวัติฐานะการเงินกอนการใหบริการและอนุมัติระยะเวลาการชําระหนี้ และ
กําหนดมาตรการเรงรัดลูกหนี้คงคางหลายระดับตั้งแตการติดตอทวงถาม การสงจดหมายทวงหนี้เปนลายลักษณ
อักษร และหากเกินกําหนดการชําระกวา 90 วันจะดําเนินการใหทนายความของบริษัทฟองรองตอศาลเพื่อขอรับชําระ
หนี้ ซึ่งไดเริ่มปฏิบัติมาตั้งแตป 2551 จึงคาดวาจะสามารถควบคุมปริมาณหนี้สูญใหอยูในจํานวนจํากัดได สงผลใหที่
ผานมาไมประสบปญหาหนี้สูญ โดย ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีลูกหนี้ที่คางชําระเกินกําหนดไมเกิน 3 เดือน และ
คางชําระเกินกําหนดกวา 12 เดือนเปนสัดสวนประมาณรอยละ 25.91 และรอยละ 0.25 ของลูกหนี้การคารวม คิด
เปนมูลคารวม 22.43 ลานบาท และ 0.22 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระดังกลาวกลาวกวารอย
ละ 80 เปนลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระไมเกิน 30 วัน ซึ่งเกิดจากการเหลื่อมของรอบระยะเวลาวางใบแจงหนี้และการรับ
เช็คเปนหลัก อีกทั้งยังเปนกลุมลูกคาเดิมของบริษัทที่มีการทํารายการคาอยางตอเนื่องและไมเคยมีประวัติไมไดรับ
ชําระหนี้ อยางไรก็ตาม สําหรับลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระเปนเวลานาน บริษัทไดทําการติดตามการชําระหนี้และไดมี
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การเจรจาเพื่อขอผอนปรนชําระหนี้ โดยลูกหนี้ดังกลาวไดมีการทยอยจายชําระหนี้อยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้จํานวนลูกหนี้
คางชําระดังกลาวไมมีนัยสําคัญอันจะกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท
ความเสี่ยงจากการจัดเก็บและขนสงสินคาเคมีอันตรายและวัตถุไวไฟ
แมวา สิ น ค า ของบริ ษั ท สว นมากจะถูกจัด อยูในกลุม เคมีภัณ ฑ ที่ เปน มิต รกั บ สิ่ง แวดลอ ม อยา งไรก็ตาม
เนื่องจากสินคาเคมีภัณฑบางชนิดของบริษัทถูกจัดอยูในกลุมวัตถุไวไฟและวัตถุอันตรายตามนิยามของกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ซึ่งสินคาในกลุมดังกลาวจําเปนตองมีการดูแลจัดเก็บอยางระมัดระวัง
เพื่อปองกันการรั่วไหลของเคมีภัณฑซึ่งจะสงผลตอความปลอดภัยของบุคลากรที่เกี่ยวของรวมไปถึงสิ่งแวดลอม
โดยรอบ บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายปองกันอันตรายโดยการจัดเก็บสินคาเคมีภัณฑในภาชนะบรรจุในรูปแบบที่
เหมาะสม เชน ถังบรรจุ Anti Static IBC เพื่อที่มีโครงสรางหนา 3 ชั้น เพื่อปองกันไฟฟาสถิตและการระเหยรั่วซึมที่
อาจเกิดขึ้น และทําความสะอาดรวมทั้งตรวจสภาพของภาชนะบรรจุกอนทุกครั้งกอนการนําไปใช เพื่อใหแนใจวา
ภาชนะบรรจุอยูในสภาพที่สะอาดและเรียบรอยสามารถนําไปใชงานไดอยางปลอดภัย
นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดเตรียมสถานที่จัดเก็บสินคาใหเหมาะสมกับลักษณะของสินคาและการทํางาน
โดยแยกคลังสินคาที่ใชจัดเก็บเคมีภัณฑชนิดเหลวและเคมีภัณฑชนิดผงออกจากกัน สําหรับสินคาที่เปนวัตถุไวไฟและ
มีลักษณะการทํางานหลายขั้นตอนซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการทํางาน บริษัทไดจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณความ
ปลอดภัย เชน การเดินระบบไฟฟาและอุปกรณแบบ Explosion Proof และการตอสายดินภายในคลังสินคาเพื่อ
ปองกันการเกิดประกายไฟ หรือกระแสไฟฟาลัดวงจร ซึ่งเปนสาเหตุกอใหเกิดอัคคีภัยได รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ
ดับเพลิงเปนสิ่งจําเปนและชวยบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในเบื้องตน พรอมกับไดใหบุคลากรเขารับการ
อบรมมาตรการรักษาความปลอดภัยในคลังสินคาและจัดใหมีการซอมวิธีปองกันอุบัติเหตุและแนวทางการปฏิบัติใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งไดจัดทําประกันภัยความเสียหายสําหรับอาคารสํานักงาน เครื่องมือ อุปกรณ อาคาร
คลังสินคา และสินคาคงคลังทั้งหมด โดยบริษัทไดกําหนดนโยบายกําหนดทุนทําประกันภัยสําหรับสินคาคงเหลือให
สอดคลองกับมูลคาและลักษณะสินคาคงเหลือในปจจุบัน เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยสินของบริษัทให
เหลือนอยลง และภาระคาใชจายที่เกิดจากอุบัติเหตุเกิดการรั่วไหลสงผลกระทบผูที่อยูบริเวณใกลเคียง ทั้งนี้ ณ 31
ธันวาคม 2553 บริษัทมีปริมาณสินคาคงเหลือ 126.81 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2552 ซึ่งมีสินคาคงเหลือมูลคา
34.66 ล า นบาท อั น เปน ผลจากการขยายตลาดสิน ค า ในกลุม สารใหสีไ ทเทเนีย มไดออกไซด ทํา ให มีก ารนํ า เข า
ไทเทเนียมไดออกไซดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสินคาในกลุมดังกลาวไมเปนวัตถุไวไฟ สงผลใหความเสี่ยงจากการจัดเก็บเคมี
วัตถุไวไฟของบริษัทมีแนวโนมลดลงในอนาคต
ในดานการขนสงสินคานั้น เนื่องจากสินคาของบริษัทสวนมากไมใชเคมีภัณฑที่เปนอันตราย อีกทั้งสําหรับ
การขนสงเคมีภัณฑที่เปนวัตถุไวไฟนั้น สินคาจะถูกบรรจุในถัง IBC ที่มีความแข็งแรงสามารถปองกันการระเหยและ
การรั่วซึมไดเปนอยางดี และมีปริมาณการขนสงในแตละเที่ยวมีไมมาก จึงทําใหอันตรายที่จะอาจเกิดจากสินคา
รั่วไหลอยูในระดับต่ํา อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีมาตรการปองกันความเสี่ยงจากความเสียหายตอสินคาที่อาจเกิดขึ้น
ในระหวางการขนสง โดยกําหนดเงื่อนไขในสัญญาวาจางขนสงสินคาใหผูรับจางขนสงตองชําระคาเสียหายที่เกิดขึ้น
ตามจํานวนเงินที่ระบุในสัญญาวาจาง โดยบริษัทไดกําหนดรูปแบบและเงื่อนไขในสัญญาวาจางที่เปนมาตรฐาน
เหมือนกันสําหรับผูรับจางขนสงทุกราย นอกจากนี้ในสวนของผูรับจางขนสงยังไดมีการทําประกันภัยยานพาหนะซึ่ง
ครอบคลุมถึงสินคาที่ขนสง

สวนที่ 1 หนา 8

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
การสั่งซื้อเคมีภัณฑของบริษัทสวนมากเปนการนําเขาจากตางประเทศกําหนดราคาโดยใชเงินสกุลดอลลาร
สหรัฐในการทําสัญญาซื้อขายเปนหลัก โดยในป 2551 – ป 2553 บริษัทมูลคาการนําเขาเปนเงินตราตางประเทศ
2.84 ลานเหรียญสหรัฐ 3.40 ลานเหรียญสหรัฐ และ 8.41 ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 74 รอยละ 79
และรอยละ 80 ของมูลคาการสั่งซื้อสินคารวม สวนรายไดจากการขายในปจจุบันเปนการจําหนายในประเทศเปนเงิน
สกุลบาททั้งหมด ทําใหบริษัทอาจความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดหากเกิด
สถานการณที่ทําใหที่คาเงินดอลลารสหรัฐแข็งคาขึ้น กรณีดังกลาวจะทําใหจํานวนเงินจายชําระคาสินคาบริษัทสูงขึ้น
ในขณะที่ไมสามารถปรับราคาขายสินคาตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได
ฝายบัญชีและการเงินมีหนาที่ตรวจสอบขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนทุกวัน เพื่อเปรียบเทียบดูแนวโนมของตลาด
และความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย นและรายงานให ผู บ ริ ห ารทราบในทั น ที ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งเป น
สาระสําคัญ โดยวิเคราะหแนวโนมของตลาดที่เกี่ยวของ และสิ่งที่บงบอกถึงแนวโนมของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อใหการ
คาดการณเปนไปอยางระมัดระวังรอบคอบ นโยบายของบริษัทไดกําหนดใหมีการทํา Forward Rate เงินตรา
ตางประเทศ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในภาวะที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวนอยางมาก เพื่อลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
บริษัทมีวงเงินสินเชื่อเพื่อการนําเขาจากสถาบันการเงินเปนวงเงินกูระยะสั้นในรูปทรัสตรีซีทและเจาหนี้ตั๋ว
สั ญ ญาใช เ งิ น ที่ มี อั ต ราดอกเบี้ ย อ า งอิ ง กั บ อั ต ราดอกเบี้ ย กู ยื ม ระหว า งธนาคารในประเทศสิ ง คโปร SIBOR
(Singapore Interbank Offered Rate) หรือ MOR (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารภายในประเทศ โดย
วงเงินสินเชื่อดังกลาวถูกใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาสินคาเพื่อจําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วง
สินเชื่อดังกลาวมียอดคงคางรวม 136.25 ลานบาท ซึ่งวงเงินที่ไดรับการสนับสนุนมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวทั้งหมด
ดังนั้นในภาวะของอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นอาจทําใหบริษัทตองรับภาระคาใชจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตามบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการติดตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยทั้งใน
ตลาดโลกและภายในประเทศ ในการประกอบธุรกิจที่ผานมา บริษัทใหความสําคัญเรื่องบริหารความเสี่ยงดานแหลง
เงินทุน และพยายามจํากัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
จะเปนแหลงระดมทุนอื่นนอกจากเงินกูยืมจากธนาคาร โดยภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพยจะทําใหบริษัทมี
แหลงเงินทุนเพิ่มเติมชวยลดภาระจากการกูยืมเงินได
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร
บริษัทอยูภายใตการบริหารงานและพึ่งพิงผูบริหาร ไดแก กรรมการและผูบริหารระดับสูง ซึ่งมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดนโยบายทางธุรกิจทั้งในดานการกําหนดนโยบายธุรกิจ รวมถึงบุคลากรในสวนการติดตอหา
ลูกคา อาทิเชน ฝายบริหารระดับสูง ฝายการตลาดการติดตอเจรจาสรางความสัมพันธระหวางคูคาและลูกคา
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดวางระบบการบริหารจัดการโดยกําหนดใหคณะกรรมการที่มีประสบการณใน
การบริหารธุรกิจเขามามีสวนรวมในการบริหารและแสดงความคิดเห็นในเรื่องสําคัญของกลุมบริษัท และยังไดแบง
สว นการบริห ารงานออกเป น ส ว นๆ ตามแผนผั ง องค ก รเพื่ อ กระจายอํ า นาจการบริ ห ารงานไปยั ง ผู บ ริ ห ารระดั บ
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รองลงมา พรอมกับใหบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณเปนผูมีอํานาจตัดสินใจในแตละสวนงาน โดย
บริษัทไดใหความสําคัญกับการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหมีสวนรวมในการดําเนินงานและเติบโตไปพรอมๆ กับ
ความสําเร็จของบริษัท รวมทั้งมีการจายคาตอบแทนในอัตราตลาดและจัดใหมีสวัสดิการที่ดี เพื่อจูงใจใหแกบุคลากร
ดังกลาวทํางานใหกับบริษัทอยางตอเนื่อง
ความเสี่ยงจากการทับซอนทางธุรกิจ
ปจจุบันบริษัทดําเนินธุรกิจจัดจําหนายเคมีภัณฑในตลาดเคมีภัณฑชนิดพิเศษ (Specialty Chemical)
ในขณะที่บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแม ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายเคมีภัณฑในตลาด
เคมีโภคภัณฑ (Commodity Chemical) ซึ่งธุรกิจของทั้งสองบริษัทอาจมีการทับซอนกันไดในอนาคต ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนได ดังนั้น เพื่อปองกันการทับซอนทางธุรกิจอันจะกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนดังกลาว คณะกรรมการของบริษัทและบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) จึงไดจัดทําบันทึก
ความเขาใจในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดความชัดเจนในขอบเขตการดําเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัท (ดูรายละเอียด
ในสวนที่ 2.2 ขอ 5 ขอบเขตการดําเนินธุรกิจ) และไดมีการลงนามในสัญญาความรวมมือในการดําเนินธุรกิจระหวาง
กัน เพื่อกําหนดขอบเขตการดําเนินธุรกิจ และกําหนดแนวทางในการปองกันและแกไขการทับซอนทางธุรกิจ (ดู
รายละเอียดในสวนที่ 2.5 ขอ 2 สรุปสัญญาที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ)
อยางไรก็ตาม ปจจุบันบริษัทและบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ไมมีการดําเนินธุรกิจที่ทับ
ซอนกัน ดังนั้นการจัดทําบันทึกความเขาใจและสัญญาความรวมมือดังกลาว จึงเปนเครื่องมือปองกันการทับซอนของ
ธุรกิจซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต เพื่อประโยชนสูงสุด
แกผูถือหุนของทั้งสอง
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญถือหุนรวมกันถึงรอยละ 50
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ของบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทรวมกันรอย
ละ 99.99 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทในปจจุบัน ซึ่งสัดสวนดังกลาวจะลดลงเหลือรอยละ
59.99 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 8 โครงสรางเงินทุน) สัดสวนการถือหุนของบริษัทดังกลาว และรายชื่อของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารขางมากเปนกลุมสุวรรณนภาศรี
การถือครองหุนของกลุมสุวรรณนภาศรีทั้งทางตรง และทางออมผาน บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด
(มหาชน) ในสัดสวนเกินกวารอยละ 50 ของทุนชําระแลวหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชน จะทํา
ใหกลุมสุวรรณนภาศรี สามารถควบคุมมติสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนไดทั้งหมด เวนแตเรื่องที่กฎหมายหรือ
ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตองไดรับมติไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุนการ
ขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น เปนตน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจจะไม
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญนําเสนอได
อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดมีการจัดใหมีคณะกรรมการที่เปนบุคคลภายนอก
6 ทาน ซึ่งคิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท โดยเปนกรรมการอิสระ 4 ทาน เพื่อทําหนาที่
ตรวจสอบและถวงดุลการทํางานของคณะกรรมการและผูบริหารในระดับหนึ่ง อีกทั้ง คณะกรรมการมีนโยบาย
สวนที่ 1 หนา 10

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

คํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนหลัก ในการตัดสินใจกระทําการหรือละเวนกระทําการใดๆ นอกจากนี้ หาก
บริษัทมีความจําเปนในการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติการทํา
รายการระหวางกันและหลักเกณฑที่ประกาศไวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด โดยผูบริหาร
กรรมการ หรือ ผูถือหุนที่มีสวนเกี่ยวของกับรายการดังกลาวจะไมมีสิทธิในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องนั้นๆ
ความเสี่ยงจากการลดลงของสวนแบงกําไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนสามัญของบริษัท ยูเนี่ยน
ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) (“UKEM”) จากการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (Spin-Off)
การนํ าบริษัทเขา จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ยแ หงประเทศไทย โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 52,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท แกประชาชนทั่วไป จะสงผลให บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล
จํากัด (มหาชน) มีสวนแบงกําไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิมลดลงรอยละ 40.00 กลาวคือ เปนผลมา
จากลดลงจากสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทกอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนแกประชาชนครั้งแรก เหลือรอยละ 59.99 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนแกประชาชนครั้งแรก
ดังนั้นเพื่อเปนการปกปองและรักษาสิทธิของผูถือหุนของ UKEM ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ UKEM เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2553 จึงมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Pre-emptive Right) จํานวนไมเกิน
13,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 10.00 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการ
เสนอขายในครั้งนี้ใหแกผูถือหุนทุกรายของ UKEM ตามสัดสวนการถือหุน เพื่อใหผูถือหุนของ UKEM สามารถรักษา
สิทธิไวไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนที่จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของ UKEM จะเปน
ราคาเดียวกัน กับราคาเสนอขายหุน สามัญใหแ กประชาชนและบุคคลทั่วไปโดยสามารถจองซื้อเกินสิทธิไ ด โดย
คณะกรรมการของ UKEM จะเปนผูกําหนดอัตราสวนการจัดสรรและวันปดสมุดทะเบียน เพื่อกําหนดรายชื่อผูไดรับ
สิทธิและอัตราสวนในการจัดสรร ภายหลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยได
อนุมัติใหบริษัทเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนและบุคคลทั่วไปได
ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย
บริษัท มีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จ ะไดรับผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย เอ็มเอไอ ทั้งนี้บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ แลว
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ซึ่งบริษัท ฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตาม
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยใหม” พ.ศ.
2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (ปรับปรุง 25 กุมภาพันธ 2552) เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุน
ใหแกนักลงทุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย ซึ่งขึ้นอยูกับผลของการเสนอ
ขายหุนตอประชาชน บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยใหเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทใน
ตลาดรองและอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไม
สามารถเขาจดทะเบียนได
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การเสนอขายหลักทรัพย
บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 130,000,000 บาท โดยเปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 78,000,000
บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 78,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาทโดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหม
จํานวน 52,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาหุนละ 1.92 บาท มีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ได
จากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ มีการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาว ดังนี้
1. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 13,000,000 หุน เปนสิทธิ Preemptive Right ใหแกผูถือ
หุ น เดิ ม ของ บริ ษั ท ยู เ นี่ ย น ป โ ตรเคมี ค อล จํ า กั ด (มหาชน) ซึ่ ง มี ร ายชื่ อ ตามมาตรา 225 แห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม
2554
2. สวนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ Preemptive Right ใหนําเสนอขายใหแกประชาชน
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UIC”) กอตั้งขึ้นในป 2542 ดวยทุนจดทะเบียน 5
ลานบาทโดยมีบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) (“UKEM”) เปนผูถือหุนรอยละ 99.99 เพื่อดําเนินธุรกิจ
นําเขา และจัดจําหนายเคมีภัณฑชนิดพิเศษเพื่อใชในอุตสาหกรรม ในระยะเริ่มตนของการดําเนินธุรกิจ บริษัทมุงเนน
การนําเขาและจัดจําหนายเคมีภัณฑชนิดพิเศษในกลุมแอลกอฮอลและสารทําละลายเปนหลัก ตอมาไดพัฒนา
เคมีภัณฑชนิดพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยอาศัยการวิเคราะหคุณ สมบัติ การผสมผสานผานกรรมวิธีทางเคมี การ
ทดสอบในสถานการณจริงและรวมมือกับลูกคาในการพัฒนาสูตรผสมที่ตรงกับความตองการใชงานของลูกคา เพื่อให
มั่นใจวาเคมีภัณฑของบริษัทสามารถตอบสนองความตองการอยางแทจริงตรงตามการใชงานเฉพาะดานของลูกคา
และบริการใหคําปรึกษาการใชงานสารเคมีประเภทตาง ๆ อยางถูกตอง บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลว
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยในป 2548 บริษัทไดทําการเพิ่มทุน
จดทะเบียนชําระแลวจาก 5 ลานบาทเปน 58 ลานบาท และในป 2550 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 78
ลานบาท
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญประจําป 2553 ของ UKEM มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนและแปร
สภาพ บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด เปนบริษัทมหาชน และนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม
เอ ไอ (Spin-Off) โดยเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ซึ่งจะทําใหสัดสวน
การถือครองหุนของบริษัทโดย UKEM ลดลงจากรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวกอนการเสนอขายหลักทรัพยของ
บริษัทตอประชาชนเหลือรอยละ 59.99 ของทุนชําระแลวหลังการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัทตอประชาชน
ประวัติการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัท
2542 - เริ่มกอตั้งบริษัทโดยนายวิรัช สุวรรณนภาศรี เพื่อดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายเคมีภัณฑชนิดพิเศษ
ใหกับกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ ภายในประเทศ
2548 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 58 ลานบาท เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และเริ่มการประกอบ
ธุรกิจจัดหาและจําหนายหนายแอลกอฮอลแปลงสภาพความบริสุทธิ์สูง และสารละลายชนิดพิเศษสําหรับ
ใชในอุตสาหกรรม
2549 - ริเริ่มนําถังบรรจุแบบ Anti Static IBC (Intermediate Bulk Container) ซึ่งเปนถังประกอบดวยวัสดุหลาย
ชั้นเพื่อปองกันการระเหยของสารเคมีและปองกันการเกิดไฟฟาสถิตย มาใชในการบรรจุเคมีภัณฑชนิด
ของเหลวเปนรายแรกของประเทศ เพื่อลดปริมาณการใชภาชนะบรรจุแบบเดิมและเปนการชวยลดตนทุนคา
บรรจุภัณฑใหกับลูกคาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินคา
2550 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 78 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในเพื่อขยายการดําเนินธุรกิจเคมีภัณฑ
ชนิดพิเศษและเพื่อใชในการกอสรางคลังสินคาในซอยสุขสวัสดิ์ 78 ตําบลในคลองบางปลากด อําเภอพระ
สมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ขนาดพื้นที่เก็บสินคาประมาณ 1,200 ตารางเมตร
2551 - จัดตั้งหนวยตรวจสอบคุณภาพสินคา และจัดหาอุปกรณเครื่องจักรในการทดสอบและปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของสินคา
2552 - กอสรางอาคารสํานักงานแหงใหมที่ 9/8 หมู 5 แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา
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2553 - ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจัดจําหนายไทเทเนียมไดออกไซดภายใตชื่อทางการคา “TIOXIDE®” จาก
บริษัท Tioxide (Malaysia) SDN BHD ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ Huntsman International LLC ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูผลิตไทเทเนียมไดออกไซดรายใหญเปนอันดับ 4 ของโลก
- ขยายการประกอบธุรกิจจําหนายไทเทเนียมไดออกไซดในประเทศไทย
- ที่ประชุมผูถือหุนบริษัท UKEM ซึ่งถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัท มีมติอนุมัติการ Spin-off แปรสภาพบริษัท
ย อ ยเปน บริษัท มหาชนและเพิ่มทุ น จดทะเบียนเปน 130 ลา นบาท เพื่ อ เสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่มทุน ต อ
ประชาชนเปนครั้งแรกและเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
- แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เปลี่ยนแปลงราคาที่ตราไวตอหุนจาก 1,000 บาทตอหุน เปน 1 บาทตอหุน
และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 130 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุน 52 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาท และจัดสรรจํานวน 13 ลานหุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของ บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด
(มหาชน) เปน Preemptive Right และสวนที่เหลือเปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไป
(IPO)
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทเปนผูจัดหา พัฒนาและจัดจําหนายเคมีภัณฑชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) รายใหญของ
ประเทศไทย โดยมี ก ลุ ม เคมี ภั ณ ฑห ลั ก ที่ จํ า หน า ยไดแ ก เคมี ภั ณ ฑ ช นิด ของเหลวในกลุ ม แอลกอฮอล (Alcohol)
เอสเตอร (Ester) และไกลคอล (Glycol) เคมีภัณฑชนิดผงในกลุมสารเติมแตงคุณสมบัติ (Additives) และสารใหสี
(Pigment) ซึ่งถูกนําไปใชอุตสาหกรรมตาง ๆ อาทิเชน เครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ สี หมึกพิมพและ
เคลือบสี อาหารและเวชภัณฑ พลาสติกและบรรจุภัณฑ เปนตน ปจจุบันบริษัทมีคูคาเปนผูผลิตและผูจัดจําหนาย
เคมีภัณฑรายใหญในระดับโลก และมีความชํานาญในดานเคมีภัณฑชนิดพิเศษในตางประเทศ อาทิเชน Huntmans
Group, Nagase Group, Mitsubishi Corporation, Shoko, INEOS Corporation, OXEA Corporation และ
Scaldis เปนตน นอกจากนี้บริษัทยังเปนผูริเริ่มการนําถัง Anti Static IBC มาใชในการบรรจุเคมีภัณฑชนิดของเหลว
ในการจัดสงใหแกลูกคาเปนรายแรกในประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ความปลอดภัยและรักษา
คุณภาพสินคา เปนการชวยลดตนทุนบรรจุภัณฑใหกับลูกคา
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2.3 โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทในป 2551-ป 2553 สามารถจําแนกตามกลุมผลิตภัณฑไดดังนี้
หนวย: ลานบาท
กลุมผลิตภัณฑ

2551
ลานบาท

2552
รอยละ

ลานบาท

2553
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

เคมีภัณฑชนิดของเหลว
แอลกอฮอล

100.60

50.51

125.59

61.29

136.77

46.84

ไกลคอล

36.59

18.37

35.14

17.15

47.97

16.43

เอสเตอร

53.01

26.62

26.23

12.80

30.62

10.49

6.07

3.05

15.56

7.60

22.98

7.87

196.27

98.55

202.52

98.83

238.34

81.63

-

-

-

-

51.33

17.58

2.88

1.45

2.40

1.17

2.32

0.79

2.88

1.45

2.40

1.17

53.65

18.37

199.15

100.00

204.92

100.00

291.99

100.00

เคมีภัณฑอื่นๆ
รวมเคมีภัณฑชนิดของเหลว
เคมีภัณฑชนิดผง
สารใหสี (Pigment)
สารเพิ่มคุณสมบัติ (Additive)
รวมเคมีภัณฑชนิดผง
รวมรายไดจากการขาย

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษั ท มีเ ปา หมายที่จะเป น ผูนํ า ในธุ รกิจ จัดหา พั ฒนาและจํา หนา ยเคมี ภัณ ฑ ชนิด พิเ ศษที่ เ ปน มิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอมแกลูกคาในประเทศ รวมทั้งริเริ่มขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจไปยังประเทศใกลเคียงในภูมิภาค มุงเนน
การสรรหาผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับการใชเคมีภัณฑในอุตสาหกรรมในอนาคตที่
มีแนวโนมหันมาใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตที่มีความหวงใยตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยเนนเคมีภัณฑในกลุม
ดังตอไปนี้
1. เคมีภัณฑประเภท Green Chemical ที่เปนเคมีภัณฑที่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติซึ่งมีแนวโนมการใช
ในปริมาณเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนเคมีภัณฑแบบเดิมที่อาจมีสวนผสมที่เปนอันตรายตอสุขภาพและมี
แนวโนมที่จะลดปริมาณการใชลงในอนาคต
2. เคมีภัณฑประเภท Low VOCs and Zero VOCs ที่เปนเคมีภัณฑที่ไมเกิดการระเหยของสารอินทรีย
(Voltaire Organic Compound) หรือมีการระเหยในปริมาณต่ํามาก ระหวางกระบวนการผลิตหรือ
ระหวางการใชงาน
3. เคมีภัณฑที่ผานการพิสูจนแลววามีปลอดภัยตอสุขภาพของผูใชเพื่อทดแทนเคมีภัณฑที่มีสารกอมะเร็ง
หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ ใหเปนไปตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพื่อรองรับ
แนวทางการใชเคมีภัณฑในอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งจะมุงเนนการผลิตที่
หวงใยตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น
บริษัทมุงเนนการสรางฐานลูกคาในกลุมเฉพาะ Niche Market ที่มีการแขงขันต่ํา และมีนโยบายพัฒนา
ธุรกิจที่มุงเนนในเชิงคุณภาพและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ โดยจัดหาเคมีภัณฑชนิดพิเศษที่ตอบสนองความตองการ
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ของลูกคา ใหบริการดานคําปรึกษาและความชวยเหลือทางดานเทคนิคแกลูกคาโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ เพื่อสรางและคงไวซึ่งความเชื่อมั่นความไววางใจของลูกคาในระยะยาว
2.5 ขอบเขตการดําเนินธุรกิจ
บริ ษั ท ได จั ด ทํ า บั น ทึ ก ความเข า ใจในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ร ว มกั น กั บ บริ ษั ท ยู เ นี่ ย น ป โ ตรเคมี ค อล จํ า กั ด
(มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนหลักของบริษัท เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจระหวางกันเพื่อมิใหเกิดการทับซอนใน
การดําเนินธุรกิจ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดขอขัดแยงอันอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและผูถือหุนของทั้งสอง
บริษั ท โดยในบัน ทึ ก ความเขา ใจดัง กลา ว บริษัท จะเปน ผูดํา เนิ น ธุรกิ จ ในตลาดเคมีภัณ ฑ ชนิดพิ เศษ (Specialty
Chemical) ขณะที่บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) จะเปนผูดําเนินธุรกิจในตลาดเคมีโภคภัณฑ
(Commodity Chemical) โดยมีขอบเขตในการแยกประเภทสินคาดังนี้
1. ผูผลิตและเทคโนโลยีในการผลิต
จํานวนผูผลิตเคมีโภคภัณฑมีผูผลิตจํานวนมากทั้งในและตางประเทศเนื่องจากเทคโนโลยีที่ใชในการผลิต
เคมีภัณฑดังกลาวเปนเทคโนโลยีพื้นฐาน ซึ่งผูผลิตสามารถซื้อขายและเขาถึงเทคโนโลยีนั้นมาใชไดงาย โดย เคมีโภค
ภัณฑแตละชนิดจะมีวิธีการผลิตและคุณลักษณะทางเคมีที่เหมือนกัน ไมมีความแตกตางดานสินคาระหวางผูผลิตแต
ละรายและสามารถหาสินคาทดแทนไดงาย
ในขณะที่ เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตเคมีภัณฑชนิดพิเศษเปนเทคโนโลยีเฉพาะซึ่งผูผลิตทั่วไป เขาถึงได
เทคโนโลยีไดยากเนื่องจากปจจัยตาง ๆ เชน เปนเทคโนโลยีระดับสูงที่มีความซับซอนและตองใชเงินลงทุนสูง หรือ
เปนเทคโนโลยีที่เกิดจากการคนควาวิจัยของผูผลิตและมีการจดสิทธิบัตรในเทคโนโลยีการผลิตนั้น ซึ่งสินคาชนิดนี้
ตองพึ่งพาการนําเขาเกือบทั้งหมด จึงสงผลใหจํานวนผูผลิตเคมีภัณฑชนิดพิเศษประเภทหนึ่ง ๆมีจํากัดเพียงไมกี่
ราย โดยตลาดจะเปน Oligopoly ที่ผูผลิตสามารถผลิตสินคาไดคลายกันแตมีคุณสมบัติที่ไมเหมือนกัน
2. ลักษณะการทําการตลาดและการแขงขัน
สินคาเคมีโภคภัณฑเปนเคมีภัณฑหลักที่ใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ มีความตองการใชในปริมาณมากและ
สินคาที่ผลิตขึ้นโดยผูผลิตแตละรายไมมีความแตกตางกันในทางคุณลักษณะทางเคมีสามารถใชสินคาของผูผลิตราย
อื่นทดแทนไดในผลิตผลที่ไมมีความแตกตาง และสามารถจัดหาไดในประเทศ ดังนั้น การแขงขันการทําการตลาดของ
เคมีโภคภัณฑจึงใชนโยบายการแขงขันดานราคาเปนหลักและราคาสามารถอางอิงไดทั่วโลก ซึ่งผูผลิตทุกรายตองมี
การบริหารตนทุนการผลิตที่ดีเพื่อใหราคาสินคาสามารถแขงขันได สงผลใหราคาและกําไรตอหนวยของสินคาประเภท
เคมีโภคภัณฑต่ํากวาสินคาประเภทเคมีภัณฑชนิดพิเศษ
เคมีภัณฑชนิดพิเศษเปนเคมีภัณฑซึ่งถูกนําไปใชในการผลิตสินคาที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามความตองการ
ของลูกคา รวมทั้งใชในอุตสาหกรรมที่มีการคัดเลือกคุณภาพของวัตถุดิบอยางเขมงวด เชน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
กั บ อาหารและเวชภั ณ ฑ เป น ต น ซึ่ ง จากลั ก ษณะคุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษและการใช ง านเฉพาะดั ง กล า ว ทํ า ให ผู ผ ลิ ต
เคมีภัณฑชนิดพิเศษมีนอยซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศ ทําใหตองมีการสํารองสินคาใหเพียงพอตอความตองการใช
ของลูกคา เพราะปริมาณการใชมีนอยกวาเคมีโภคภัณฑโดยผูซื้อเคมีภัณฑชนิดพิเศษจะเลือกซื้อสินคาโดยพิจารณา
จากคุณลักษณะของเคมีภัณฑที่ตรงกับความตองการของตนเปนหลัก ดังนั้นทําใหการแขงขันสําหรับธุรกิจ เคมีภัณฑ
ชนิดพิเศษ เปนการแขงขันในดานคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑและการใหบริการมากกวาการแขงขันดานราคา
สงผลใหราคาและกําไรตอหนวยของสินคาประเภทเคมีภัณฑชนิดพิเศษสูงกวาสินคาประเภทเคมีโภคภัณฑ
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3. การใหบริการแกลูกคา
เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะของเคมีภัณฑในกลุมเคมีภัณฑชนิดพิเศษทําใหลูกคาในกลุมเคมีภัณฑชนิด
พิเศษมีความตองการ การสนับสนุนทางเทคนิคจากผูขาย ซึ่งตองใชบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเขามีสวนรวมใน
การใหคําแนะนําในการใชงานแกลูกคา ในขณะที่สินคาประเภทเคมีโภคภัณฑผูใชทราบถึงการนําสินคาไปใชไดเปน
อยางดี
2.6 จุดแข็งในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
1. ฐานลูกคาที่กระจายอยูในหลากหลายอุตสาหกรรม
บริ ษั ท มี น โยบายกระจายรายได จ ากการขายสิ น ค า เคมี ภั ณ ฑ ช นิ ด พิ เ ศษให กั บ ลู ก ค า ในหลาย ๆ กลุ ม
ปจจุบันบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมากกวา 300 รายซึ่งเปนกลุมผูประกอบการขนาดกลางจากกลุมอุตสาหกรรมที่
หลากหลาย อาทิ เ ช น อุ ต สาหกรรมผลิ ต สี แ ละสี เ คลื อ บ อุ ต สาหกรรมอาหารและเวชภั ณ ฑ และ อุ ต สาหกรรม
เครื่องสําอางดูแลสุขภาพ เปนตน การกระจายฐานลูกคาดังกลาวจึงเปนการชวยลดความเสี่ยงจากความผันผวน
ความตองการของภาวะอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง และทําใหบริษัทมีแนวโนมการเจริญเติบโตเปนไปอยาง
ตอเนื่องและมั่นคง
2. เทคโนโลยีของผูผลิตชั้นนําของโลก
บริษัทคัดสรรสินคาเคมีภัณฑชนิดพิเศษที่พัฒนาจากการวิจัยและพัฒนาของผูผลิตที่มีชื่อเสียงระดับโลก
และผูผลิตที่มีความชํานาญดานเคมีภัณฑชนิดพิเศษโดยเฉพาะซึ่งมีคุณภาพของผลิตภัณฑไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางสูงสุดและสรางความเชื่อมั่นไววางใจตอสินคาของบริษัทในระยะยาว
สงผลใหบริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคาจํานวนมากในอุตสาหกรรมที่มีความเขมงวดในการคัดเลือกผูจําหนาย
วัตถุดิบเคมีภัณฑ อาทิเชน อุตสาหกรรมเครื่องสําอางและยา เปนตน
3. ประสบการณและความชํานาญในตลาดเคมีภัณฑชนิดพิเศษ
ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญของบริษัทมาจากการสรางความแตกตาง (Differentiation) จากผูจัดจําหนาย
เคมีภัณฑรายอื่นดวยการทําตลาดแบบกลุมเฉพาะ (Niche Market) ในกลุมสินคาเคมีภัณฑชนิดพิเศษซึ่งลูกคามี
ความตองการเฉพาะทาง ตองการการดูแลใหบริการจากผูจําหนายเคมีภัณฑ และคัดสรรสินคาที่มีความโดดเดนและ
แตกตางจากผูประกอบการรายอื่น รวมทั้งการใหคําแนะนําและบริการทางเทคนิคแกลูกคาเพื่อสรางความสัมพันธกับ
ลูกคาในระยะยาว
4. การเกื้อกูลธุรกิจเคมีภัณฑจากบริษัทในเครือ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ในเครือ เป น ผูจํ า หนา ยเคมีภั ณ ฑ ที่ มี ป ระสบการณ เป น เวลานาน โดยกลุ มบริ ษั ท เป น
ผูประกอบการที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักในฐานะผูนําเขาและจัดจําหนายเคมีภัณฑประเภทสารทําละลายรายใหญของ
ประเทศ และมีฐานลูกคาอุตสาหกรรมจํานวนมาก ซึ่งจะชวยเพิ่มโอกาสของบริษัทในการพัฒนาแผนงานการตลาด
และการขยายฐานลูกคาในสวนอุตสาหกรรมตาง ๆ
5. ฝายการตลาดที่มีความรูและประสบการณดานเคมีภัณฑชนิดพิเศษ
บุคลากรฝายการตลาดมีความรูความเชี่ยวชาญและมีทักษะประสบการณดานเคมีภัณฑชนิดพิเศษ เพื่อ
สามารถคิดวิเคราะหปญหาและความตองการของลูกคาเพื่อนําเสนอเคมีภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางครบถวน และสามารถวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในการใชงานเคมีภัณฑชนิดพิเศษเพื่อนําไปชวย
แกไขและเสนอแนะการใชงานที่เหมาะสมใหกับลูกคา ซึ่งความเชี่ยวชาญและรอบรูของทีมงานฝายการตลาดดังกลาว
มีสวนสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการของลูกคาทําใหเกิดการสั่งซื้ออยางตอเนื่อง
สวนที่ 2.2 หนา 5

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย

: บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: จัดหา พัฒนาและจําหนายเคมีภัณฑชนิดพิเศษ

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

: 9/8 หมูที่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107553000140

เว็บไซตบริษัท

: www.unionintraco.co.th

โทรศัพท

: (662) 888-6800

โทรสาร

: (662) 888-7200

กลุมบริษัทมีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยครั้งนี้จํานวนประมาณ 93.43 ลาน
บาท (ภายหลังหักคาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ) เพื่อไปใช
ตามวัตถุประสงคดังนี้
วัตถุประสงคการใชเงิน

สัดสวนมูลคาระดมทุน ระยะเวลาใชเงินโดยประมาณ
(ลานบาท)

เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ

93.43

รวม

93.43
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1.

ปจจัยความเสี่ยง

กอนตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัท นักลงทุนควรใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการพิจารณา
ปจจัยความเสี่ยงในหัวขอนี้รวมทั้งขอมูลอื่น ๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ ทั้งนี้ปจจัยความเสี่ยงดังกลาวมิไดเปนปจจัย
ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยูซึ่งอาจมีผลกระทบตอหุนสามัญของบริษัท ดังนั้นปจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ที่บริษัทมิทราบใน
ขณะนี้ หรื อ ที่ บ ริ ษั ท เห็ น ว า เป น ป จ จั ย ความเสี่ ย งที่ ไ ม เ ป น สาระสํ า คั ญ ในป จ จุ บั น อาจเป น ป จ จั ย ความเสี่ ย งที่ มี
ผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
เคมีภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมสวนใหญรวมถึงเคมีภัณฑชนิดพิเศษที่บริษัทเปนผูจําหนายเปนผลผลิตจาก
อุตสาหกรรมปโตรเคมี โดยมีผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปโตรเคมีตนน้ําคือ แนฟทา(Naphtha) เอทิลีน (Ethylene) และ
โพรพิลีน (Propylene) เปนวัตถุดิบตั้งตนที่สําคัญในการผลิต การเปลี่ยนแปลงราคาของเคมีภัณฑชนิดพิเศษจึงมี
แนวโนมไปในทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงราคาของน้ํามันดิบและเคมีภัณฑที่เปนวัตถุดิบตั้งตนดังกลาว โดยเมื่อ
เปรียบเทียบภาพรวมการเปลี่ย นแปลงราคาน้ํา มัน ดิบ กับราคาของแนฟทา เอทิลีนและโพรพิลีน แลว จะเห็น วา
แนวโนมการเคลื่อนไหวของราคาของผลิตภัณฑดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ราคาน้ํามันดิบในป 2551 – ป 2553

1.1
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NYMEX, Bloomberg (Naphtha CFR Japan, Ethylene CFR SEA, Propylene CFR SEA)

การปรับตัวขึ้นของราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปโตรเคมีในขางตน สงผลกระทบตอราคา
เคมีภัณฑชนิดพิเศษทั้งในดานตนทุนสินคาและคาใชจายในการขนสงสินคา โดยในป 2552 ตนทุนวัตถุดิบสวนใหญ
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ของบริษัทเปนเคมีภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งตนทุนวัตถุดิบคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 98 ของตนทุนขาย
รวม ซึ่งสินคาเคมีภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศตองใชเวลาขนสงโดยเฉลี่ยประมาณ 1 - 2 เดือน และระยะเวลาใน
การจัดเก็บสินคาในคลัง (Minimum Stock) ประมาณ 1 เดือน ทําใหบริษัทจําเปนตองรักษาปริมาณสินคาคงคลังขั้น
ต่ําไวเพื่อจัดสงใหทันตอระยะเวลาที่ตกลงกับลูกคา ปองกันการขาดแคลนสินคาสําหรับเคมีภัณฑดังกลาว จึงมี
โอกาสที่ราคาสินคามีการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่สั่งซื้อไวในระหวางขนสงหรือหากบริษัทไมสามารถระบายสินคาคง
คลังไดภายในเวลาที่เหมาะสม
ทั้ ง นี้ ราคาของเคมี ภั ณ ฑ ช นิ ด พิ เ ศษมี แ นวโน ม ที่ จ ะมี ค วามผั น ผวนของราคาน อ ยกว า เคมี โ ภคภั ณ ฑ
(Commodity Chemical) เนื่องจากไมไดแปรตามปจจัยดานราคาวัตถุดิบแตเพียงอยางเดียว แตยังขึ้นอยูกับความ
ตองการสินคาทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ การขาดแคลนของสินคาหรือแนวโนมการเพิ่มกําลังการผลิต
ของผูผลิตรายใหญ โดยเฉพาะเคมีภัณฑชนิดพิเศษบางอยางเปนผลิตภัณฑที่เปนสิทธิบัตรเฉพาะของผูผลิต ซึ่งสงผล
ใหผูผลิตมีอิทธิพลในการกําหนดราคาเคมีภัณฑชนิดพิเศษนั้น ๆ ในระดับสูง ทําใหในกรณีที่สินคามีราคาสูงขึ้นและ
บริษัทไมสามารถหาสินคาทดแทนที่มีคุณสมบัติทางเคมีเทียบเทาไดเนื่องจากเปนสินคาที่มีผูผลิตนอยราย จะสงผล
ใหบริษัทมีความเสี่ยงกับตนทุนสินคาที่สูงขึ้น
ดังนั้น บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการสั่งซื้อเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตนทุนสินคา โดย
ผูบริหารของบริษัทไดมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอยางใกลชิด เพื่อประเมินสถานการณของตลาด
แนวโนมของราคาและปริมาณความตองการใชเคมีภัณฑของลูกคา โดยใชปริมาณคําสั่งซื้อในอดีตมาประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจเพื่อกําหนดปริมาณการสั่งซื้อสินคาของบริษัท สวนนโยบายในการกําหนดราคาขายของสินคาของ
บริษัท ผูบริหารจะทบทวนราคาขายของบริษัทเปนประจําทุกเดือนเพื่อใหสะทอนราคาตลาด ณ ขณะนั้น เพื่อลดภาระ
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบดังกลาวไมใหมีผลกระทบตออัตราการทํากําไรอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้บริษัทยัง
มุงเนนตลาดเคมีภัณฑชนิดพิเศษที่ไมไดอาศัยการแขงขันดานราคาเพียงอยางเดียว หากแตผูจําหนายตองแขงขันกัน
ในดานคุณภาพการใหบริการและคุณภาพสินคา ซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคา
วัตถุดิบของบริษัท
1.2

ความเสี่ยงในการไมไดรับการตอสัญญาตัวแทนจําหนาย
บริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายสารใหสีไทเทเนียมไดออกไซดจากบริษัท Tioxide (Malaysia)
SDN BHD ซึ่งเปนบริษัทยอยของ Huntsman International โดยสัญญาตัวแทนจําหนายดังกลาวมีอายุ 1 ป และตอ
อายุสัญญาโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 1 ป ซึ่งในกรณีที่ไมไดรับการตอสัญญาจะทําใหบริษัทไมสามารถซื้อไทเทเนียม
ไดออกไซดที่ผลิตโดย Huntsman International เพื่อจําหนายในประเทศ และจะไมไดรับการสนับสนุนทางเทคนิคใน
ดานที่เกี่ยวกับไทเทเนียมไดออกไซดจาก Huntsman International ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ
บริษัท
อยางไรก็ตาม ใน ป 2553 บริษัทไดขยายตลาดไทเทเนียมไดออกไซดโดยมีรายไดจากการจําหนายสินคาใน
กลุมสารใหสีดังกลาว 5.33 ลานบาท ผูบริหารจึงมีความเชื่อมั่นวา ดวยบุคลากรของบริษัทที่มีความชํานาญดาน
เคมี ภั ณ ฑ ช นิ ด พิ เ ศษและการมี ฐ านลู ก ค า ในอุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารใช ไ ทเทเนี ย มไดออกไซด ใ นการผลิ ต เช น
อุตสาหกรรมสี แ ละบรรจุภัณ ฑ เปน ตน จะทํา ให บ ริษัท สามารถทํา หน า ที่ตัว แทนจํา หนา ยที่ ดีไ ด นอกจากนี้เมื่ อ
พิจารณาการเปนตัวแทนจําหนายไทเทเนียมไดออกไซดของ Huntsman International ในประเทศไทยอีกรายหนึ่ง ซึ่ง
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เปนตัวแทนจําหนายสินคาดังกลาวมานานกวา 30 ป แลว ผูบริหารของบริษัทจึงเชื่อวาบริษัทจะมีความเสี่ยงจากการ
ไมไดรับตอสัญญาตัวแทนจําหนายในระดับต่ํา
1.3

ความเสี่ยงจากลูกหนี้การคา
ที่ผานมาป 2551 - ป 2553 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิ 33.10 ลานบาท 40.35 ลานบาท และ 86.57 ลาน
บาท คิดเปนระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 63.52 วัน 64.57 วัน และ 78.24 วัน ตามลําดับ และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 บริษัทปริมาณลูกหนี้การคาสุทธิคิดเปนรอยละ 26.87 ของสินทรัพยรวม ปจจุบันไมพบลูกหนี้ที่มี
ปญหาการชําระหนี้แตอยางใด จํานวนลูกหนี้การคาดังกลาวหากจะตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทจะวิเคราะห
จากแนวโนมที่จะไดรับการชําระหนี้จากลูกคารายเปนราย ๆ หรือเปนลูกหนี้ที่มีการฟองรองดําเนินการทางกฎหมาย
แลว อยางไรก็ตาม เนื่องจากเปนสินทรัพยที่มีสัดสวนตอทรัพยสินรวมสูงดังนั้นในอนาคตหากบริษัทมีปญหาในการ
จายชําระเงินและกลายเปนหนี้สูญ อาจสงผลกระทบตอสภาพคลองและผลการดําเนินงานของบริษัท
การพิจารณาระยะเวลาการชําระหนี้จะแบงตามลักษณะการประกอบกิจการของลูกคา โดยรวมคือลูกคาที่
อยูในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลสุขอนามัย อุตสาหกรรมอาหารและเวชภัณฑ อุตสาหกรรม
พลาสติกและบรรจุภัณฑ จะอนุมัติเครดิตเทอม 60 วัน สวนอุตสาหกรรมสี หมึกพิมพและเคลือบสี หรือบริษัทตัวแทน
จัดจําหนายเคมีภัณฑ จะอนุมัติเครดิตเทอม 60 - 90 วัน นโยบายพิจารณาการใหสินเชื่อแกลูกคานอกจากจะ
พิจารณาจากลักษณะกลุมธุรกิจของลูกคาแลว ยังขึ้นกับประวัติการสั่งซื้อ การชําระคาสินคาในอดีต โดยจัดใหฝาย
การตลาดและฝายบัญชีของบริษัทประสานงานกันเพื่อทบทวนพิจารณาการใหกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้เและ
วงเงินแกลูกคาแตละรายอยางสม่ําเสมอ ทําใหบริษัทสามารถปรับการพิจารณาใหระยะเวลาการชําระหนี้และวงเงิน
แกลูกคาใหเหมาะสมดานคุณภาพของลูกหนี้การคาและการใหสินเชื่อแกลูกคา
ทางผูบริหารไดใหความสําคัญในการติดตามลูกหนี้คางชําระนานโดยใหฝายบัญชีแสดงรายชื่อลูกคาคงคาง
รับทราบเปนประจําทุกเดือน ตรวจสอบประวัติฐานะการเงินกอนการใหบริการและอนุมัติระยะเวลาการชําระหนี้ และ
กําหนดมาตรการเรงรัดลูกหนี้คงคางหลายระดับตั้งแตการติดตอทวงถาม การสงจดหมายทวงหนี้เปนลายลักษณ
อักษร และหากเกินกําหนดการชําระกวา 90 วันจะดําเนินการใหทนายความของบริษัทฟองรองตอศาลเพื่อขอรับชําระ
หนี้ ซึ่งไดเริ่มปฏิบัติมาตั้งแตป 2551 จึงคาดวาจะสามารถควบคุมปริมาณหนี้สูญใหอยูในจํานวนจํากัดได สงผลใหที่
ผานมาไมประสบปญหาหนี้สูญ โดย ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีลูกหนี้ที่คางชําระเกินกําหนดไมเกิน 3 เดือน และ
คางชําระเกินกําหนดกวา 12 เดือนเปนสัดสวนประมาณรอยละ 25.91 และรอยละ 0.25 ของลูกหนี้การคารวม คิด
เปนมูลคารวม 22.43 ลานบาท และ 0.22 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระดังกลาวกลาวกวารอย
ละ 80 เปนลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระไมเกิน 30 วัน ซึ่งเกิดจากการเหลื่อมของรอบระยะเวลาวางใบแจงหนี้และการรับ
เช็คเปนหลัก อีกทั้งยังเปนกลุมลูกคาเดิมของบริษัทที่มีการทํารายการคาอยางตอเนื่องและไมเคยมีประวัติไมไดรับ
ชําระหนี้ อยางไรก็ตาม สําหรับลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระเปนเวลานาน บริษัทไดทําการติดตามการชําระหนี้และไดมี
การเจรจาเพื่อขอผอนปรนชําระหนี้ โดยลูกหนี้ดังกลาวไดมีการทยอยจายชําระหนี้อยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้จํานวนลูกหนี้
คางชําระดังกลาวไมมีนัยสําคัญอันจะกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท
1.4

ความเสี่ยงจากการจัดเก็บและขนสงสินคาเคมีและวัตถุไวไฟ
แมวาสินคาของบริษัทสวนมากจะถูกจัดอยูในกลุมเคมีภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและไมเปนอันตราย
อยางไรก็ตาม สินคาเคมีภัณฑบางชนิดของบริษัทถูกจัดอยูในกลุมวัตถุไวไฟและวัตถุอันตรายตามนิยามของกรม
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ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองมีการดูแลจัดเก็บอยางระมัดระวังเพื่อปองกันการ
รั่วไหลของเคมีภัณฑซึ่งจะสงผลตอความปลอดภัยของบุคลากรที่เกี่ยวของรวมไปถึงสิ่งแวดลอมโดยรอบ บริษัทจึงได
กําหนดนโยบายปองกันอันตรายโดยการจัดเก็บสินคาเคมีภัณฑในภาชนะบรรจุในรูปแบบที่เหมาะสม เชน ถังบรรจุ
Anti Static IBC ที่มีโครงสรางหนา 3 ชั้น เพื่อปองกันไฟฟาสถิตและการระเหยรั่วซึมที่อาจเกิดขึ้น และทําความ
สะอาดรวมทั้งตรวจสภาพของภาชนะบรรจุกอนทุกครั้งกอนการนําไปใช เพื่อใหแนใจวาภาชนะบรรจุอยูในสภาพที่
สะอาดและเรียบรอยสามารถนําไปใชงานไดอยางปลอดภัย
นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดเตรียมสถานที่จัดเก็บสินคาใหเหมาะสมกับลักษณะของสินคาและการทํางาน
โดยแยกคลังสินคาที่ใชจัดเก็บเคมีภัณฑชนิดเหลวและเคมีภัณฑชนิดผงออกจากกัน สําหรับสินคาที่เปนวัตถุไวไฟและ
มีลักษณะการทํางานหลายขั้นตอนซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการทํางาน บริษัทไดจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณความ
ปลอดภัย เชน การเดินระบบไฟฟาและอุปกรณแบบ Explosion Proof และการตอสายดินภายในคลังสินคาเพื่อ
ปองกันการเกิดประกายไฟ หรือกระแสไฟฟาลัดวงจร ซึ่งเปนสาเหตุกอใหเกิดอัคคีภัยได รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ
ดับเพลิงเปนสิ่งจําเปนและชวยบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในเบื้องตน พรอมกับไดใหบุคลากรเขารับการ
อบรมมาตรการรักษาความปลอดภัยในคลังสินคาและจัดใหมีการซอมวิธีปองกันอุบัติเหตุและแนวทางการปฏิบัติใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งไดจัดทําประกันภัยความเสียหายสําหรับอาคารสํานักงาน เครื่องมือ อุปกรณ อาคาร
คลังสินคา และสินคาคงคลังทั้งหมด โดยบริษัทไดกําหนดนโยบายกําหนดทุนทําประกันภัยสําหรับสินคาคงเหลือให
สอดคลองกับมูลคาและลักษณะสินคาคงเหลือในปจจุบัน เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยสินของบริษัทให
เหลือนอยลง และภาระคาใชจายที่เกิดจากอุบัติเหตุเกิดการรั่วไหลสงผลกระทบผูที่อยูบริเวณใกลเคียง ทั้งนี้ ณ 31
ธันวาคม 2553 บริษัทมีปริมาณสินคาคงเหลือ 126.81 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2552 ซึ่งมีสินคาคงเหลือมูลคา
34.66 ล า นบาท อั น เปน ผลจากการขยายตลาดสิน ค า ในกลุม สารใหสีไ ทเทเนีย มไดออกไซด ทํา ให มีก ารนํ า เข า
ไทเทเนียมไดออกไซดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสินคาในกลุมดังกลาวไมเปนวัตถุไวไฟ สงผลใหความเสี่ยงจากการจัดเก็บเคมี
วัตถุไวไฟของบริษัทมีแนวโนมลดลงในอนาคต
ในดานการขนสงสินคานั้น เนื่องจากสินคาของบริษัทสวนมากไมใชเคมีภัณฑที่เปนอันตราย อีกทั้งสําหรับ
การขนสงเคมีภัณฑที่เปนวัตถุไวไฟนั้น สินคาจะถูกบรรจุในถัง IBC ที่มีความแข็งแรงมีโครงสราง 3 ชั้น ซึ่งสามารถ
ปองกันการระเหยและการรั่วซึมไดเปนอยางดี นอกจากนี้ปริมาณการขนสงในแตละเที่ยวมีไมมากจึงทําใหอันตรายที่
จะอาจเกิดจากสินคารั่วไหลอยูในระดับต่ํา อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีมาตรการปองกันความเสี่ยงจากความเสียหาย
ตอสินคาที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการขนสง โดยกําหนดเงื่อนไขในสัญญาวาจางขนสงสินคาใหผูรับจางขนสงตอง
ชําระคาเสียหายที่เกิดขึ้นตามจํานวนเงินที่ระบุในสัญญาวาจาง โดยบริษัทไดกําหนดรูปแบบและเงื่อนไขในสัญญา
วาจางที่เปนมาตรฐานเหมือนกันสําหรับผูรับจางขนสงทุกราย นอกจากนี้ในสวนของผูรับจางขนสงยังไดมีการทํา
ประกันภัยยานพาหนะซึ่งครอบคลุมถึงสินคาที่ขนสง ปจจุบันบริษัทไดวาจางผูรับจางขนสง 3 ราย ทั้งที่อยูในรูป
บริษัทและบุคคลธรรมดา ซึ่งที่ผานมามีประวัติการทํางานที่ดีไมมีประวัติอุบัติเหตุและสามารถบริหารการจัดสงสินคา
ใหกับบริษัทไดอยางถูกตองตรงตอเวลา ทั้งนี้บริษัทตัดสินใจวาจางผูขนสงโดยพิจารณาจากศักยภาพของผูรับจางใน
การขนสงสินคาของบริษัทใหกับลูกคาตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอสินคารวมทั้งประวัติการทํางานที่ผานมา
ไมเคยเกิดอุบตั ิเหตุแตอยางใด
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1.5

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

การสั่งซื้อเคมีภัณฑของบริษัทสวนมากเปนการนําเขาจากตางประเทศกําหนดราคาโดยใชเงินสกุลดอลลาร
สหรัฐในการทําสัญญาซื้อขายเปนหลัก โดยในป 2551 – ป 2553 บริษัทมูลคาการนําเขาเปนเงินตราตางประเทศ
2.84 ลานเหรียญสหรัฐ 3.40 ลานเหรียญสหรัฐ และ 8.41 ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 74 รอยละ 79
และรอยละ 80 ของมูลคาการสั่งซื้อสินคารวม สวนรายไดจากการขายในปจจุบันเปนการจําหนายในประเทศเปนเงิน
สกุลบาททั้งหมด ทําใหบริษัทอาจความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดหากเกิด
สถานการณที่ทําใหท่ีคาเงินดอลลารสหรัฐแข็งคาขึ้น กรณีดังกลาวจะทําใหจํานวนเงินจายชําระคาสินคาบริษัทสูงขึ้น
ในขณะที่ไมสามารถปรับราคาขายสินคาตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได โดย ณ สิ้นป 2553 บริษัทมี
หนี้สินที่ยังไมไดปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมูลคา 5.07 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเกิดจากการนําเขาสินคา
จากตางประเทศ
เพื่อปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทไดกําหนดนโยบายปองกันความเสี่ยง
โดยฝายบัญชีและการเงินมีหนาที่ตรวจสอบขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนทุกวัน เพื่อเปรียบเทียบดูแนวโนมของตลาดและ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและรายงานใหผูบริหารทราบในทันที ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนสาระสําคัญ
โดยวิเคราะหแนวโนมของตลาดที่เกี่ยวของ และสิ่งที่บงบอกถึงแนวโนมของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อใหการคาดการณ
เปนไปอยางระมัดระวังรอบคอบ นโยบายของบริษัทไดกําหนดใหมีการทํา Forward Rate เงินตราตางประเทศ เพื่อ
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในภาวะที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวนอยางมาก เพื่อลดความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ในป 2551-2553 บริษัทมีกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (1.2) ลานบาท 1.77 ลานบาท และ
10.17 ลานบาท ตามลําดับ โดยสาเหตุการขาดทุนและกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในแตละปนั้นเนื่องจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทและเงินสกุลดอลลารสหรัฐ
1.6

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีวงเงินสินเชื่อเพื่อการนําเขาจากสถาบันการเงินเปนวงเงินกูระยะสั้นในรูปทรัสตรีซีทและเจาหนี้ตั๋ว
สั ญ ญาใช เ งิ น ที่ มี อั ต ราดอกเบี้ ย อ า งอิ ง กั บ อั ต ราดอกเบี้ ย กู ยื ม ระหว า งธนาคารในประเทศสิ ง คโปร SIBOR
(Singapore Interbank Offered Rate) หรือ MOR (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารภายในประเทศ โดย
วงเงินสินเชื่อดังกลาวถูกใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาสินคาเพื่อจําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วง
สินเชื่อดังกลาวมียอดคงคางรวม 136.25 ลานบาท ซึ่งวงเงินที่ไดรับการสนับสนุนมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวทั้งหมด
ดังนั้นในภาวะของอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นอาจทําใหบริษัทตองรับภาระคาใชจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตามบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการติดตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยทั้งใน
ตลาดโลกและภายในประเทศ ในการประกอบธุรกิจที่ผานมา บริษัทใหความสําคัญเรื่องบริหารความเสี่ยงดานแหลง
เงินทุน และพยายามจํากัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้การเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยจะเปนแหลงระดมทุนอื่นนอกจากเงินกูยืมจากธนาคาร โดยภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพยจะทําให
บริษัทมีแหลงเงินทุนเพิ่มเติมชวยลดภาระจากการกูยืมเงินได
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1.7

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารของบริษัทและบริษัทแม

บริษัทอยูภายใตการบริหารงานและพึ่งพิงผูบริหาร ไดแก กรรมการและผูบริหารระดับสูง ซึ่งมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดนโยบายทางธุรกิจทั้งในดานการกําหนดนโยบายธุรกิจ รวมถึงบุคลากรในสวนการติดตอหา
ลูกคา อาทิเชน ฝายบริหารระดับสูง ฝายการตลาดการติดตอเจรจาสรางความสัมพันธระหวางคูคาและลูกคา ทั้งนี้
ปจจุบันบริษัทมีกรรมการบริหารและที่ปรึกษาของบริษัทซึ่งกรรมการของบริษัทแม 2 ทาน ไดแก นายพีรพล สุวรรณ
นภาศรี ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของบริษัทและกรรมการของบริษัทแม และนายวิรัช สุวรรณนภาศรี ดํารง
ตําแหนงเปนที่ปรึกษาของบริษัทและเปนกรรมการของบริษัทแม
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดวางระบบการบริหารจัดการโดยกําหนดใหคณะกรรมการที่มีประสบการณใน
การบริหารธุรกิจเขามามีสวนรวมในการบริหารและแสดงความคิดเห็นในเรื่องสําคัญของกลุมบริษัท และยังไดแบง
สวนการบริหารงานออกเปนสวน ๆ ตามแผนผังองคกรเพื่อกระจายอํานาจการบริหารงานไปยังผูบริหารระดับ
รองลงมา พรอมกับใหบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณเปนผูมีอํานาจตัดสินใจในแตละสวนงาน โดย
บริษัทไดใหความสําคัญกับการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหมีสวนรวมในการดําเนินงานและเติบโตไปพรอม ๆ กับ
ความสําเร็จของบริษัท รวมทั้งมีการจายคาตอบแทนในอัตราตลาดและจัดใหมีสวัสดิการที่ดี เพื่อจูงใจใหแกบุคลากร
ดังกลาวทํางานใหกับบริษัทอยางตอเนื่อง
1.8

ความเสี่ยงจากการทับซอนทางธุรกิจ

ปจจุบันบริษัทดําเนินธุรกิจจัดจําหนายเคมีภัณฑในตลาดเคมีภัณฑชนิดพิเศษ (Specialty Chemical)
ในขณะที่บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแม ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายเคมีภัณฑในตลาด
เคมีโภคภัณฑ (Commodity Chemical) ซึ่งธุรกิจของทั้งสองบริษัทอาจมีการทับซอนกันไดในอนาคต ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนได ดังนั้น เพื่อปองกันการทับซอนทางธุรกิจอันจะกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนดังกลาว คณะกรรมการของบริษัทและบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) จึงไดจัดทําบันทึก
ความเขาใจในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดความชัดเจนในขอบเขตการดําเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัท (ดูรายละเอียด
ในสวนที่ 2.2 ขอ 5 ขอบเขตการดําเนินธุรกิจ) และไดมีการลงนามในสัญญาความรวมมือในการดําเนินธุรกิจระหวาง
กัน เพื่อกําหนดขอบเขตการดําเนินธุรกิจ และกําหนดแนวทางในการปองกันและแกไขการทับซอนทางธุรกิจ (ดู
รายละเอียดในสวนที่ 2.5 ขอ 2 สรุปสัญญาที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ)
อยางไรก็ตาม ปจจุบันบริษัทและบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ไมมีการดําเนินธุรกิจที่ทับ
ซอนกัน ดังนั้นการจัดทําบันทึกความเขาใจและสัญญาความรวมมือดังกลาว จึงเปนเครื่องมือปองกันการทับซอนของ
ธุรกิจซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต เพื่อประโยชนสูงสุด
แกผูถือหุนของทั้งสอง
1.9

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญถือหุนรวมกันถึงรอยละ 50

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ของบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมิคอล จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทรวมกันรอย
ละ 99.99 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทในปจจุบัน ซึ่งสัดสวนดังกลาวจะลดลงเหลือรอยละ
59.99 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 8 โครงสรางเงินทุน) โดยกลุมสุวรรณนภาศรีเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท ยูเนี่ยน
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ปโตรเคมิคอล จํากัด (มหาชน) และมีรายชื่อขางมากอยูในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารของบริษัท
ดังกลาว
การถือครองหุนของกลุมสุวรรณนภาศรีทั้งทางตรง และทางออมผาน บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด
(มหาชน) ในสัดสวนรวมกันเกินกวารอยละ 50 ของทุนชําระแลวหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชน
จะทําใหกลุมสุวรรณนภาศรี สามารถควบคุมมติสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนไดทั้งหมด เวนแตเรื่องที่กฎหมายหรือ
ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตองไดรับมติไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุนการ
ขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น เปนตน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจจะไม
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญนําเสนอได
อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดมีการจัดใหมีคณะกรรมการที่เปนบุคคลภายนอก
6 ทาน ซึ่งคิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท โดยเปนกรรมการอิสระ 4 ทาน เพื่อทําหนาที่
ตรวจสอบและถวงดุลการทํางานของคณะกรรมการและผูบริหารในระดับหนึ่ง อีกทั้ง คณะกรรมการมีนโยบาย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนหลัก ในการตัดสินใจกระทําการหรือละเวนกระทําการใด ๆ นอกจากนี้ หาก
บริษัทมีความจําเปนในการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติการทํา
รายการระหวางกันและหลักเกณฑที่ประกาศไวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด โดยผูบริหาร
กรรมการ หรือ ผูถือหุนที่มีสวนเกี่ยวของกับรายการดังกลาวจะไมมีสิทธิในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ
1.10

ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย

1.9.1

ความเสี่ยงจากการลดลงของสวนแบงกําไร หรือสิท ธิในการออกเสียงของผูถือหุนสามัญของ
บริษัท ยูเนี่ ยน ปโตรเคมี คอล จํากัด (มหาชน) (“UKEM”) จากการนําบริษัทเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Spin-Off)

การนําบริษั ทเขา จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ยแ หงประเทศไทย โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 52,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท แกประชาชนทั่วไป จะสงผลให บริษัท ยูเนี่ยนปโตรเคมีคอล
จํากัด (มหาชน) มีสวนแบงกําไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิมลดลงรอยละ 40.00 กลาวคือ เปนผลมา
จากลดลงจากสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทกอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนแกประชาชนครั้งแรก เหลือรอยละ 59.99 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนแกประชาชนครั้งแรก
ดังนั้นเพื่อเปนการปกปองและรักษาสิทธิของผูถือหุนของ UKEM ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ UKEM เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2553 จึงมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Pre-emptive Right) จํานวนไมเกิน
13,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 10.00 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการ
เสนอขายในครั้งนี้ใหแกผูถือหุนทุกรายของ UKEM ตามสัดสวนการถือหุน เพื่อใหผูถือหุนของ UKEM สามารถรักษา
สิทธิไวไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนที่จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของ UKEM จะเปน
ราคาเดียวกัน กับราคาเสนอขายหุน สามัญใหแ กประชาชนและบุคคลทั่วไปโดยสามารถจองซื้อเกินสิทธิไ ด โดย
คณะกรรมการของ UKEM จะเปนผูกําหนดอัตราสวนการจัดสรรและวันปดสมุดทะเบียน เพื่อกําหนดรายชื่อผูไดรับ
สิทธิและอัตราสวนในการจัดสรร ภายหลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยได
อนุมัติใหบริษัทเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนและบุคคลทั่วไปได
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1.9.2

ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท มีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้ งนี้กอนที่จ ะไดรับผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย เอ็มเอไอ ทั้งนี้บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ แลว
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ซึ่งบริษัท ฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณา
คุ ณ สมบั ติ ข องบริ ษั ท ในเบื้ อ งต น แล ว เห็ น ว า บริ ษั ท มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นที่ จ ะสามารถเข า จดทะเบี ย นในตลาด
หลั ก ทรั พ ย ต ามข อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การรั บ หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นใน “ตลาด
หลักทรัพยใหม” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (ปรับปรุง 25 กุมภาพันธ 2552) เวนแตคุณสมบัติเรื่อง
การกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย ซึ่ง
ขึ้นอยูกับผลของการเสนอขายหุนตอประชาชน บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย
ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อ
ขายหุ น ของบริ ษั ท ในตลาดรองและอาจไม ไ ด รั บ ผลตอบแทนจากการขายหุ น ได ต ามราคาที่ ค าดการณ ไ ว หาก
หลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
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3. การประกอบธุรกิจของบริษัท
3.1

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ

บริษัทเปนผูจัดหา พัฒนาและจัดจําหนายเคมีภัณฑชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) สําหรับใชใน
อุตสาหกรรมตาง ๆ เชน เครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ สี หมึกพิมพและเคลือบสี อาหารและเวชภัณฑ
พลาสติกและบรรจุภัณฑ เปนตน โดยเคมีภัณฑของบริษัทมีการนําไปใชที่หลากหลาย ทั้งการใชเปนวัตถุดิบตั้งตน
เปนสวนผสม ตัวกลาง หรือนําไปแปรรูปเปนเคมีภัณฑชนิดอื่น ๆ
เคมีภัณฑชนิดพิเศษของบริษัทจะถูกนําไปใชในกระบวนการผลิตที่มีความตองการใชงานเฉพาะดานเพื่อ
สรางคุณลักษณะพิเศษใหกับสินคาที่ผลิต จึงมีความแตกตางจากเคมีโภคภัณฑ (Commodity Chemical) ทั้งในดาน
ราคา ปริมาณและตนทุนการผลิตรวมไปถึงความตองการใชงาน โดยสามารถจําแนกความแตกตางระหวางเคมีโภค
ภัณฑและเคมีภัณฑชนิดพิเศษไดดังนี้

รายละเอียด

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเคมีโภคภัณฑและเคมีภัณฑชนิดพิเศษ
เคมีโภคภัณฑ
เคมีภณ
ั ฑชนิดพิเศษ
(Specialty Chemical)
(Commodity Chemical)

จํานวนผูผลิต

มีจํานวนมาก

มีจํานวนจํากัด

ลักษณะการนําไปใช

ใชในงานทั่วไป

ใชงานเฉพาะทางและตองการ
คําแนะนําทางเทคนิคในการนําไปใช

ระดับเทคโนโลยีผูผลิต

เทคโนโลยีทั่วไป

เทคโนโลยีเฉพาะของผูผลิต/
สิทธิบัตรของผูผลิต

การใหบริการทางเทคนิค

ลูกคามีความเขาใจการใชงาน
สินคาเปนอยางดี

บริการดานเทคนิคในการปรับใชกับ
สินคาเฉพาะทาง และรวมมือกับลูกคา
ในการปรับปรุงคุณภาพสินคา

การกําหนดราคา

แปรผันตามราคาในตลาดโลก

ขึ้นกับเทคโนโลยีและนโยบาย
การตลาดของผูผลิต

ลักษณะการตลาด

แขงขันดานราคา

แขงขันดานคุณภาพสินคาและ
เทคโนโลยีผูผลิต

การหาสินคาทดแทน

หาไดจากผูผลิตทั่วไป

หาสินคาทดแทนไดยาก
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กลุมผลิตภัณฑของบริษัท
สินคาเคมีภัณฑของบริษัทสามารถแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก เคมีภัณฑชนิดของเหลวและเคมีภัณฑชนิด
ผง โดยมีรายละเอียดของแตละกลุมผลิตภัณฑดังนี้
เคมีภัณฑชนิดของเหลว
1. แอลกอฮอล (Alcohol)
เคมี ภั ณ ฑ ใ นกลุ ม แอลกอฮอล ที่ บ ริ ษั ท จํ า หน า ยมี ที่ ม าทั้ ง จากกระบวนการสั ง เคราะห ท างป โ ตรเคมี
(Petrochemical) และจากการหมักโดยใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ แอลกอฮอลของบริษัทสวนใหญถูกนําไปใชเปน
วั ต ถุ ดิ บ ในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งสํ า อาง เวชภั ณ ฑ อาหาร สี และหมึ ก พิ ม พ โดยถู ก นํ า ไปใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ และเป น
สวนประกอบอื่น ๆ ในการผลิตเครื่องสําอางและเวชภัณฑ และใชในการทําความสะอาดอุปกรณและเครื่องจักรใน
อุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล รวมถึงใชในการทําความสะอาดชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคส ซึ่งลูกคาในกลุมดังกลาวให
ความสําคัญอยางมากตอคุณภาพของแอลกอฮอล ทั้งในเรื่องของกลิ่น สีและสิ่งเจือปนตาง ๆ ทั้งนี้ แอลกอฮอลที่ใชใน
อุตสาหกรรมดังกลาวเปนแอลกอฮอลที่มีระดับความเขมขนสูงหรือเปนแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตที่
ซั บ ซ อ นมากกว า แอลกอฮอล ที่ ใ ช ทั่ ว ไป และมี ลั ก ษณะการนํ า ไปใช ที่ เ ฉพาะด า นมากกว า แอลกอฮอล ที่ ใ ช ใ น
อุตสาหกรรมโดยทั่วไปหรือแอลกอฮอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง
แอลกอฮอลที่บริษัทจําหนายมีหลากหลายประเภท ทั้งแอลกอฮอลในกลุมเอทานอล เชน
-

Denatured Ethanol DEB 100

-

Denatured Ethanol DEB 95

-

Denatured Ethanol DEB 70

โดยทั้งหมดเปนแอลกอฮอลแปลงสภาพ (Denature Alcohol) ที่มีการผสมสารเติมแตงซึ่งผสมสารเติมแตง
อาทิเขน Bitrex, MEK, Ethyl Acetate, MIBK, IPA, MEOH, Hexane, Acetone, Methanol, Chloroform, DNB
MEOH, IPA MIBK, และ IPA NP Acetate เปนตน เพื่อจํากัดการใชเฉพาะในอุตสาหกรรม มิใหสามารถนําไปใช
บริโภคได นอกจากนี้ยังมีการจําหนายเคมีภัณฑในกลุมแอลกอฮอลอื่น ๆ เชน Methyl Butanol, Isopropyl Alcohol
(IPA) และ Methanol เปนตน
2. เอสเตอร (Ester)
เคมีภัณฑในกลุมเอสเตอรเปนสารประกอบอนุพันธของแอลกอฮอลที่มีคุณสมบัติระเหยไดเร็วและมีกลิ่น
ออน โดยเคมีภัณฑในกลุมเอสเตอรที่บริษัทจําหนายมีปริมาณสารประกอบอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic
Compounds หรือ VOCs) ในระดับต่ํา ซึ่ง VOCs เปนสารที่กอใหเกิดอันตรายตอมนุษยและมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เชน การลดลงของชั้นโอโซน (Ozone Depletion) เปนตน นอกจากนี้ เคมีภัณฑในกลุมเอสเตอรที่บริษัท
เปนผูจําหนายยังถูกผลิตจากกระบวนการผลิตที่มีปริมาณการปลอยคารบอนสูชั้นบรรยากาศในระดับต่ํา (Low
Carbon Emission) จึงจัดเปนเคมีภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Chemical) และหวงใยตอสุขภาพของผูใช
เคมีภัณฑในกลุมเอสเตอรที่บริษัทจัดจําหนายสวนมากถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมสี หมึกพิมพและเคลือบ
สี เครื่องสําอาง อาหารและกลิ่นสังเคราะหในอาหาร เพื่อผลิตสินคาที่มีความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภคและ
สิ่งแวดลอม โดยถูกนําไปใชเพื่อเปนตัวเรงการระเหยในสีชนิดแหงเร็วและสารเคลือบสีสําหรับสีทาภายใน หรือเปนตัว
สวนที่ 2.3 หนา 2

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

ละลายในกระบวนการผลิตและทําความสะอาดอุปกรณในอุตสาหกรรมสีและหมึกพิมพ เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ
ดูแลสุขภาพ
3. ไกลคอล (Glycol)
เคมีภัณฑในกลุมไกลคอลเปนสารเคมีอนุพันธของโพรเพนหรือโพรพิลีนซึ่งมีคุณสมบัติระเหยชา ซึ่ง
เคมีภัณฑในกลุมไกลคอลที่บริษัทเปนผูจําหนายมีปริมาณโลหะหนักต่ําในระดับที่ไมมีผลกระทบตอรางกาย จึง
สามารถนําไปใชเปนสวนผสมในอุตสาหกรรมอาหารและเวชภัณฑได นอกจากนี้ยังถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
อาทิเชน อุตสาหกรรมสีและหมึกพิมพและเครื่องสําอาง โดยมีลักษณะการนําไปใชหลากหลาย อาทิเชน ใชเปน
สวนผสมในสีชนิดแหงชา ใชเปนสารสรางความชุมชื้นใหกับเครื่องสําอางและสินคาอุปโภคตาง ๆ ใชสรางความเงา
มันใหกับสารเคลือบผิว รวมถึงการใชเปนสารเพิ่มจุดเยือกแข็งของน้ําที่ใชในเครื่องยนต
เคมีภัณฑชนิดผง
1. สารเพิ่มคุณสมบัติ (Additive)
สารเพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ เ ป น สารเคมี ที่ ถู ก นํ า ไปใช เ พื่ อ สร า งคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะให กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ อาทิ เ ช น
คุณสมบัติดานสี กลิ่น ความคงทน เปนตน โดยเพิ่มคุณสมบัติที่บริษัทจัดจําหนายถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีและอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งสารเติมแตงคุณสมบัติถูกนําไปผสมกับเนื้อสีและ Master
batch ของเม็ดพลาสติก เพื่อสรางคุณลักษณะพิเศษตาง ๆ เชน การทําใหเนื้อสีเปนสีขาว การยึดเกาะพื้นผิว ความ
คงทนตอแสงแดดและรังสี UV ซึ่งจําเปนสําหรับสีทาภายนอกอาคาร เปนตน
2. สารใหสี (Pigment)
ไทเทเนียมไดออกไซด (Titanium Dioxide หรือ TiO2)
ไทเทเนี ย มไดออกไซด เ ป น สารเคมี ที่ ส กั ด มาจากแร ธ าตุ ธ รรมชาติ โ ดยใช ก ระบวนการผลิ ต 2 วิ ธี คื อ
กระบวนการผลิตที่ใชซัลเฟตเปนตัวทําปฏิกิริยา และกระบวนการผลิตที่ใชคลอรีนเปนตัวทําปฏิกิริยา ไทเทเนียมได
ออกไซดมีลักษณะเปนผงสีขาวละเอียดและมีคุณสมบัติทึบแสงและสามารถสะทอนแสงไดดี จึงถูกนําไปใชเปนสาร
ใหสี (Pigment) เพื่อสรางเฉดสีขาวที่มีความโปรงแสงสูง (Titanium white) และเนื่องจากไทเทเนียมไดออกไซด
จัดเปนสารใหสีที่มีความปลอดภัยตอผูบริโภค สงผลใหไทเทเนียมไดออกไซดถูกนําไปใชในสินคาอุปโภคบริโภคอยาง
แพรหลาย ตั้งแต สีทาภายในและภายนอก พลาสติกและบรรจุภัณฑตาง ๆ เครื่องเคลือบเซรามิค กระดาษและหมึก
พิมพ ไปจนถึงเครื่องสําอาง เชน ครีมกันแดด ครีมทาผิว และอุตสาหกรรมอาหาร เปนตน
บริษัทเปนตัวแทนจําหนายไทเทเนียมไดออกไซดที่ผลิตโดยบริษัท Huntsman จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
เปนผูผลิตไทเทเนียมไดออกไซดรายใหญอันดับสี่ของโลก ภายใตเครื่องหมายการคา “TIOXIDE®” ซึ่งไทเทเนียมได
ออกไซดที่บริษัทเปนผูจําหนายมีคุณสมบัติแตกตางจากไทเทเนียมไดออกไซดทั่วไป โดยอนุภาคของไทเทเนียมได
ออกไซดจะถูกเคลือบฟลมที่สรางความทนทานตออุณหภูมิสูง จึงทําใหสามารถนําไปใชเปนสวนผสมวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตที่ตองใชความรอนสูงและสามารถรักษาคุณภาพของสีใหเปนไปตามมาตรฐานได เหมาะสมกับการ
นํา ไปใช ใ นอุต สาหกรรมพลาสติ กและบรรจุ ภัณ ฑ หมึ กพิ ม พ สีแ ละเคลือ บสี กระดาษ เซรามิก ยางและเส น ใย
สังเคราะห เปนตน นอกจากนี้ไทเทเนียมไดออกไซดของบริษัทยังมีคุณสมบัติการกระจายตัวดี ทําใหไดชิ้นงานที่ผลิต
ออกมามีสีสม่ําเสมอมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กําหนด
สวนที่ 2.3 หนา 3

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

3.2

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

ภาวะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑถูกแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑขั้นพื้นฐาน (Upstream chemical industry หรือ Basic chemical industry) เชน
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและเหมืองแร เปนตน ซึ่งเปนผูผลิตเคมีภัณฑอินทรียและเคมีภัณฑอนินทรียเพื่อเปน
วัตถุดิบตั้งตนใหกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑขั้นกลางและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑขั้นปลาย
2. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑขั้นกลาง (Intermediate chemical industry) ซึ่งนําวัตถุดิบที่ผลิตจากอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑขั้นพื้นฐานมาผลิตเปนเคมีภัณฑชนิดตาง ๆ อาทิเชน ไวนิลคลอไรด เอทิลีนไกลคอล ลิเนียรอัลคิล
เบนซีนสไตรีน เปนตน เพื่อใชในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑขั้นปลายตอไป
3. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑขั้นปลาย (Downstream chemical industry) ไดแกผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคตาง
ๆ อาทิเชน สี หมึกพิมพ เครื่องสําอาง พลาสติกและบรรจุภัณฑ เปนตน
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑในประเทศกวารอยละ 75 อยูในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑขั้นปลาย ซึ่ง
มีป ริมาณการใช วัตถุดิบสารเคมีสูงคิดเป น กวา รอ ยละ 70 ของตน ทุนการผลิตทั้งหมด โดยสวนใหญนําเข าจาก
ตางประเทศ (ขอมูล: กระทรวงอุตสาหกรรม)
มูลคาการสงออก-นําเขาเคมีภัณฑในประเทศไทย ป 2551 – ป 2553
(หนวย: พันลานบาท)
ที่มา: กรมศุลกากร
386.95
124.60

2551

296.65
134.71

2552
สงออก นําเขา

388.24
169.80

2553

ในป 2553 การนําเขาเคมีภัณฑมีมูลคาประมาณ 388,240 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 30.87 จากป
2552 ซึ่งมีมูลคานําเขา 296,650 ลานบาท อันเปนผลจากการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ เปนตน สงผลใหมีความตองการเคมีภัณฑซึ่งเปนวัตถุดิบใน
การผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยเคมีภัณฑที่มีการนําเขาไดแกกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน และเคมีภัณฑที่เปนวัตถุดิบในการผลิต
ปุยและสี คิดเปนรอยละ 39.80 รอยละ 16.65 และรอยละ 11.36 ของมูลคาการนําเขารวม ตามลําดับ
นอกจากนี้การขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมยังสงผลใหมีการสงออกเคมีภัณฑในป 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
เปน 169,795 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 ซึ่งมีมูลคาสงออก 134,709 ลานบาท ในอัตรารอยละ 26.05 โดย
เคมีภัณฑหลักที่สงออกไดแก เคมีภัณฑขั้นพื้นฐาน เคมีภัณฑในกลุมเครื่องสําอางและสารลดแรงตึงผิว เปนหลัก โดย
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มีสัดสวนการสงออกคิดเปนรอยละ 32.47, รอยละ 31.45 และรอยละ 10.84 ของมูลคาการสงออกรวมในป 2553
ตามลําดับ (ขอมูล: กรมศุลกากร)
อยางไรก็ตาม นอกเหนือไปจากแนวโนมการนําเขาและสงออกเคมีภัณฑในประเทศแลว การเติบโตของ
ตลาดเคมีภัณฑชนิดพิเศษยังผันแปรตามภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และ
เนื่ องจากบริษัท เปน ผูจัดจํา หนา ยเคมีภัณ ฑชนิดพิเ ศษใหแ กลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมต างๆ โดยเมื่ อ พิ จ ารณา
โครงสร า งรายได ข องบริ ษั ท ในระหว า งป 2551 – ป 2553 จะเห็ น ได ว า บริ ษั ท มี ร ายได ห ลั ก จากอุ ต สาหกรรม
เครื่องสําอาง สี เวชภัณฑและหมึกพิมพ จึงทําใหภาวะอุตสาหกรรมดังกลาวเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเติบโต
ของบริษัท
ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง
ปจจุบันตลาดเครื่องสําอางในประเทศไทยมีมูลคาประมาณ 35,800 ลานบาท โดยผูประกอบการสวนใหญ
ประมาณรอยละ 70 เปนผูประกอบการขนาดเล็ก และมีการนําเขาวัตถุดิบสวนใหญจากตางประเทศ (ขอมูล: ฝาย
วิจัยธนาคารกรุงไทย)
ป 2551 – ป 2553 ตลาดผลิตภัณฑเครื่องสําอางในประเทศไทยมีมูลคา 31,000 ลานบาท 33,000 ลานบาท
และ 35,800 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 10.71 รอยละ 6.45 และรอยละ 8.48 ตามลําดับ ในภาพรวม
อุตสาหกรรมเครื่องสําอางยังคงเติบโตอยางตอเนื่องในอัตราชะลอตัวลง สงผลใหผูบริโภคหันมาซื้อเครื่องสําอางที่มี
ราคาถูกลงโดยสวนหนึ่งเปนการนําเขาเครื่องสําอางจากตางประเทศ เชน ประเทศเกาหลีใต ทําใหการแขงขันใน
ประเทศสูงขึ้น
การนําเขาและสงออกเคมีภัณฑวัตถุดิบของเครื่องสําอางในป 2551- ป 2553 มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มมากขึ้น
โดยในป 2552 มีการนําเขาเคมีภัณฑวัตถุดิบของเครื่องสําอาง 22,912 ลานบาทและการสงออกมูลคา 38,927 ลาน
บาท คิดเปนการเพิ่มขึ้นจากป 2551 ในอัตรารอยละ 15.25 และรอยละ 30.03 ตามลําดับ ในป 2553 มีการนําเขา
เคมีภัณฑวัตถุดิบของเครื่องสําอาง 29,062 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 ในอัตรารอยละ 68.48 อันเนื่องจากการ
ขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งคาขึ้นสงผลใหมีการนําเขาสินคาเพิ่มมากขึ้น
การสงออกเคมีภัณฑวัตถุดิบของเครื่องสําอางในป 2553 มีมูลคา 53,408 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนในอัตรารอยละ
109.12 เนื่องจากการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
มูลคาอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ป 2551 – ป 2553
(หนวย: พันลานบาท)
ที่มา: กรมศุลกากร และฝายวิจัยธนาคารกรุงไทย
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ภาวะอุตสาหกรรมสี
อุตสาหกรรมสีในประเทศไทยจําแนกออกเปนตลาดในประเทศสัดสวนประมาณรอยละ 90 และตลาด
สง ออก ในสัดส ว นรอ ยละ 10 ของมู ลคา อุต สาหกรรมสี ทั้ง หมด โดยในป 2553 ตลาดสี ใ นประเทศมีมู ลคา รวม
ประมาณ 25,500 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 ซึ่งมีมูลคารวม 24,000 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.25 (ขอมูล:
ฝ า ยวิ จั ย ธนาคารกรุ ง ไทย) เนื่ อ งจากผลกระทบของป ญ หาเศรษฐกิ จ โลกและการชะลอการลงทุ น ในภาค
อสังหาริมทรัพยในประเทศซึ่งสงผลใหปริมาณการใชสีลดลง ผูประกอบการจึงหันมาพัฒนาสีที่ตรงกับความตองการ
ของลูกคากลุมเปาหมายมากขึ้น และมีการเพิ่มชองทางการจําหนายมากขึ้น
การสงออกเคมีภัณฑวัตถุดิบสีในป 2553 มีมูลคารวม 12,570 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 ซึ่งมีมูลคา
สงออก 9,961 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26.19 ในขณะที่การนําเขาเคมีภัณฑวัตถุดิบสีจากตางประเทศในป 2553
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 32,611 ลานบาท ในป 2552 เปนมูลคา 44,105 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35.25 โดย
เปนผลมาจากการขยายตัวในอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวม
มูลคาอุตสาหกรรมสีในประเทศไทย ป 2551 – ป 2553
(หนวย: พันลานบาท)
ที่มา: กรมศุลกากร และฝายวิจัยธนาคารกรุงไทย
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ภาวะอุตสาหกรรมเวชภัณฑ
ในป 2553 ตลาดเวชภัณฑในประเทศมีมูลคาเทากับ 31,800 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 ซึ่งมีมูลคา
ตลาดในประเทศ 30,435 ลานบาท ในอัตรารอยละ 4.47(ขอมูล : ฝายวิจัย ธนาคารกรุงไทย)
ในป 2552 – ป 2553 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตยาและผลิตภัณฑเภสัชกรรมประมาณ 28,049 ตัน
และ 30,684 ตัน ตามลําดับ คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 8.8 และรอยละ 9.4 ตอป และมีปริมาณการจําหนายยาและ
ผลิตภัณฑเภสัชกรรมในป 2552 – ป 2553 ประมาณ 26,945 ตัน และ 30,619 ตัน คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 8.9
และรอยละ 13.6 ตอป ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจํานวนผลิตและจําหนายนี้เนื่องมาจากปริมาณความตองการ
ที่ ม ากขึ้ น ทั้ ง ในโรงพยาบาลและร า นขายยาต า ง ๆ รวมทั้ ง ผลจากการขึ้ น ทะเบี ย นยาเฉพาะทาง เช น ยาลด
คอเลสเตอรอลและยาเกี่ยวกับโรคหัวใจ สงผลใหปริมาณการผลิตยาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยาชนิดน้ําซึ่งมีตนทุนการผลิต
ต่ํากวายาชนิดเม็ด
ป 2552 – ป 2553 มีการนําเขายารักษาหรือปองกันโรคจากตางประเทศคิดเปนมูลคาประมาณ 37,040
ลานบาท และ 37,911 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 10.3 และรอยละ 2.4 ตอป โดยสวนมากเปน
การนําเขายามีสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด เยอรมนี และอังกฤษ อยางไรก็ตามการนําเขายามี
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สิทธิบัตรจากตางประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงในขณะที่การนําเขายาสามัญและการผลิตยาสามัญใน
ประเทศมีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เปนผลมาจากการควบคุมคาใชจายและการสนับสนุนของภาครัฐในการสงเสริม
ใหใชยาที่ผลิตภายในประเทศและโครงการประกันสุขภาพ
มูลคาอุตสาหกรรมเวชภัณฑ ป 2551 – ป 2553
(หนวย: พันลานบาท)
ที่มา: กรมศุลกากร และฝายวิจัยธนาคารกรุงไทย
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ภาวะอุตสาหกรรมพลาสติก
ในป 2553 ประเทศไทยมีจํานวนผูประกอบการในประเทศประมาณ 3,500 ราย ซึ่งกวารอยละ 80 เปน
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (ขอมูล: กระทรวงอุตสาหกรรม) ผลิตภัณฑพลาสติกที่สําคัญไดแก ถุงและ
กระสอบพลาสติกและแผนฟลมพลาสติก เปนตน โดยเปนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการภายในประเทศและ
การสงออกทั้งทางตรงและทางออม
ในระหวางป 2551 -ป 2553 อุตสาหกรรมพลาสติกมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดังเห็นไดจากความตองการ
ใชเม็ดพลาสติกภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีปริมาณ 2.76 ลานตัน 2.83 ลานตัน และ 2.91 ลานตัน
ในแตละป ตามลําดับ (ขอมูล: สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย) ซึ่งเปนผลจากการเติบโตในอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่ง
มีการใชผลิตภัณฑพลาสติกเปนสวนประกอบและบรรจุภัณฑ เชน อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ เปนตน
นอกจากการผลิตเพื่อใชภายในประเทศแลว ประเทศไทยยังมีการสงออกผลิตภัณฑพลาสติกทั้งทางตรงและ
ทางออม โดยมูลคาการสงออกในป 2551 – ป 2553 มีมูลคาการสง 91,872 ลานบาท 80,320 ลานบาท และ 76,766
ลานบาท คิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 4.66 รอยละ (12.57) และรอยละ 4.42 ตามลําดับ โดยสวนมากเปนการ
สงออกในรูปแบบของบรรจุภัณฑไปยังประเทศญี่ปุนและสหรัฐอเมริกาเปนหลัก สาเหตุของการสงออกที่ปรับตัวลดลง
ในป 2552 เนื่องจากผลกระทบจากภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในชวงปลายป 2551 ซึ่งสงผลกระทบตอเนื่องใน
ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของป 2552 อยางไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของป 2552 และป 2553 อุตสาหกรรม
พลาสติกมีแนวโนมการเติบโตที่ดีขึ้น เนื่องจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งในประเทศและตางประเทศ
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มูลคาอุตสาหกรรมพลาสติก ป 2551 – ป 2553
(หนวย: ลานบาท)
ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม
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ภาวะตลาดไทเทเนียมไดออกไซดในประเทศไทย
ไทเทเนี ย มไดออกไซด ถู ก นํ า ไปใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ในอุ ต สาหกรรมต า ง ๆ อาทิ เ ช น อุ ต สาหกรรมกระดาษ
เครื่องสําอาง อาหารและยา สี พลาสติกและบรรจุภัณฑ เปนตน แนวโนมปริมาณความตองการไทเทเนียมไดออกไซด
ในประเทศไทยจึงผันแปรตามภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ โดยสวนมากเปนการนําเขาจากตางประเทศ
ในป 2551 - ป 2553 ประเทศไทยมีแนวโนมนําเขาไทเทเนียมไดออกไซดมากขึ้น โดยมีมูลคาการนําเขา
5,187 ลานบาท 4,931 ลานบาท และ 8,607 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2552-2553 มีอัตราการนําเขาเพิ่มขึ้น
รอยละ (4.94) และรอยละ 74.55 ตามลําดับ โดยมีการนําเขาไทเทเนียมไดออกไซดจากประเทศเยอรมนี ออสเตรเลีย
และสหรัฐอเมริกามากที่สุด (ขอมูล: กรมศุลกากร) ทั้งนี้เนื่องจากในป 2552 เกิดจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอ
ตัวและภาวะชะลอตัวในอุตสาหกรรมสี อันเปนผลสืบเนื่องจากการชะลอตัวในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย สงผลให
มีการนําเขาไทเทเนียมไดออกไซดซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรมดังกลาวมีปริมาณลดลง กอนจะปรับตัว
เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวในป 2553
มูลคาการนําเขาไทเทเนียมไดออกไซด ป 2551 – ป 2553
(หนวย: ลานบาท)
ที่มา: กรมศุลกากร
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การแขงขันในอุตสาหกรรม
สินคาในกลุมเคมีภัณฑชนิดพิเศษสวนมากเปนสินคานําเขาจากตางประเทศทั้งทางตรงและทางออม โดย
สามารถแบงกลุมคูแขงของบริษัทในตลาดเคมีภัณฑชนิดพิเศษไดเปน 2 กลุมคือ
1. ผูนําเขาและจัดจําหนายในประเทศ
ปจจุบันมีผูประกอบธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายเคมีภัณฑชนิดพิเศษหลายราย ซึ่งสําหรับสินคาแตละกลุม
ที่บริษัทเปนผูจัดจําหนายนั้นจะมีคูแขงในตลาดกลุมสินคาเดียวกันประมาณ 3 - 4 ราย อยางไรก็ตามการแขงขัน
ระหวางผูประกอบการจะเปนไปในลักษณะการจัดหาสินคาเคมีภัณฑที่แตกตางจากคูแขงรายอื่นและ/หรือเปนสินคา
ที่ใชทดแทนกันได โดยเนนในเรื่องคุณภาพของสินคาและการสรางฐานลูกคา มากกวาการแขงขันทางราคา เนื่องจาก
ลูกคาในตลาดเคมีภัณฑชนิดพิเศษมีความเขมงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินคาอยางมาก โดยจะเลือกซื้อสินคา
จากผูจัดจําหนายที่อยูในรายชื่อที่ไดรับการรับรอง (Vender list) แลวเทานั้น
ปจจุบันบริษัทมีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 60 ของแอลกอฮอลแปลงสภาพนําเขาทั้งหมด โดยมี
คูแขงในประเทศประมาณ 5 - 6 ราย ขณะที่สินคาเคมีภัณฑอื่น ๆ นั้น บริษัทมีคูแขงนอยรายเนื่องจากลักษณะ
เฉพาะตัวของสินคา
2. ผูผลิตเคมีภัณฑชนิดพิเศษจากตางประเทศ
ตามปกติแลวผูผลิตเคมีภัณฑรายใหญจะจําหนายสินคาใหกับตัวแทนจําหนายเพื่อกระจายสินคาไปยังผูใช
(End User) อยางไรก็ตาม ในบางกรณีที่ลูกคามีความตองการใชเคมีภัณฑในปริมาณมาก ผูผลิตเคมีภัณฑรายใหญ
บางรายอาจทําการติดตอกับลูกคาดังกลาวโดยตรง
กลยุทธทางการแขงขันของบริษัท
บริษัทมีกลยุทธในการแขงขันเพื่อสรางความแตกตางในการดําเนินธุรกิจจากผูจัดจําหนายเคมีภัณฑรายอื่น
โดยกําหนดเปนแนวทางไว ดังนี้
1. การคัดสรรเคมีภัณฑที่จะจัดจําหนายจากผูผลิตเคมีภัณฑที่โดดเดน
โดยเลือกผูผลิตที่มีเทคโนโลยีเปนของตัวเองและความเชี่ยวชาญในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ เนื่องจาก
เนื่องจากลักษณะของเคมีภัณฑชนิดพิเศษแตละชนิดจะมีความแตกตางกันในผูผลิตแตละรายไมวาในแงคุณสมบัติ
ทางเคมี คุ ณ ภาพของเคมี ภั ณ ฑ ห รื อ ลั ก ษณะเฉพาะตั ว อื่ น ๆ คุ ณ ภาพของเคมี ภั ณ ฑ ช นิ ด พิ เ ศษจึ ง ขึ้ น อยู กั บ
ความสามารถของผูผลิตในการพัฒนาเคมีภัณฑที่มีลักษณะเฉพาะตัว บริษัทจึงจําเปนตองไดรับขอมูลและการ
สนับสนุนทางดานเทคนิคจากฝายวิจัยของผูผลิต เพื่อใหสามารถใหคําปรึกษาแกลูกคาในการเลือกใชเคมีภัณฑชนิด
พิเศษ ซึ่งจะชวยใหสามารถนําเคมีภัณฑชนิดพิเศษไปใชในการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และชวยลดตนทุน
การผลิตของลูกคาได
2. การจัดหาเคมีภัณฑที่ตอบสนองความตองการของลูกคา
กลยุทธในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคานอกจากการจัดหาเคมีภัณฑชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติและ
ราคาที่สอดคลองกับความตองการใชงานของลูกคาแลว บริษัทยังดูแลลูกคาอยางใกลชิดโดยใหความชวยเหลือ
ทางดานเทคนิคแกลูกคา เริ่มจากการสอบถามปญหาในการใชงานกับผูผลิตรายเดิม ใหความรู และนําเสนอแนว
ทางการแกไขปญหาทั้งดานตนทุนการผลิต เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพขบวนการผลิตใหดียิ่งขึ้น พัฒนาเคมีภัณฑ
โดยใชสูตรการผลิตที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองเพื่อปรับเขากับการใชงานจริงของลูกคา ทั้งในแงคุณสมบัติทางเคมีและ
ตนทุนการผลิต มีสวนรวมถึงการเขาไปรวมวิจัยการผลิตสินคาที่ใชเคมีภัณฑชนิดพิเศษของบริษัท ตลอดจนการ
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บริการหลังการขายยังครอบคลุมถึงการทดสอบสินคาที่จําหนายและใหคําแนะนําวิธีการใชงานที่ถูกตอง เพื่อสราง
ความมั่นใจในฐานะผูผลิตคุณภาพอันดับตน ๆของลูกคา
3. การมุงเนนพัฒนาธุรกิจในตลาดเคมีภัณฑชนิดพิเศษ
บริษัทมุงเนนการพัฒนาธุรกิจในกลุมเคมีภัณฑชนิดพิเศษซึ่งเปน Niche market ของตลาดเคมีภัณฑ
สําหรับอุตสาหกรรม เปนการตอยอดจากเคมีภัณฑที่ลูกคาใชอยูเดิม ปรับปรุงสวนผสมคิดคนเปนนวัตกรรมในการ
ผลิตสินคาหรือแนวทางการใหบริการที่เหมาะสม สรางความแตกตางจากผูผลิตสินคารายอื่น ทั้งในแงลักษณะเฉพาะ
ของสินคาและการลดตนทุนการผลิต ปจจุบันบริษัทมีลูกคาที่ใชเคมีภัณฑชนิดพิเศษในการสรางลักษณะเฉพาะใหกับ
สิน คาในหลายอุตสาหกรรม อาทิเชน เครื่องสําอางซึ่ง ตองการการจัดสง สิน คาในปริมาณนอ ยแตมีหลายหลาย
ประเภท ระดับความเขมขนและเกรดตาง ๆ กัน ตองการการจัดสงสินคาที่มีความถี่สูง อุตสาหกรรมสีที่เนนจุดเดน
เลือกสรรสารเติมแตงดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของผูใชงาน พลาสติกและบรรจุภัณฑที่ตองการสวนผสมที่ใหสีสัน
สวยงามสดใส เปนตน
4. การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อเพิ่มศักยภาพการใหบริการ
บริษัทไดติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินคา เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติตรงตามความตองการของลูกคา และไดกอสรางคลังสินคาแหงใหมเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บพรอมติดตั้งถัง
เหล็กบรรจุขนาดใหญและอุปกรณลําเลียงตาง ๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแบงบรรจุ และขนยาย เพิ่มอุปกรณ
ในการจัดสงที่ไดมาตรฐานดานความปลอดภัยและการตรวจสอบคุณภาพสินคา นอกจากนี้ บริษัทไดลงทุนถัง Anti
Static IBC เพิ่มเติมรวมเปนจํานวน 800 ถัง เพื่อใหบริการลูกคาไดในรัศมีบริการที่กวางยิ่งขึ้น
5. สรางความสัมพันธระยะยาวกับลูกคา
บริษัทใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธระยะยาวกับลูกคา โดยการใหบริการคําปรึกษาทางดาน
เทคนิคแกลูกคาและการดูแลลูกคาอยางใกลชิด โดยฝายการตลาดของบริษัทซึ่งเปนผูมีความเชี่ยวชาญทางดานเคมี
เปนผูทําหนาที่ติดตอกับลูกคาเพื่อใหทราบถึงความตองการของลูกคาและใหคําแนะนําดานเคมีภัณฑชนิดพิเศษที่
ตรงกับความตองการ นอกจากนี้บริษัทยังรวมมือกับลูกคาใหคําแนะนําในการวิจัยพัฒนาสินคาที่ใชเคมีภัณฑชนิด
พิเศษ
6. เพิ่มชองทางการจําหนายสินคาในตลาดภูมิภาคและตางประเทศ
นอกจากการขยายตลาดในประเทศแลว บริษัทไดวางแผนขยายการประกอบธุรกิจไปยังประเทศในภูมิภาค
ใกลเคียงโดยรวมมือกันกับบริษัทคูคาในทองถิ่นและตัวแทนผูผลิตเคมีภัณฑชนิดพิเศษ โดยที่ผานมาบริษัทไดมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลสิ นคาและการตลาดในประเทศและภูมิภาคใกลเคียงกับบริษัทคูคา และเริ่มตน สงออกสิ นค า
เคมีภัณฑบริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีการเติบโตของสวนแบงทางการตลาดอยางตอเนื่อง หากสินคาดังกลาวไดรับ
การตอบรับที่ดีจึงจะพัฒนารูปแบบเปนการรวมลงทุนจัดตั้งเปนศูนยจัดจําหนายที่ประเทศในภูมิภาคใกลเคียงตอไป
ลูกคากลุมเปาหมายและชองทางการจัดจําหนาย
ลูกคากลุมเปาหมายหลักของบริษัท
ฐานลูกคาบริษัทไดแกผูผลิตในกลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑปลายน้ําที่มีการใชเคมีภัณฑในการผลิต โดย
จําแนกกลุมลูกคาออกเปน
1. อุตสาหกรรมเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ
2. อุตสาหกรรมสี หมึกพิมพและเคลือบสี
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3. อุตสาหกรรมอาหารและเวชภัณฑ
4. อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ

กลุมลูกคาหลักของบริษัทอยูในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ โดยมีสัดสวน
รายไดรวมกันประมาณรอยละ 40-50 ของรายไดจากการขาย รองลงมา คือ อุตสาหกรรมสี หมึกพิมพและเคลือบสี
และอุตสาหกรรมอาหารและเวชภัณฑ โดยมีสัดสวนรายไดของบริษัทจําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมที่เปนลูกคาบริษัท
ในชวงป 2551 – ป 2553 ตามสัดสวนรายไดจากการขายดังตอไปนี้
สัดสวนรายไดของบริษัทแยกตามอุตสาหกรรม
2551

กลุมอุตสาหกรรม

2552

2553

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

105.64

53.05

116.91

57.07

130.10

44.56

สี หมึกพิมพและเคลือบสี

47.62

23.91

35.85

17.50

90.75

31.08

อาหารและเวชภัณฑ

25.12

12.61

35.66

17.41

39.54

13.54

พลาสติกและบรรจุภัณฑ

12.38

6.22

10.21

4.99

20.14

6.90

8.39

4.21

6.23

3.04

11.47

3.93

199.15

100.00

204.87

100.00

เครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ

อื่นๆ
รวมรายไดจากการขาย

รอยละ ลานบาท รอยละ

291.99 100.00

ปจจุบันบริษัทมีจํานวนลูกคามากกวา 300 ราย และมีลูกคาหนึ่งรายที่มียอดขายในสัดสวนเกินกวารอยละ
10 ของรายไดจากการขายในป 2553 โดยลูกคา 10 รายแรกของบริษัทมียอดขายคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 4550 ของรายไดจากการขายรวมของบริษัท ทั้งนี้ในป 2551 – ป 2553 บริษัทไมมีการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่ง
มากกวารอยละ 30 ของรายไดรวม
ชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทจัดจําหนายสินคาผาน 2 ชองทาง คือ
1. การจําหนายใหแกลูกคา (End-User) โดยตรง
พนักงานฝายการตลาดของบริษัทจะเปนผูติดตอกับลูกคาในอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยตรง และเพื่อใหสามารถ
ติดตอใหบริการลูกคาไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไดแบงการบริหารการตลาดตามลักษณะของสินคา
โดยแบงเปนฝายการตลาดสําหรับสินคากลุมเคมีภัณฑชนิดของเหลว ซึ่งสินคาสวนมากเปนสารละลายชนิดพิเศษที่
ใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ และฝายการตลาดสําหรับสินคากลุมเคมีภัณฑชนิดผง ซึ่งสินคาสวนมากเปนจําพวกสารให
สีและสารเพิ่มคุณสมบัติ เนื่องจากลักษณะของเคมีภัณฑชนิดพิเศษนั้น ผูซื้อมีความตองการคําแนะนําดานเทคนิค
และลักษณะทางกายภาพของเคมีภัณฑจากผูขายคอนขางมาก พนักงานขายของบริษัทจึงเปนผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญทางดานเคมี เพื่อใหสามารถทําความเขาใจตอความตองการของลูกคาเพื่อสามารถจัดหาและนําเสนอ
เคมีภัณฑที่เหมาะสมกับการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. การจําหนายใหกับผูจัดจําหนายเคมีภัณฑรายยอย
นอกจากการจําหนายใหแกผูผลิตในอุตสาหกรรมโดยตรงแลว บริษัทยังจัดจําหนายสินคาใหแกผูจัดจําหนาย
เคมีภัณฑรายยอยซึ่งสั่งซื้อสินคาของบริษัทเพื่อไปจําหนายตอแกผูผลิตตอไป ทั้งนี้ในป 2553 บริษัทมีสัดสวนรายได
จากการขายใหกับผูจัดจําหนายรายยอยประมาณรอยละ 25 ของรายไดจากการขายทั้งหมด
3.3

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

การจัดซื้อสินคา
สินคาเคมีภัณฑที่บริษัทจัดจําหนายทั้งหมดเปนสินคาที่ผลิตในตางประเทศ โดยกวารอยละ 80 เปนสินคาที่
สั่งซื้อจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายของผูผลิตเคมีภัณฑในตางประเทศ โดยในการคัดเลือกผูผลิตนั้นบริษัทพิจารณา
จากผูผลิตที่จําหนายสินคาเคมีภัณฑที่มีคุณลักษณะตรงตามความตองการเปนหลัก เนื่องจากผูผลิตแตละรายตางมี
เทคโนโลยีการผลิตและแหลงที่มาของวัตถุดิบแตกตางกัน จึงทําใหสินคาเคมีภัณฑชนิดพิเศษของผูผลิตแตละรายมี
ความแตกตางกันแมจะเปนเคมีภัณฑชนิดเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังคํานึงถึงคุณภาพ มาตรฐานและเทคโนโลยี
ของผูผลิต โดยสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับและสินคาเคมีภัณฑที่สั่งซื้อจะตองมีใบรับรองคุณภาพ
จากผูผลิตและมีเอกสารระบุรายละเอียดและคุณสมบัติของสินคาที่ชัดเจน
บริษัทมีการวางแผนการสั่งซื้อใหสอดคลองกับนโยบายบริหารสินคาคงคลังเพื่อปองกันปญหาสินคาขาด
แคลนไมเพียงพอตอความตองการ เนื่องจากผูผลิตของบริษัทสวนมากมีฐานการผลิตในยุโรป ซึ่ ง ต อ งใช เ วลาใน
การขนสงสินคาประมาณ 1 - 2 เดือน และไมมีผูผลิตรายอื่นในภูมิภาคใกลเคียงที่สามารถผลิตสินคาทดแทนได
ประกอบกับสินคาเคมีภัณฑบางชนิดใชวัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีปจจัยดานฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตเขา
มาเกี่ยวของ บริษัทจึงตองรักษาปริมาณสินคาคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของลูกคา
เพื่อปองกันปญหาสินคาไมเพียงพอตอการจําหนายและระมัดระวังมิใหเกิดปญหาสินคาคงคลังมากเกินไป
ปจจุบันบริษัทจําหนายสินคาเคมีภัณฑชนิดพิเศษของผูผลิตในตางประเทศหลายราย เชน Nagase Group,
Mitsubishi Corporation, Shoko Co.,Ltd, INEOS Corporation, OXEA Corporation และ Scaldis เปนตน และ
เปนผูจัดจําหนายไทเทเนียมไดออกไซดใหกับ Tioxide (Malaysia) SDN BHD ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ Huntsman
Group ผูผลิตไทเทเนียมไดออกไซดในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสาระสําคัญของสัญญาตัวแทนจําหนายดังนี้
คูสัญญา
: Tioxide (Malaysia) SDN BHD (“TMAS”)
ระยะเวลาของสัญญา
: 1 ป (ตั้งแต 19 มีนาคม 2553 – 18 มีนาคม 2554)
สาระสําคัญของสัญญา : บริ ษั ท เป น ตั ว แทนจํ า หน า ยสิ น ค า สารให สี ไ ทเทเนี ย มไดออกไซด (NonExclusive) ชื่อทางการคา TIOXIDE ในประเทศไทย โดย TMAS จะให
ความชวยเหลือทางเทคนิค การตลาด และการสนับสนุนในดานอื่น ๆ ที่
จําเปนตามความเหมาะสม และอบรมใหความรูดานการขนสงและจัดการ
สินคาไทเทเนียมไดออกไซดแกบุคลากรของบริษัท
: เมื่อครบอายุสัญญาใหถือเปนการตออายุสัญญาออกเปนระยะเวลา 12
การตออายุสัญญา
เดือน นอกจากคูสัญญาแตละฝายแจงขอยกเลิกสัญญาเปนลายลักษณ
อักษรอยางนอย 30 วันลวงหนากอนวันหมดอายุสัญญา
สวนที่ 2.3 หนา 12
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ในป 2551 – ป 2553 บริษัทมีการสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตรายใหญ 10 รายแรกคิดเปนสัดสวนประมาณรอย
ละ 85-90 ของยอดสั่งซื้อรวมในแตละป โดยมีการสั่งซื้อจากผูผลิตรายใหญที่มีสัดสวนเกินกวารอยละ 10 จํานวน 2-3
รายโดยมีรายชื่อที่แตกตางกันในแตละป ซึ่งบริษัทไดสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตกลุมดังกลาวมาเปนเวลานานและมี
ความสัมพันธอันดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ในป 2551 – ป 2552 บริษัทไมมีการสั่งซื้อจากผูผลิตรายใดเกินกวารอยละ 30
ของยอดสั่งซื้อรวมในปนั้น อยางไรก็ตามในป 2553 บริษัทไดมีการสั่งซื้อสินคาจาก Tioxide (Malaysia) SDN BHD
ซึ่งบริษัทไดทําสัญญาตัวแทนจําหนายในชวงไตรมาสแรกของป 2553 และยังคงเปนตัวแทนจําหนายจนถึงปจจุบัน
โดยมีมูลคาการสั่งซื้อคิดเปนมูลคารอยละ 37.78 ของยอดสั่งซื้อสินคารวม
คลังสินคาและการจัดสงสินคา
บริษัทมีคลังสินคาทั้งหมด 4 แหง ดังนี้
1. คลังสินคาของบริษัท ตั้งอยูเลขที่ 219/12-15 หมู 6 ซอย สุขสวัสดิ์ 78 ตําบลในคลองบางปลากด อําเภอ
พระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ บนที่ดิน 1-0-20 ไร เปนอาคารจัดเก็บสินคา 1 หลัง ขนาดพื้นที่ใช
สอยประมาณ 1,200 ตารางเมตร
2. คลัง สิน คา เชา ตั้ง อยู เ ลขที่ 350-350/1-4 ซอยสุข สวัสดิ์ 64 ตํา บลบางพึ่ง อํา เภอพระประแดง จัง หวั ด
สมุทรปราการเปนอาคารจัดเก็บสินคา 1 หลัง ขนาดพื้นที่ 320 ตารางเมตร ซึ่งบริษัทเชาคลังสินคาดังกลาว
จากบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) โดยมีอายุสัญญาเชา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
3. คลังสินคาเชา ตั้งอยูเลขที่ 234/40 โครงการสุขสวัสดิ์ มินิแฟคตอรี่ ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลในคลองบางปลากด
อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ เปนอาคารจัดเก็บสินคา 1 หลัง ขนาดพื้นที่ 524 ตารางเมตร
ซึ่งบริษัทเชาคลังสินคาดังกลาวจากบุคคลภายนอก โดยมีอายุสัญญาเชา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม
2553 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556
4. คลังสินคาเชา ตั้งอยูเลขที่ 234/41 โครงการสุขสวัสดิ์ มินิแฟคตอรี่ ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลในคลองบางปลากด
อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ เปนอาคารจัดเก็บสินคา 1 หลัง ขนาดพื้นที่ 524 ตารางเมตร
ซึ่งบริษัทเชาคลังสินคาดังกลาวจากบุคคลภายนอก โดยมีอายุสัญญาเชา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2553
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554
บริ ษั ท ขนส ง สิ น ค า จากคลั ง สิ น ค า ทั้ ง สี่ แ ห ง ให แ ก ลู ก ค า โดยผู ป ระกอบการขนส ง จากภายนอก โดย
ผูประกอบการขนสงภายนอกจะตองมีใบอนุญาตประกอบการขนสงและการทําสัญญาประกันความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในระหวางการขนสง
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑที่จําหนาย
บริษัทมีมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของเคมีภัณฑที่จําหนาย เพื่อรักษาคุณภาพของ
เคมีภัณฑใหไดมาตรฐานตามที่สัญญาไวกับลูกคา โดยเคมีภัณฑที่บริษัทนําเขาจากตางประเทศจะถูกบรรจุมาใน 3
รูปแบบ คือ
1. แบบถังปด (Close Drum) ซึ่งอาจเปนถังเหล็กหรือถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร บรรจุโดยผูผลิต
เคมีภัณฑโดยตรง
2. แบบ ISO Tank สําหรับบรรจุของเหลวขนาด 20,000 ลิตร ซึ่งจะถูกถายโอนไปบรรจุในแท็งกขนาด
ใหญของบริษัทหรือแยกบรรจุในถัง Anti Static IBC ขนาด 1,000 ลิตร หรือถังปดขนาด 200 ลิตร
3. ถุงพลาสติก PE สําหรับเคมีภัณฑที่มีลักษณะเปนผง
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เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคาวาจะไดรับสินคาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกคาตองการ เคมีภัณฑที่
บริษัทจําหนายใหกับลูกคาทุกชนิดจะตองมีใบรับรองผลิตภัณฑ หรือ Certification of Acceptance (COA) ซึ่งออก
โดยบริษั ท ผู ผ ลิต และจะต อ งผา นการตรวจสอบโดยฝ า ยตรวจสอบคุณ ภาพของบริษั ท ซึ่ ง จะทํ า การตรวจสอบ
คุณสมบัติทางเคมีตาง ๆ ของสินคา อาทิเชน
Water Content Test เพื่อหาสัดสวนของน้ําที่อยูในผลิตภัณฑ
Density at Ambient Temperature Test ตรวจหาความหนาแนนของผลิตภัณฑในอุณหภูมิหอง
Acidity Test ตรวจคาความเปนกรดของผลิตภัณฑ
Spectro Test ตรวจวัดคุณลักษณะของผลิตภัณฑโดยใชแสงที่มีคลื่นความยาวแสงแตกตางกัน
โดยจะทํ า การตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ น ค า ก อ นนํ า เข า เก็ บ ในคลั ง สิ น ค า และสุ ม ตรวจคุ ณ ภาพสิ น ค า ใน
คลังสินคาทุกเดือน รวมทั้งการสงตัวอยางสินคาใหแกหองปฏิบัติการเคมีอิสระเพื่อยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพ
สินคาในบางกรณี นอกจากนี้บริษัทยังใหความสําคัญกับการควบคุมมาตรฐานของภาชนะบรรจุอยางเขมงวด โดยทํา
การตรวจสอบสภาพและความสะอาดของบรรจุภัณฑกอนจัดสงสินคาทุกครั้ง
หนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ
บริษัทจะตองปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรมในการนําเขา จัดเก็บ และขนสงเคมีภัณฑที่
จัดเปนวัตถุอันตรายตามที่ระบุในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งไดกําหนดวัตถุอันตรายออกเปน 4
ประเภท

3.4

วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครองตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครองตองแจง
ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนและตอง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนด
ดวย
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครองตองรับ
ใบอนุญาต
วัตถุอันตรายชนิดที่ 4

ไดแกวัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา การสงออก
ครอบครอง

หรือการมีไวใน

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดประกาศบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายและรายชื่อหนวยงานที่กํากับดูแลวัตถุ
อันตราย ซึ่งแบงหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานตามวัตถุประสงคของการนําวัตถุอันตรายไปใช โดยผูผลิต
นําเขา สงออกหรือครอบครองวัตถุอันตรายที่อยูในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย จะตองปฏิบัติตามระเบียบและประกาศ
ของหนวยงานที่กํากับดูแล ไดแก
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบวัตถุอันตรายที่นําไปใชในทางอุตสาหกรรม
2. กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบวัตถุอันตรายที่นําไปใชทางการเกษตร ยกเวนผลิตภัณฑที่ใชทางการประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
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3. กรมประมง รับผิดชอบวัตถุอันตรายที่นําไปใชทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
4. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ รับผิดชอบวัตถุอันตรายที่นําไปใชในบานเรือนหรือ ทางสาธารณสุข
5. สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ รับผิดชอบวัตถุอันตรายที่เกี่ยวของกับกัมมันตภาพรังสี
6. กรมธุรกิจพลังงาน รับผิดชอบวัตถุอันตรายที่เปนกาซปโตรเลียม

ในการนําเขาสินคาเคมีภัณฑจากตางประเทศ บริษัทจะตองทําการตรวจสอบประเภทวัตถุอันตรายเพื่อขออนุญาต
และขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตอหนวยงานที่กํากับดูแลตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย และแจงตอกรม
ศุลกากร โดยการคิดอัตราภาษีศุลกากรเปนไปตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
3.5

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี-

3.6

งานที่ยังไมสงมอบ
-ไมมี-
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4. การวิจัยและการพัฒนา (Research and Development)
บริษัทมีหองวิจัยและหนวยผลิตที่ทําการพัฒนาสินคาของตนเอง โดยฝายวิจัยจะทําการวิจัย ทดลองและ
พัฒ นาเคมี ภั ณ ฑ ใ หมๆ ตามความต อ งการของลู ก ค า รวมทั้ ง จั ด ให มี ที่ ป รึก ษาที่ เ ชี่ ย วชาญทางด า นเคมี ค อยให
คําปรึกษาในกระบวนการวิจัยและพัฒนาเคมีภัณฑ

สวนที่ 2.4 หนา 1
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจดังนี้
ประเภททรัพยสิน

มูลคาตามบัญชี
สุทธิ (ลานบาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

38.77

เจาของ

-ไมมี-

8.40

เจาของ

-ไมมี-

อาคารสํานักงาน 2 ชั้น

9.85

เจาของ

-ไมมี-

อาคารคลังสินคา

11.74

-ไมมี-

สวนปรับปรุงอาคารบนสิทธิการเชา

0.18

เจาของ
เจาของ

สวนตกแตงและอุปกรณสํานักงาน

1.86

เจาของ

-ไมมี-

เครื่องจักร อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช

6.56

เจาของ

-ไมมี-

ยานพาหนะ

5.93

เจาของ

สัญญาเชาซื้อ

รวม

99.34

ที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร 1 งาน 46 ตารางวา
ที่ตั้ง 9/8 หมู 5 แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร - งาน 20 ตารางวา
ที่ตั้ง 219/12-15 หมู 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ตําบลในคลองบาง
ปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ

สวนที่ 2.5 หนา 1

-ไมมี-

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

5.2 สรุปสัญญาที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ
1. สัญญาเชาโกดังสินคา
ประเภททรัพยสิน

อัตราคาเชา/เดือน

คูสัญญา

รายละเอียดอื่นๆ

40,000 บาท

บริษัท ยูเนี่ยน ปโตร
เคมีคอล จํากัด
(มหาชน)

ระยะเวลาเชา 1 ป ตั้งแต
1 ก.ค. 53 – 30 มิ.ย. 54
พื้นที่ 320 ต.ร.ม อัตราคา
เชาต.ร.ม. ละ 125 บาท

อาคารสุขสวัสดิ์มินิแฟคตอรี่ ที่ตั้ง
234/40 โครงการสุขสวัสดิ์ มินิแฟคตอรี่
ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบล
ในคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทร
เจดีย จังหวัดสมุทรปราการ

27,000 บาท

นายบุญชู วงศกิจ
รุงเรือง

ระยะเวลาเชา 3 ปตั้งแต 1
พ.ค. 53 – 30 เม.ย. 56

อาคารสุขสวัสดิ์มินิแฟคตอรี่ ที่ตั้ง
234/41 โครงการสุขสวัสดิ์ มินิแฟคตอรี่
ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบล
ในคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทร
เจดีย จังหวัดสมุทรปราการ

27,000 บาท

คลังเก็บสินคา
ที่ตั้ง 350-350/1-4 ซอยสุขสวัสดิ์ 64
ตําบลบางพึ่ง อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

2. สัญญาตัวแทนจําหนาย
คูสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
สาระสําคัญของสัญญา

การตออายุสัญญา

พื้นที่ 524 ตร.ม. อัตราคา
เชาต.ร.มละ 52 บาท
นายสั่งสิทธิ์ ตรี
สุวรรณ

ระยะเวลาเชา 1 ปตั้งแต 1
ก.ย. 53 – 31 ส.ค. 54
พื้นที่ 524 ตร.ม. อัตราคา
เชาต.ร.มละ 52 บาท

: Tioxide (Malaysia) SDN BHD (“TMAS”)
: 1 ป (ตั้งแต 19 มีนาคม 2553 – 18 มีนาคม 2554)
: บริ ษัท เป น ตั ว แทนจํา หนา ยสิ น ค า สารให สีไ ททาเนี ย มไดออกไซด (NonExclusive) ชื่อทางการคา TIOXIDE ในประเทศไทย โดย Tioxide
(Malaysia) จะใหความชวยเหลือทางเทคนิค การใหใชสินคาตัวอยาง
รวมทั้งขอมูลและแนวทางการตลาด และการสนับสนุนในดานอื่นๆ ที่จําเปน
ตามความเหมาะสม และอบรมใหความรูดานการขนสงและจัดการสินคาไท
ทาเนียมไดออกไซดแกบุคลากรของบริษัท
: เมื่อครบอายุสัญญาใหถือเปนการตออายุสัญญาออกเปนระยะเวลา 12
เดือน นอกจากคูสัญญาแตละฝายแจงขอยกเลิกสัญญาเปนลายลักษณ
อักษรอยางนอย 30 วันลวงหนา

สวนที่ 2.5 หนา 2

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
3. สัญญาความรวมมือในการดําเนินธุรกิจ

คูสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
สาระสําคัญของสัญญา

การตออายุสัญญา

: บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
: 2 ป นับจากวันที่ลงนามในสัญญา (วันที่ลงนาม 10 มกราคม 2554)
: เพื่อเปนการกําหนดขอบเขตการดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทของตามกรอบ
ของบั น ทึ ก ความเข า ใจในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ (ดู ร ายละเอี ย ดในส ว นที่ 2.2
ลักษณะการประกอบธุรกิจ) โดยทั้งสองบริษัทจะไมจําหนายสินคาประเภท
เดียวกันที่มีชื่อทางเคมีเหมือนกันและเกรดเดียวกันเพื่อมิใหเกิดการทับซอน
ในการดําเนินธุรกิจและปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนิน
ธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และไดมีการกําหนดมาตรการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการทับซอนในการดําเนินธุรกิจโดยฝายตรวจสอบภายในของแต
ละบริษัท เพื่อรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบของแตละบริษัททุกๆ
ไตรมาส และมี ก ารกํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ ระงั บ ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนและมีการกําหนดเบี้ยปรับระหวางกันในกรณีที่เกิดการละเมิด
สัญญา และแจงใหผูถือหุนของทั้งสองบริษัททราบในหนังสือเชิญประชุมผู
ถือหุนในการประชุมสามัญประจําปของทุกปที่เกิดรายการทับซอน
: สั ญ ญาฉบั บ นี้ มี อ ายุ 2 ป นั บ จากวั น ที่ ทํ า สั ญ ญา โดยเมื่ อ ครบกํ า หนด
ระยะเวลาสัญญาฉบับนี้แลว ใหสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใชกันตอไปอีก
คราวละ 2 ป โดยสัญญานี้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการ
ถือหุนหรือโครงสรางการดําเนินธุรกิจจนไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ระหวาง UKEM และ UIC
ทั้งนี้ คณะกรรมการของคูสัญญาทั้งสองฝายอาจรวมกันพิจารณาปรับปรุง
ขอสัญญาเพื่อใหเขากับการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจและการดําเนิน
ธุ ร กิ จ ในอนาคต เพื่ อ ความร ว มมื อ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต ข อบ
วัตถุประสงคขององคกรของคูสัญญาทั้งสองฝาย แตตองไมกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และไมขัดตอวัตถุประสงคของสัญญาฉบับนี้

สวนที่ 2.5 หนา 3

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

6. โครงการในอนาคต
- ไมมี -

สวนที่ 2.6 หนา 1

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

7. ขอพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ และมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน

สวนที่ 2.7 หนา 1

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

8. โครงสรางเงินลงทุน
8.1 หลักทรัพยของบริษัท
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 130,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
130,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยเปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 78,000,000 หุน และหุน
สามัญเพิ่มทุนสําหรับการเสนอขายแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้จํานวน 52,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 40.00
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ไดพิจารณาและอนุมัติการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนออกใหมของบริษัทจํานวน 52,000,000 หุน โดยเสนอใหจัดสรรใหแกผูถือหุนของ บริษัท ยูเนี่ยน
ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) เปน Pre-emptive Right เพื่อเปนการเปดโอกาสใหแกผูถือหุนของ บริษัท ยูเนี่ยน
ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ใชสิทธิการจองซื้อหุนในการรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนหรือสิทธิออกเสียงใน
บริษัท มีจํานวนที่ไดรับจัดสรรในการจองซื้อไมเกิน 13,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชน มีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัท
เสนอ ดังนี้
ผูออกหลักทรัพย:
ประเภทของหลักทรัพย:
จํานวนหุนสามัญ:
การจัดสรร:

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญเพิ่มทุน
ไมเกิน 13,000,000 หุน
•
จํานวนไมเกิน 13,000,000 หุน จะจัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของ บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมี
คอล จํากัด (มหาชน) ตามสัดสวนการถือหุน (Pre-emptive Right)
•
สวนที่เหลือการจัดสรรใหผูถือหุนเดิมของ บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) จะ
จัดสรรใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไป (IPO)
มูลคาที่ตราไว:
1.00 บาท ตอหุน
อัตราสวนการจัดสรรและวันปด มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูกําหนดอัตราสวนการจัดสรรและวันปดสมุดทะเบียน เพื่อ
สมุดทะเบียนเพื่อกําหนดผูไดรับ กําหนดผูไดรับสิทธิดังกลาว โดยจะกําหนดภายหลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
สิทธิในสวน Pre-emptive Right และตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติใหบริษัทเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ใน
กรณีที่ผูถือหุนดังกลาวใชสิทธิจองซื้อหุนบริษัทยอยไมเต็มจํานวนตามที่จัดสรรไว ใหคณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจจัดสรรหุนสวนที่เหลือแกผูถือหุนเดิมรายอื่นที่แจงความจํานงจองซื้อเกินกวาสิทธิ
โดยจะจัดสรรใหตามสัดสวนที่ไดแจงความจํานงจองซื้อเกินสิทธิไว(Pro-rata) ตลอดจนกําหนด
เงื่อนไขรายละเอียดอื่นไดที่จําเปนเกี่ยวกับการเสนอขายหุนดังกลาวตามที่เห็นเหมาะสม และไม
ขัดแยงกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวของของสํานักงาน กลต. และ ตลท. และ/หรือ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแกประชาชนและบุคคล
ทั่วไปเปนครั้งแรกนี้ประสบความสําเร็จในการเสนอขายสูงสุด
ราคาเสนอขาย:
ยังมิไดกําหนดราคา ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนที่จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของ
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) จะเปนราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไป
ระยะเวลาที่เสนอขาย:
ภายหลั ง จากสํ า นั ก งาน กลต. อนุ มั ติ ใ ห เ สนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ต อ ประชาชน และตลาด
หลักทรัพยอนุมัติคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขใหมีการ
กระจายการถือหุนรายยอยใหครบถวน

สวนที่ 2.8 หนา 1

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

8.2 ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 มีดังนี้
รายชื่อ
1. บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
2. นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี
3. นางสาว สุธิดา สุวรรณนภาศรี
4. นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี
5. นางสาว ปยะนันท สุวรรณนภาศรี
6. นางสาว ปยะดา สุวรรณนภาศรี
7. นางสาว ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี
8. นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี
รวมจํานวนหุนสามัญกอนเสนอขายประชาชน
จํานวนหุนที่เสนอขายตอประชาชน
รวมจํานวนหุนภายหลังเสนอขายตอประชาชน

จํานวนหุน
(หุน)
77,993,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

สัดสวนรอยละของหุนที่ถือ
กอนเสนอขายหุนตอ ภายหลังเสนอขาย
ประชาชน
หุนตอประชาชน
99.99
59.99
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

78,000,000

100.00

60.00

52,000,000
130,000,000

-

40.00
100.00

-

หมายเหตุ บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 165 ลานบาท แบงออกเปน 660 ลานหุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 0.25 บาท โดยมีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2554 ดังตอไปนี้
รายชื่อ
1. กลุมสุวรรณนภาศรี1

จํานวนหุน (หุน)

สัดสวนรอยละของหุนทีถ่ ือ

376,200,000

57.00

2. น.ส.กรองทอง เศวตมาลย

30,497,000

4.62

3. นางสิริลักษณ ไทยทองธิติกุล

30,008,100

4.55

4. นายอนุชา เอกเสน

25,000,000

3.79

5. น.ส.วนันธร กิจวานิชเสถียร

20,150,000

3.05

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

17,985,400

2.73

7. นางกนกอร บดินทรรัตน

16,740,000

2.54

8. นายวิวัฒน ตริลลิต

4,554,900

0.69

9. นายปรัตถกร เลิศอัศวพงษ

4,385,600

0.66

10. น.ส.นิสาภ รุงรัตนาอุบล

4,000,000

0.61

11. น.ส.ธัญญนภัส ธนกิจรุจิโรจน

4,000,000

0.61

ผูถือหุนรายยอย

126,479,500

19.16

รวมจํานวนหุน

660,000,500

100.00

หมายเหตุ: 1กลุมสุวรรณภาศรี ประกอบดวย นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี
นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี นางสาวปยะดา สุวรรณนภาศรี นางสาวฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี และนายพีรพล
สุวรรณนภาศรี
สวนที่ 2.8 หนา 2

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
ในกรณีที่กลุมบริษัทไมมีความจําเปนในการใชเงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสด
เพียงพอ กลุมบริษัทมีนโยบายจายปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และสํารอง
ตามกฎหมาย ทั้ ง นี้ อั ตราการจา ยเงิ น ป น ผลดั ง กล า วอาจเปลี่ ย นแปลงได โดยขึ้น อยูกั บ ความจํ า เป น และความ
เหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให
จายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลไดและใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการ
ประชุมคราวตอไป

สวนที่ 2.8 หนา 3

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

9. การจัดการ
โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 สามารถแสดงไดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท

ประธานเจาหนาที่บริหาร

สายงานขายและการตลาด

สํานักงานตรวจสอบ

สายงานบริหารกลาง

ฝายขายและการตลาด

ฝายคลังสินคาและขนสง

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายธุรการ

ฝายปฏิบัติการคลังสินคา

สวนเคมีภัณฑ 1

สวนคลังสินคา

สวนบัญชี

สวนพัฒนาธุรกิจ

สวนปฏิบัติการคลังสินคา

สวนเคมีภัณฑ 2

สวนงานขนสง

สวนการเงิน

สวนงานบุคคล

สวนประสานงานขาย

สวนงานธุรการ

สวนจัดซื้อทั่วไป
สวนธุรการกลาง

สวนจัดซื้อสินคา

สวนที่ 2.9 หนา 1

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 เมษายน
ลําดับ รายชื่อ
1. นายเจษฎาวัฒน
2. นายวิรัช
3. นางกาญจนา
4. นางสาวสุธิดา
5. นางสาวปยะนันท
6. นายพีรเจต
7. นายพีรพล
8. นายการุณ
9. นายวิษณุ
10. นายกันต
11. นางสาวขวัญสกุล
12. นางสาวสิรัสวดี

2554 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ทาน ดังนี้
ตําแหนง
เพรียบจริยวัฒน
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
ศรีวิจิตรานนท
กรรมการ
มีอยู
กรรมการ
อรรฆยวรวิทย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
เต็งอํานวย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สุทธิวรพันธชัย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: เลขานุการของบริษัท คือ นายภัทรพล วัฒนอุดมเดชา

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท มีดังนี้
นายวิ รัช สุ ว รรณนภาศรี หรื อ นางกาญจนา สุ ว รรณนภาศรี หรื อ นางสาวสุ ธิด า สุว รรณนภาศรี หรื อ
นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี หรือ นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี หรือ นายพีรพล สุวรรณนภาศรี สองในหกคนลง
รายมือชื่อรวมกันพรอมประทับตราของบริษัท โดยมิให นายวิรัช สุวรรณนภาศรี และ นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี
ลงลายมือชื่อรวมกัน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
นอกจากคณะกรรมการบริ ษั ท มี อํ า นาจและหน า ที่ ต ามที่ กํ า หนดในข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท แล ว ให
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553
ดังตอไปนี้
1. ดูแลและกําหนดนโยบายที่สําคัญของบริษัท ไดแก นโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ นโยบายทางดาน
การเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนโดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และ กํากับดูแล
ดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว
3. ดูแลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายหรือดีกวาเปาหมายที่วางไวและกําหนดแนว
ทางแกไขกรณีที่มีปญหาอุปสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวหรือดีกวาเปาหมายที่วางไว
4. จัดใหมีรายงานขอมูลทั่วไปและขอมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียหรือ
ผูลงทุนทั่วไปอยางถูกตอง ทันกาลและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด

สวนที่ 2.9 หนา 2

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู
ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝายตาง ๆ ของบริษัท และมีหนาที่กําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข กรณี
ที่พบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
6. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสม ของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. จัดใหมีกระบวนการสรางผูบริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อใหมีขึ้นมาทดแทนอยางตอเนื่อง (Succession
Plan)
8. แตงตั้งกรรมการตรวจสอบ และใหความเห็นชอบเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือ มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคน หรือบุคคลอื่น
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาว ผูไดรับมอบอํานาจนั้น
ตองไมมีอํานาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกลาวหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (“บุคคลที่อาจมีความ
ขั ด แย ง ” ให มี ค วามหมายตามที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศของคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย) มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
เวนแตเรื่องตอไปนี้จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้กําหนดใหรายการที่
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือ
บริษัท ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
- การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
- นอกจากนั้นในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
•
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
•
การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
•
การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่ สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน
•
การออกหุนใหมเพื่อชําระแกเจาหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน
•
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุน หรือลดมูลคาหุน
•
การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
•
เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ก.

ข.

ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ
ดวย
ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่
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ค.

ง.

จ.

ฉ.

ช.
ซ.

ฌ.

อาจมีค วามขัด แย ง เว น แต จ ะไดพน จากการมี ลัก ษณะดั งกล า วมาแลว ไม น อยกว า สองปกอ นวัน ที่ ยื่ น ขอ
อนุญาตตอสํานักงาน
ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทยอย
ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุน
รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติกรรมอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอย
ละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้
การคํ านวณภาระหนี้ดัง กลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคา ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น
ในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุน
รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขอนุญาตหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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ญ.

ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและไมเปนกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนที่เปนบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แลว กรรมการ
อิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ
(Collective decision) ได
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 คณะกรรมตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวย 3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
1.
นายกันต
อรรฆยวรวิทย*
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2.
ผศ.ดร. ขวัญสกุล เต็งอํานวย*
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3.
นางสาวสิรัสวดี
สุทธิวรพันธชัย
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : *เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูความสามารถดานบัญชีและการเงิน
**เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายภัทรพล วัฒนอุดมเดชา

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังตอไปนี้
1.

สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอ

2.

สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

4.

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้ง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ
เสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม
ดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง

5.

พิจารณารายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัท

6.

จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
•
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
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•
•

•
•
•
•
•

7.

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบดวย 4 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
ลําดับ
รายชือ่
ตําแหนง
1.
นายพีรเจต
สุวรรณนภาศรี
ประธานกรรมการบริหาร
2.
นายพีรพล
สุวรรณนภาศรี
กรรมการบริหาร
3.
นายการุณ
ศรีวจิ ิตรานนท
กรรมการบริหาร
4.
นายวิษณุ
มีอยู
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ไดมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังตอไปนี้
1. กํ า หนดนโยบาย ทิ ศ ทาง กลยุ ท ธ และโครงสร า งการบริ ห ารงานหลั ก ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ที่
กําหนดใหสอดคลองและสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและการแขงขันที่ไดกําหนดและแถลงไวตอผูถือหุน
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบ
2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับเปาหมายที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และใหมีอํานาจควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจการบริหารตาง ๆ ของบริษัท ให
เปนไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมติแ ลวภายใต
กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และขอบังคับบริษัท ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เอื้อตอสภาพการดําเนิน
ธุรกิจ
3. กําหนดโครงสรางองคกรและการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงนโยบายอัตราคาตอบแทนและสวัสดิการ
โครงสรางเงินเดื อนของบริษัท และภาพรวมในการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง การแตงตั้ง การ
โยกยาย การเลิกจางพนักงานของบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติและการดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท โดยใหวงเงิน
เปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว หากเกินกวาจํานวน
ดังกลาวใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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5. ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่กําหนด ใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติไว
6. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจาง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพยถาวรของบริษัทโดย
จะพิจารณาเสนอตอคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจาง ตลอดจนเรื่องลงทุน ขยายงานรวมถึงการ
ซื้ อ ขายสิ น ทรั พ ย ถ าวรของบริ ษั ท นั้ น อยู น อกเหนื อ ขอบเขตและงบประมาณที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาผลกําไรขาดทุนของบริษัทฯ และเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําป เพื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัท
8. ใหกรรมการบริหารทั้งคณะ สามารถลงมติเห็นชอบใหกรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนาม
รวมกัน พรอมตราประทับบริษัท มีอํานาจชวงในหนังสือมอบอํานาจของบริษัท เพื่อใหผูรับมอบอํานาจชวง
สามารถดําเนินการอันเปนประโยชนเกี่ยวเนื่องกับกิจการงานตาง ๆ ในนามแทนบริษัทไดอยางเปนทางการ
9. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมรวมถึงการมอบอํานาจในการ
อนุมัตริ ายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด
(ตามขอบังคับของบริษัทฯและตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับ
บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย อ ย ซึ่ ง การอนุ มั ติ ร ายการดั ง กล า วจะต อ งนํ า เสนอต อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป โดยกรรมการบริหารทานนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะไม มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องดังกลาว
ผูบริหาร
ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 ผูบริหารของบริษัทประกอบดวย 5 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
1.
นายพีรเจต
สุวรรณนภาศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร
2.
นางสาวพัชรี นิยมปทมะ
ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด
3.
นางสาวอตินุช เอื้ออํานวย
ผูอํานวยการฝายบริหารกลาง (รักษาการ)/
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
4.
นายอาลี
เลาะเดรุส
ผูจัดการฝายคลังสินคาและขนสง
5.
นายจิรภัทร
เต็มรัตน
ผูจัดการฝายปฏิบัติการคลังสินคา
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารดังตอไปนี้
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท
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3. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติเบิกจายเพื่อการจัดซื้อสินคาอันเปนปกติธุระของบริษัท จัดซื้อ
ทรัพยสินและการเชาทรัพยสิน รวมทั้งอนุมัติการดําเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมตาง ๆ ของบริษัทภายใน
วงเงินตามระเบียบอํานาจอนุมัติซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว
4. มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง ระเบี ย บ ประกาศ บั น ทึ ก เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านเป น ไปตามนโยบาย และ
ผลประโยชนของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
5. มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล หรือสวัสดิการ ปรับ
ขึ้นเงินเดือนคาตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแตงตั้งตัวแทนฝายนายจางในคณะกรรมการกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพของบริษัท เกี่ยวกับการพนักงานทั้งหมดของบริษัท
6. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปน
ประโยชนตอบริษัท
7. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท
8. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
ทั้งนี้การมอบอํานาจใหแกกรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการเห็น
ควร จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มี
ส ว นได เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน อื่ น ใด (ตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปน
ลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท
ไดพิจารณาอนุมัติไว
การสรรหากรรมการ
• การสรรหากรรมการบริษัท
การคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท แมปจจุบันยังไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหา (Nominating Committee) แตคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใชหลักเกณฑและ
วิธีการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังเนนถึงประสบการณ ความรู และความสามารถ จากนั้นจึงนํารายชื่อเสนอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้ง โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและ
วิธีการดังตอไปนี้
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1. ใหผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนทําการเลือกตั้งกรรมการจากบรรดาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการโดย
วิธีการใหผูถือหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทําการออกเสียงลงคะแนนใหแก
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการเปนรายบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ โดยผูถือหุนแตละคนมี
คะแนนเสียงเทากับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุนที่ตนถือในการออกเสียงลงคะแนนใหแกบุคคลที่ไดรับการ
เสนอชื่อเปนกรรมการแตละคน และไมสามารถแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมานอยเพียงใด
3. ใหบุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีตามที่ที่ประชุมผูถือหุนกําหนด ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเทากัน เกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานในที่ประชุมเปนผู
ชี้ขาด เพื่อใหไดกรรมการเปนจํานวนตามที่ประชุมผูถือหุนกําหนด
• การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปของบริษัทเปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบขึ้น ซึ่งกําหนดใหมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท และผูที่ไดรับ
คัดเลือกเปนคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ตองเปนผูที่มีความรูดานบัญชีหรือการเงิน เมื่อกรรมการตรวจสอบ
วางลงจนมีจํานวนต่ํากวา 3 คน ใหคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งใหครบจํานวนภายใน
ระยะเวลาไมเกินกวา 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนนอยกวา 3 คน
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนคณะกรรมการ
ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 2/2553 เมื่ อ วั น ที่ 5 กรกฎาคม 2553 ที่ ป ระชุ ม ได อ นุ มั ติ ก ารกํ า หนด
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร โดยกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในแตละปรวมทั้งสิ้นไมเกิน
1,600,000 บาท รายละเอียดดังนี้
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

คาตอบแทนรายเดือน(บาท)
40,000
20,000
15,000
7,000
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ในป 2552 และป 2553 บริษัทมีการประชุมกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ครั้งและ 9 ครั้ง ตามลําดับ และมีการ
จายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ ดังตอไปนี้
คาเบี้ยประชุม
จํานวนครั้งที่เขา
1
รายชื่อกรรมการ
ตําแหนง
(บาท)
ประชุมกรรมการ
2552
2553
2552
2553
นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน ประธานกรรมการ
360,000
6
นายวิรัช สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
63,000
11
9
นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
63,000
6
นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
63,000
6
นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี กรรมการ
63,000
11
9
นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
63,000
11
9
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
63,000
6
2
นายการุณ ศรีวิจิตรานนท
กรรมการ
42,000
3
2
นายวิษณุ มีอยู
กรรมการ
42,000
3
นายกันต อรรฆยวรวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
180,000
6
นางสาวขวัญสกุล เต็งอํานวย
กรรมการตรวจสอบ
135,000
6
นางสาวสิรัสวดี สุทธิวรพันธชัย
กรรมการตรวจสอบ
135,000
6
รวม
1,272,000
หมายเหตุ:

1

คณะกรรมการบริษัทไดรับการแตงตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ณ วันที่ 18 มีนาคม 2553

2

นายการุณ ศรีวิจิตรานนท และนายวิษณุ มีอยู ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการโดยมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
2/2553 ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2553

คาตอบแทนผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 6 ทาน อันประกอบดวยผูบริหารที่ดํารงตําแหนงเปน
กรรมการบริษัทดวยจํานวน 1 ทาน และผูบริหารที่มิไดดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีก 5 ทาน โดยบริษัทมีการจาย
คาตอบแทนใหผูบริหารของบริษัท ดังนี้
2552
2553
คาตอบแทนผูบริหาร
จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
เงินเดือน คานายหนาและโบนัส*
6
3,922,055
6
3,964,005
คาตอบแทนอื่น ๆ ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุน
ประกันสังคมและคาลวงเวลา
รวม

6

158,954
4,081,009

6

272,321
4,236,326

หมายเหตุ: *รวมคาตอบแทนที่จายใหแกนายวิรัช สุวรรณนภาศรี ซึ่งเคยดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัท โดยนายวิรัช สุวรรณนภา
ศรี ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการผูจัดการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
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2. คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน
-ไมมีการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทมีนโยบายนําหลักการ การปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเปนการเสริมสรางความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพของฝายบริหารจัดการ อันจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุมผูถือ
หุน ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมี
รายละเอียดดังนี้
1) สิทธิของผูถือหุน
บริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยจะไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผูถือหุน รวมถึงสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนไดแก สิทธิในการซื้อขาย
หรือการโอนหุน สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ สิทธิในสวนแบงกําไรของกิจการ สิทธิในการ
เลือกตั้งและถอดถอนกรรรมการ และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชีอิสระ สิทธิในการเขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การ
กําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตา ง ๆ ขางตนแลว บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่เปนการ
สงเสริม และอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
•

•

•

•

•

จัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปทุกป โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแตละ
ป พรอมทั้งจัดสงหนังสือนัดประชุม และขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ ใหแกผูถือหุนรับทราบ
ลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพแจงวันนัดประชุมลวงหนาเปนเวลา ติดตอกัน 3
วันกอนที่จะถึงวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน โดยในแตละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบไปดวย
เผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาในเว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้งชี้แจงสิทธิของผูถือ
หุนในการเขาประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุน
ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ
ใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขารวมประชุมแทนตนไดเพื่อสนับสนุนการใชสิทธิออกเสียงของผูถือหุน
โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
กอนการประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวัน
ประชุมผานอีเมลแอดแดรสของนักลงทุนสัมพันธ และอีเมลแอดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุ ม บริ ษั ท จะจั ด สรรเวลาให เ หมาะสม และจะเป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น แสดงความคิ ด เห็ น
ขอเสนอแนะ หรือตั้งคําถามในวาระตาง ๆ อยางอิสระ กอนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อใหผูถือหุนไดให
ขอมูลรายละเอียดในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอตอการตัดสินใจอนุมัติทํารายการใด ๆ โดยในวาระที่ผูถือ
หุนมีขอสงสัย ขอซักถาม บริษัทฯ จะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในแตละสาขาเปนผูให
คําตอบภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
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•

กรรมการทุ ก คนจะเข า รว มประชุม เพื่ อ ใหผู ถื อ หุ น สามารถซัก ถามข อ มูล รายละเอี ย ดในเรื่ อ งต า ง ๆ ที่
เกี่ยวของได

2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัท มีนโยบายที่จะสรางความเทาเทียมกันตอผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ดวยความเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เปน
ผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนตางชาติ และผูถือหุนสวนนอย ดังนี้
•

•

•

•

การปฏิบัติและอํานวยความสะดวกตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการจํากัด
หรือละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน
การกําหนดใหสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่ง
เสียง
การกําหนดใหกรรมการอิสระเปนผูมีหนาที่ดูแลผูถือหุนสวนนอย โดยผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็นหรือขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาดําเนินการให
เหมาะสมในแตละเรื่อง เชน หากเปนขอรองเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและหา
วิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเปนขอเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแลวมีความเห็นวาเปนเรื่อง
สําคัญที่มีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม หรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอ
เรื่องดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดเปนวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลที่เกี่ยวของซึ่งรวมถึง กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของกลุมบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับขอมูล
(รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) รวมถึงไดกําหนดโทษเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลของบริษัท หรือการนําขอมูลของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนไวแลวตามนโยบายการปองกันการ
นําขอมูลภายในไปใชประโยชน รวมทั้งไดใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการของบริษัทและผูบริหาร ใน
หนาที่การรายงานการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(กลต.) ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจง
ข า วสารและข อ กํ า หนดต า ง ๆ ของสํ า นั ก งาน กลต. และตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยให แ ก
คณะกรรมการของบริษัท และผูบริหารตามที่ไดรับแจงจากทางหนวยงานดังกลาวอยางสม่ําเสมอ

3) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดแก ผูถือ
หุน พนักงาน และผูบริหารของบริษัท หรือ ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดแก คูแขง คูคา ลูกคา เปนตน โดยบริษัท
ตระหนักดีวาการสนับสนุน และรับฟงขอคิดเห็น ตลอดจนการสรางสัมพันธอันดี กับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม จะ
เปนประโยชนในการดําเนินงาน และพัฒนาใหธุรกิจของบริษัทมีการเติบโต และขยายตัวไดในอนาคต โดยบริษัทจะ
จัดใหใหทุกกลุมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย
และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
•

ผูถือหุน

: บริษัทจะเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของ
มูลคาบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
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•

•

•

•

•

พนักงาน : บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสําคัญในการพัฒนา
องคกรใหมีความเติบโต บริษัทจึงสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให
เกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมทั้งสงเสริมการทํางานในลักษณะเปนทีมเพื่อเพิ่มความ
คล อ งตั ว ในการทํ า งาน และจั ด ให ส ภาพแวดล อ มในการทํ า งานมี ค วามปลอดภั ย ต อ
พนักงาน รวมทั้งปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม เปนธรรม โดยใหผลตอบแทนที่
เหมาะสม
คูคา
: ปฏิบัติตอคูคาตามกรอบการคาที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไข
ทางการคา และคํามั่นที่ใหใวกับคูคาอยางเครงครัด
คูแขง
: ปฏิบัติตอคูแขงอยางมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจ ตามกรอบกติกาแหงการแขงขันที่ดี โดย
การหลีกเลี่ยงการแขงขันดวยวิธีไมสุจริต
ลูกคา
:
บริ ษั ท มี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะผลิ ต สิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพ และให บ ริ ก ารที่ ดี แ ก ลู ก ค า
โดยทําการคากับลูกคาดวยความซื่อสัตยและเปนธรรม
สังคม
: บริษัทใหความสําคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของชุมชนรอบ ๆ ที่ตั้งของ
สํานักงานบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดแนวทางที่ตองปฏิบัติเพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมไวอยาง
ชัดเจนใน “จริยธรรมธุรกิจ” พรอมทั้งเผยแพรและรณรงคใหคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร ตลอดจนผูปฏิบัติงาน
ยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน และถือเปนภาระหนาที่ที่สําคัญของทุกคน
4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของการเผิดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ทั้งรายงานขอมูล
ทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นที่สําคัญที่มีผลกระทบตอ
ราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท
โดยบริษัทจะเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทตอผูถือหุนนักลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและสื่อการ
เผยแพรขอมูลตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมถึงเว็บไซตของบริษัท คือ http://www.unionintraco.co.th/
ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ อยางไรก็ตามในเบื้องตน
บริษัทไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และ
ภาครัฐที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ผูถือหุนและนักลงทุนสามารถติดตอหนวยงานดังกลาวไดที่นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี
ประธานเจาหนาที่บริหาร โทรศัพท 0 2888 6800 หรือ ที่ E-mail address: info@unionintraco.co.th

สวนที่ 2.9 หนา 13

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
•

โครงสรางของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย บุคคลที่มีความรู ทักษะ และประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนไดกับ
บริษัท โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการใหความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจและมีการ
ติด ตามผลการดํา เนิ น งานเปน รายไตรมาส อี กทั้ ง ยัง ให ความสํ า คั ญ กั บระบบการควบคุ มภายในและการ
ตรวจสอบภายในเพื่อประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม
ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
จํานวน 4 ทาน โดยมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อ
ทําหนาที่ถวงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหารเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 2 ชุด คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทไดมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารที่มีตอผูถือหุนไวอยางชัดเจนเพื่อ
ความเปนอิสระในการตัดสินใจและนําเสนอวิสัยทัศน ดังรายละเอียดที่กลาวไวแลวภายใตหัวขอโครงสรางการ
จัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

: บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ทาน เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่อง
และเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอํานาจ
หนาที่ที่ไดระบุไว

คณะกรรมการบริหาร

: บริษัทมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจํานวน 4 ทาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
ด ว ยความคล อ งตั ว โดยมี ข อบเขตอํ า นาจหน า ที่ ต ามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการแบงแยกตําแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารใหเปน
คนละบุคคลกัน เพื่อปองกันมิใหบุคคลใดมีอํานาจโดยไมจํากัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเปนผูกําหนด
อํานาจหนาที่และคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎเกณฑตาง ๆ ที่คณะกรรมการ
จะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ
•

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร

บริษัท ไดร ายงานคา ตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว อ ยา งชัด เจนตามประกาศของสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) โดยคาตอบแทนดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจาก
การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป (Annual General Meeting (AGM)) ทุกป กรณีที่กรรมการของบริษัท ไดรับ
มอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เชน การเปนกรรมการตรวจสอบรวมดวย เปนตน จะ
ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นดวย ซึ่งตองพิจารณา
ตามความสามารถของบริษัทประกอบดวย
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•

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร โดยนโยบาย
ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
โดยบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายกํากับดูแลกิจการเนื่องจากเปนประโยชนตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทและจะสงเสริมใหบริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืนในระยะยาว สําหรับการ
กําหนดแนวทางในการดําเนินงานนั้น บริษัทใหความสําคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในรวมกันเปนประจําทุกปตั้งแตป 2552
เปนตนไป เพื่อใหบริษัทไดปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา
นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดแลว บริษัท
จะถือปฏิบัติตามกฎและขอบังคับตาง ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
•

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทไดกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน เพื่อใหผูที่
เกี่ยวของ ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม
ทั้งการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งนี้ บริษัทไดมีการประกาศและแจงใหพนักงาน และผูบริหารทุกคน
รับทราบ และยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัด
•

ความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการบริ ษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ ความขัด แยงทางผลประโยชน บนหลักการที่ว า การ
ตัดสินใจใด ๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชน สูงสุดของบริษัทเทานั้น และควร
หลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับ
รายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว และตอง
ไมเขารวมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมทั้งบริษัท ไดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัดในเรื่องการกําหนดราคาและเงื่อนไขตาง ๆ กับ
บุค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ด า นผลประโยชน ใ ห เ สมื อ นทํ า รายการกั บ บุ ค คลภายนอกและส ง รายงานตาม
ระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด และจะไดมีการเปดเผยไวในงบการเงิน รายงานประจําป
และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
•

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศที่
ปรากฏในรายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูล และงบการเงินซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทาน
คุณ ภาพของรายงานทางการเงิ น ระบบควบคุม ภายใน และการเปดเผยข อ มู ลอย า งเพีย งพอในหมายเหตุ
สวนที่ 2.9 หนา 15

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

ประกอบงบการเงิน โดยนําเสนอโดยตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การจัดทํางบการเงินดังกลาวตรวจสอบ
โดยผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสํานักงาน กลต. เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ
ไทย และ มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญทั้งขอมูลทางการเงิน และไมใชการเงิน ดําเนินการบนพื้นฐาน
ความถูกตองครบถวน สมเหตุสมผล เชื่อถือไดและใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
•

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ อยางนอยทุกไตรมาส และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปนโดยกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผล
การดําเนินงานเปนประจํา โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเปน
ผูจัดทําวาระตาง ๆ ของการประชุมและดําเนินการจัดสงเอกสารการประชุมใหคณะกรรมการบริษัทลวงหนา
อยางนอย 7 วันกอนการประชุมเพื่อใหกรรมการไดมีเวลาพิจารณาและศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ รวมถึงการ
บันทึกการประชุม และจัดสงรายงานดังกลาวใหแกกรรมการบริษัทเปนรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจน
จัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอยางเปนระบบและพรอมให
คณะกรรมการของบริษัท และผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ในการพิจ ารณาเรื่ อ งตา ง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่ง ทํา หนา ที่เปน ประธานในที่ ป ระชุ ม จะเปด โอกาสให
กรรมการแสดงความเห็นอยางอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขาง
มาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม หรืองดออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้
ขาด
ในป 2552 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจํานวน 11 ครั้ง และในป 2553 บริษัทจัดการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจํานวน 9 ครั้ง โดยในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการบริษัทเขารวมประชุม
ครบทุกทาน
•

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อใหเกิด
ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติ งาน
และผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทให เกิดประโยชน
และมีการแบงแยกหนาที่ ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมี
ผูที่ทําหนาที่ตรวจสอบภายในเพื่อทําการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีความ
เหมาะสม และมีประสิทธิผลมีการควบคุมทางดานการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เปนไปตามแนวทางที่วางไว
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท
โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหารระดับสูง
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บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทมีดังนี้
บุคลากร

จํานวนพนักงาน(คน)
จํานวนพนักงาน(คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
พนักงานฝายขายและการตลาด
8
9
พนักงานฝายคลังสินคาและขนสง
10
10
พนักงานฝายบัญชีและการเงิน
10
4
พนักงานฝายบริหารกลาง
3
3
พนักงานฝายตรวจสอบภายใน
1
รวม
31
27
บริษัทไดเพิ่มจํานวนบุคลากรในฝายคลังสินคาและขนสงเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลคลังสินคาแหงใหมและรองรับการ
ขยายการดําเนินธุรกิจ และไดจัดตั้งฝายตรวจสอบภายในขึ้น โดยบริษัทไดจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแก
พนักงานที่ไมใชผูบริหาร ไดแก เงินเดือน คานายหนา โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และคา
ลวงเวลา
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(หนวย: บาท)
คาตอบแทนพนักงาน
ประเภท
ป 2552
ป 2553
เงินเดือน คานายหนาและโบนัส
6,050,912.00
7,046,101.06
คาตอบแทนอื่น ๆ ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุน
477,708.18
504,566.68
ประกันสังคม คาเบี้ยเลี้ยง คาลวงเวลาและสวัสดิการอื่นๆ
รวม
6,528,620.18
7,550,667.74
ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
- ไมมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายอยางตอเนื่องที่จะสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในแตละระดับชั้นใหมีความรู ความ
ชํานาญและความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดตอบริษัท โดยแบงการพัฒนาในระดับตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ระดับบริหาร บริษัทมุงเนนเรื่องการพัฒนาดานการบริหารจัดการ ภาวะความเปนผูนําและวิสัยทัศนใน
การเปนผูนําขององคกร
2. ระดับหัวหนางาน บริษัทมุงเนนเรื่องการพัฒนาดานการจัดการบริหารเบื้องตน ทักษะการเปนหัวหนา
งาน การสรางทีมงานและการสรางความรวมมือในการทํางาน ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนการสงเสริมพัฒนาความรูความเขาใจเฉพาะทาง
3. ระดับพนักงาน บริษัทมุงเนนเรื่องการสรางความรู ประสบการณและความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเอง
รับผิดชอบสรางแรงจูงใจใหเกิดการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและการมีทัศนคติที่ดีตอฝายบริหาร
และบริษัท
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10. การควบคุมภายใน
10.1 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 7/2553 เมื่ อ วั น ที่ 12 กรกฎาคม 2553 ซึ่ ง มี ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้งสามทาน เขารวมประชุมดวย ไดทําการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของ บริษัทยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน) โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารสรุปไดวา จากการประเมินระบบ
ควบคุมภายในของกลุมบริษัทในดานตาง ๆ 5 ดาน คือ
1. องคกรและสภาพแวดลอม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
5. ระบบติดตาม
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ในสภาพปจจุบันกลุมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
สอดคลองกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในสวนของการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
(ตามขอ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นั้น กลุมบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่รัดกุมและเพียงพอใหการทํารายการดังกลาวมีความโปรงใส และเปนธรรม สําหรับการควบคุมภายในหัวขอ
อื่นของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นวา ปจจุบันกลุมบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
10.2 นโยบายการดําเนินงานตรวจสอบภายใน
ปจจุบันบริษัทไดจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท
และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส อยางไรก็ตามบริษัทไดวาจาง บริษัท ดี ไอ เอ แอนด แอสโซซิ
เอทส จํากัด เปนผูตรวจสอบภายใน โดยทําการประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนการตรวจสอบภายในพรอมกับ
ดําเนินการตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะ และติดตามผลการปรับปรุงระบบ โดยรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อใชเปนประโยชนในการกํากับดูแลกิจการตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดย บริษัท ดี ไอ เอ แอนด แอสโซซิเอทส
จํากัด ไดเขาทําการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทเมื่อ 26 เมษายน 2553 และติดตามผลรายงานการ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ซึ่งไดทําการสรุปผลการ
ประเมินวา หนวยงานหลักของบริษัทอันไดแก ฝายขาย ฝายบัญชีและการเงิน และฝายจัดซื้อ มีหนวยงานและระบบ
ควบคุมภายในที่ไมซับซอน และภายใตสถานการณปจจุบันบริษัทมีระควบคุมภายในที่ดีพอควร ผลการทบทวนการ
ตรวจสอบครั้งกอนที่ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับระเบียบนโยบายในสวนงานตาง ๆ ที่ไมเปนปจจุบันรวมทั้งความครบถวน
ของขอมูลและการลงลายมือชื่อ พบวาสวนใหญไดมีการดําเนินการปรับปรุงเรียบรอยแลว นอกจากนี้บริษัทยังไดจัด
ใหมีการประเมินความเสี่ยงทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจเพื่อกําหนดเปนมาตรการ
บริหารความเสี่ยงตอไป

.
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นอกจากนี้ บริษัทไดรับทราบขอสังเกตการณของผูสอบบัญชีสําหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในป
2553 และอยูระหวางการปรับปรุงการดําเนินงานตามขอสังเกตการณของผูสอบบัญชี โดยมีประเด็นสําคัญโดยสรุป
ดังตอไปนี้
ขอสังเกตการณของผูสอบบัญชี
ความเห็นของผูบริหารและการแกไขปรับปรุง
1. บริษัทมีอาคารและสวนปรับปรุงอาคารสํานักงาน บริษัทอยูระหวางการจัดหาผูประเมินอิสระเพื่อทําการ
และโกดังเก็บสิน คา ราคาตามบัญ ชี 21.59 ลา น ประเมิ น อายุ ก ารใช ง านของอาคารและส ว นปรั บ ปรุ ง
บาท คิดคาเสื่อมราคา 20 ป พบขอบงชี้วาบริษัท อาคารสํานักงานและโกดังเก็บสินคาดังกลาว
อาจประมาณการอายุ ใ ช ง านของทรั พ ย สิ น ไม
เหมาะสม โดยควรทบทวนและประมาณการอายุ
การใชงานใหเหมาะสม หรือ จัด ใหมีการประเมิน
อายุการใชงานของสินทรัพยดังกลาวโดยผูประเมิน
อิสระ เพื่อใหสินทรัพยแสดงมูลคาที่สะทอนความ
เปนจริงเชิงเศรษฐกิจซึ่งเปนไปตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป

.

สวนที่ 2.10 หนา 2

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

11 รายการระหวางกัน
11.1 ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตาง ๆ โดยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเปนการทํา
รายการกับผูถือหุนและ/หรือผูบริหารของบริษัท รวมถึงการทํารายการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงเปนผูถือหุนและ/หรือผูบริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธไดดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2524 ดวยทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระ
แลว 165 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายเคมีภัณฑ เปนผูถือ
จํากัด(มหาชน) (บริษัทใหญ)
หุนใหญของบริษัทในสัดสวนรอยละ 59.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว
(ภายหลังการเขาจดทะเบียน) และ มีกรรมการรวมกัน 6 ทาน ไดแก
นายวิรัช สุวรรณนภาศรี
นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี
นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี
นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี
นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
จดทะเบี ย นบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 24 ตุ ล าคม 2528 ประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นา
บริษัท เฟสททราโก จํากัด
อสังหาริมทรัพยประเภท โดยกลุมสุวรรณนภาศรีถือหุนในสัดสวนรอยละ 96 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว มีกรรมการรวมกัน คือนายวิรัช สุวรรณนภาศรี และ
นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี
นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี

เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท

นายวิรัช สุวรรณนภาศรี

เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท

สวนที่ 2.11 หนา 1

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

11.2 รายการะหวางกัน
ลําดับ
1.

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
บริษัท ยูเนี่ยน
ปโตรเคมีคอล
จํากัด(มหาชน)
(“UKEM”)

ลักษณะรายการ
รายไดจากการขายสินคา

มูลคาของรายการระหวางกัน
(พันบาท)
ป 2552
ป 2553
851
458

คําอธิบายรายการระหวางกัน
ในป 2552 บริษัทมีรายไดจากการขายสินคาจํานวน 15,390 กิโลกรัม ใน
ราคาเฉลี่ยประมาณ 55 - 60 บาทตอกิโลกรัม และใน ป 2553 บริษัทมี
รายไดจากการขายสินคาจํานวน 7,958 กิโลกรัม ในราคาเฉลี่ยประมาณ
50-60 บาทตอกิโลกรัม เพื่อใหบริษัทใหญจําหนายใหลูกคาอีกทอดหนึ่ง

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลและ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเปนการจัดหาสินคาเคมีภัณฑชนิด
พิ เ ศษเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให แ ก ลู ก ค า ของ
UKEM ที่ตองการสิ นคาเคมีภัณฑ ชนิดพิเศษซึ่ ง
UKEM ไมมีจําหนาย จึงไดซื้อสินคาจากบริษัทเพื่อ
จําหนายแกลูกคาดังกลาว โดยคิดราคาซื้อขายตาม
ราคาตลาด
บริ ษั ท ได กํ า หนดนโยบายรายการระหว า งกั น โดย
กํ าหนดเงื่ อนไขราคาให เป นไปตามราคาปกติ ท าง
ธุ ร กิ จ โดยหั ก ส ว นลดการขนส ง หากรายการใดมี
มูลคาเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมของบริษัท
จะตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า รายการ
ดังกลาวเปนรายการคาปกติและมีการคิดราคาซื้อ
ขายเปนไปตามราคาตลาด
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บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
ลําดับ

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะรายการ
ตนทุนซื้อสินคา

มูลคาของรายการระหวางกัน
(พันบาท)
ป 2552
ป 2553
7,902
8,743

คําอธิบายรายการระหวางกัน
ในป 2552 บริ ษั ท ซื้ อ สิ น ค า จํ า นวน 217,225 กิ โ ลกรั ม ในราคาเฉลี่ ย
ประมาณ 35 - 40 บาทตอกิโลกรัม และใน ป 2553 บริษัทมีการซื้อสินคา
จํานวน 159,619 กิโลกรัม ในราคาเฉลี่ยประมาณ 50 – 55 บาทตอ
กิโลกรัม และเพื่อนํามาจําหนายใหลูกคาของบริษัทอีกทอดหนึ่ง

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลและ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดั ง กล า วเป น การจั ด หาสิ น ค า ประเภท
สารละลายทั่ว ไปให แก ลู ก ค า ของบริ ษั ท ที่ตอ งการ
สิ น ค า เคมี โ ภคภั ณ ฑ ซึ่ ง บริ ษั ท ไม มี จํ า หน า ยและมี
ปริมาณสั่งซื้อไมมาก บริษัทจึงอํานวยความสะดวก
ใหโดยซื้อสินคาจาก UKEM เพื่อจําหนายแกลูกคา
ดังกลาว โดยคิดราคาซื้อขายตามราคาตลาด
บริ ษั ท ได กํ า หนดนโยบายรายการระหว า งกั น โดย
กํ าหนดเงื่ อนไขราคาให เป นไปตามราคาปกติ ท าง
ธุ ร กิ จ โดยหั ก ส ว นลดการขนส ง หากรายการใดมี
มูลคาเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมของบริษัท
จะตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า รายการ
ดังกลาวเปนรายการคาปกติและมีการคิดราคาซื้อ
ขายเปนไปตามราคาตลาด
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บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
ลําดับ

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะรายการ
คาเชาอาคารสํานักงานและโกดัง

มูลคาของรายการระหวางกัน
(พันบาท)
ป 2552
ป 2553
494
563

คาขนสงจาย

158

147

เงินปนผลจาย

1,950

-

คําอธิบายรายการระหวางกัน
เปนการจายคาเชาโกดังเก็บเคมีภัณฑใหบริษัทใหญ 2 แหงตอเนื่องจาก
จากในอดีต มีขอตกลง ดังนี้
- โกดังคลังสินคา ในเขตพระประแดง จ.สมุทรปราการ ขนาด 430 ตาราง
เมตรละ 125 บาท กําหนดสัญญาเชาเปนรายปตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม
51 ถึง 30 พฤศจิกายน 52 คิดคาเชา 53,750 บาทตอเดือน ตอมาบริษัท
ไดลดพื้นที่การใชงานลงเหลือ 215 ตร.ม. มีอัตราคาเชา 26,875 บาทตอ
เดือน บริษัทไดยุติการเชาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 53 เนื่องจากบริษัท
ขอยกเลิกสัญญาและยายสินคาไปเก็บในคลังสินคาแหงใหม
- สัญญาเชาและบริก ารคลัง สิน คา ซ.สุขสวัส ดิ์ 64 มีพื้ นที่ 160 ตร.ม.
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 52 ถึง 30 มิถุนายน 53 มีระยะเวลาเชา 1 ป
ต อ มาบริ ษั ท ได ข ยายพื้ น ที่ ใ ช อ อกไปเป น 320 ตร.ม. มี อั ต ราค า เช า
40,000 บาทตอเดือน โดยสัญญาเชาจะสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 54
เปนคาขนสงสินคาที่เกิดจากการซื้อขายสินคากับบริษัทใหญขางตน

เปนเงินปนผลจายใหกับผูถือหุนของบริษัท
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผลและ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
สาเหตุที่อัตราคาเชาคลังสินคาจาก UKEM มีราคา
สูงกวาคาเชาคลังสินคาจากบุคลภายนอกเนื่องจาก
พื้นที่คลังสินคาอยูในสภาพที่สมบูรณตอการจัดเก็บ
สินคา อีกทั้งมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด
24 ชั่ ว โมง ในขณะที่ ค ลั ง สิ น ค า ที่ บ ริ ษั ท เช า จาก
บุ ค คลภายนอกมี ส ภาพเก า และไม มี ผู เ ช า เป น
เวลานาน ทําใหบริษัทสามารถเจรจาตอรองราคาได
ถูกกวา
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า รายการ
ดั ง กล า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลและเป น การให เ ช า
ทรั พ ย สิน ต อเนื่ อ งจากอดี ต โดยบริ ษั ท ได ชําระเงิ น
ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน และมีการกําหนดอัตรา
คาเชาเทียบเคียงพื้นที่โกดังใหเชาในบริเวณใกลเคียง
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า รายการ
ดังกลาวเปนรายการสนับสนุนทางการคาปกติและมี
การคิดราคาอยางเหมาะสม
รายการดังกลาวเปนการจายเงินปนผลแกผูถือหุน
ของบริษัทตามปกติ

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
ลําดับ

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะรายการ
ลูกหนี้การคา

เจาหนี้การคา

เจาหนี้อื่น

มูลคาของรายการระหวางกัน
(พันบาท)
ป 2552
ป 2553
157
157

1,251

2,156

77

-

2.

บริษัท เฟสททรา
โก จํากัด

คาเชาอาคารสํานักงานและโกดัง
คาไฟฟาจาย

278
43

-

3.

นายพีรเจต
สุวรรณนภาศรี

เจาหนี้อื่น

165

-

คําอธิบายรายการระหวางกัน

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลและ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษั ท ให เ ครดิ ต เทอมแก บ ริ ษั ท ใหญ ใ นวงเงิ น 200,000 บาท เป น คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า รายการ
ระยะเวลา 90 วัน
ดั ง กล า วเป น รายการค า ปกติ ที่ ส มเหตุ ส มผลและ
เงื่อนไขทางการคาใกลเคียงกับลูกคารายอื่น
เปนหนี้สินทางการคาที่เกิดจากการสั่งซื้อสินคาขางตน
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า รายการ
ดั ง กล า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลรายการและเป น
เงื่อนไขทางการคาทั่วไป
เปนหนี้สินคงคางที่เกิดจากการชําระคาเชาคลังสินคาตามที่ปรากฏใน คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า รายการ
สัญญาเชาโกดัง
ดั ง กล า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลรายการและเป น
เงื่อนไขทางการคาทั่วไป
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นที่สํานักงานขนาด รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนการให
174 ตร.ม. ที่ เ ลขที่ 728 อาคาร ยู เ นี่ ย นเฮ า ล ถ.บรมราชชนนี แขวง เชาทรัพยสินตอเนื่องจากอดีต โดยบริษัทไดชําระเงิน
บางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เพื่อใชเปนสํานักงานของบริษัทกอน ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน ปจจุบันไดยกเลิกสัญญา
การกอสรางสํานักงานแหงใหม ซึ่งไดกอสรางแลวเสร็จตกลงชําระคาเชา เชาแลว
เปนรายเดือน ๆ ละ 55,680 บาท คาสาธารณูปโภค และคาภาษีอากร
ตาง ๆ มีระยะเวลาเชา 3 ป สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
เปนการสํ ารองจายคาใชจายโดยกรรมการของบริษั ทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได รายการดังกลาวเปนรายการชดเชยเงินสํารองจาย
บั น ทึ ก บั ญ ชี แ ละมี ก ารทํ า จ า ยชํ า ระเป น เช็ ค ไปแล ว ณ วั น สิ้ น งวด แต ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
กรรมการไมไดเบิกถอน
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ลําดับ

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะรายการ

4.

นายวิรัช
สุวรรณนภาศรี

คาตอบแทนอื่น

5.

นายวิษณุ มีอยู

คาตอบแทนอื่น

มูลคาของรายการระหวางกัน
(พันบาท)
ป 2552
ป 2553
460

-

25

คําอธิบายรายการระหวางกัน
เปนคาตอบแทนอื่นในฐานะที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่บริหารในอัตรา
เดือนละ 70,000 บาท โดยมีระยะเวลาสัญญาที่ปรึกษา 1 ป เริ่มตั้งแต
เดือนเมษายน ทั้งนี้ไดมีการปรับลดคาตอบแทนดังกลาวเหลือเดือนละ
20,000 บาท ตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 และไดยกเลิกสัญญาดังกลาว ณ
30 พฤศจิกายน 2553

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลและ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการดังกลาวเปนคาตอบแทนการใหคําแนะนํา
แกผูบริหารบริษัทในชวงแรกหลังการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการบริหารเพื่อใหการบริหารบริษัทเปนไป
อยางราบรื่น ในระยะแรกจึงใหนายวิรัชซึ่งเคยดํารง
ตํ า แหน ง เป น กรรมการผู จั ด การทํ า หน า ที่ เ ป น ที่
ปรึกษาของบริษัทเพื่อใหคําแนะนําในการบริหารให
คําแนะนําในดานการบริหารจัดการในภาพรวมและ
ด า นสร า งความสั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า โดยมี อั ต รา
คาตอบแทนในอัตราที่เพียบเทากับผูบริหารรายอื่น
โดยบริษัทไดชําระเงินตามสัญญาวาจาง
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า รายการ
ดังกลาวมีความเหมาะสมและเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัท
คาตอบแทนอื่นในฐานะที่ปรึกษาดานธุรกิจเคมี โดยนายวิษณุ มีอยู เปน รายการดังกลาวเปนคาตอบแทนการใหคําแนะนํา
ที่ปรึกษาของบริษัทตั้งแตป 2550 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553
ดานธุรกิจเคมี
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า รายการ
ดังกลาวมีความเหมาะสมและเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัท
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11.3

วงเงินสินเชื่อระยะสั้นที่ใชรวมกัน

ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นที่ไดรับจากธนาคารพาณิชย จํานวนวงเงิน 40 ลานบาท ซึ่งเปนวงเงินที่
ใชรวมกันกับบริษัทแมและบริษัทที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไมมีการใชวงเงินสินเชื่อดังกลาว และ
ปจจุบันบริษัทไดทําการแยกวงเงินสินเชื่อดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว
11.4

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

ขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวของ จะตองเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการทํา
รายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันของบริษัท จะเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยจะกําหนดใหผูบริหารหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถเขามามีสวนรวมในการ
อนุมัติ ร ายการดังกลา วได รวมทั้ ง บริ ษัท ไดจั ด ใหค ณะกรรมการตรวจสอบเข า มาพิจ ารณาและใหค วามเห็น เกี่ ย วกับ ความ
เหมาะสมของการทํารายการดังกลาว
การขออนุมัติรายการขอตกลงที่มีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป
การขออนุมัติรายการที่มีขอตกลงที่มีเงื่อนไขทางการคาทั่วไปซึ่งกระทําเปนปกติ เชน การซื้อขายสินคาเคมีภัณฑ และ
รายการสนับสนุนธุรกิจ เชน การขนสงสินคา การเชาหรือใหเชาทรัพยสิน และการใหบริการลูกคาทั่วไป เปนตน ระหวางบริษัท
หรื อ บริ ษั ท ย อ ย กั บ กรรมการ ผู บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง ได รั บ อนุ มั ติ เ ป น หลั ก การจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให
คณะกรรมการบริหาร ฝายจัดการ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาวได หากรายการดังกลาวมีขอตกลงทางการคาใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองที่ปราศจากอิทธิพลในการที่
ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวของ ทั้งนี้บริษัทจะจัดทํารายการสรุปการทําธุรกรรม เพื่อรายงานใน
ที่ประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส
การขออนุมัติรายการที่ไมไดเปนธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการคาทั่วไป
การขออนุมัติรายการที่ไ มไดเปนธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการคาทั่วไป เชน การเชา/ใหเชาทรัพยสินหลักในการ
ดําเนินงานที่มีมูลคาของธุรกรรมตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป การซื้อสินทรัพยถาวรที่มีนัยสําคัญ การใหหรือไดรับความชวยเหลือทาง
การเงิน เปนตน กอนเขาทํารายการจะตองนําเรื่องดังกลาวเขาพิจารณา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นกอน
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป และปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลั กทรัพ ย แ ละตลาดหลั กทรัพ ย แ ละข อ บั ง คับ ประกาศ คํ า สั่ ง หรื อ ข อ กํ า หนดของตลาดหลัก ทรัพ ย แ หง ประเทศไทย และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะให
ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถือหุนตามแตกรณี เพื่อใหมั่นใจวาการเขาทํา
รายการดังกลาวไมเปนการโยกยาย หรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทหรือผูถือหุนของบริษัท แตเปนการทํารายการที่
คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
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(แบบ 56-1) รายงานประจําปของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
11.5

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

บริษัทคาดวาในอนาคตอาจมีรายการระหวางกันของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งเปนไปตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ บริษัทจะใหผูรับผิดชอบนําเสนอรายละเอียดของธุรกรรมเหลานั้นและขอมูลเพื่อนํามาเปรียบเทียบทั้งปริมาณ
และราคาตลาด ทั้งนี้ บริษัทอาจจะใหผูสอบบัญชีของบริษัทหรือผูเชี่ยวชาญอิสระ ใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และ
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย
ภายหลังการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทยังคงมีรายการซื้อขายสินคาเคมีภัณฑกับบริษัทใหญและ
บริษัทในเครือ เนื่องจากความไดเปรียบทางดานการแขงขัน เครื่องมือและอุปกรณ รวมทั้งการขนสงสินคาที่บริษัทในเครืออื่น มี
ประสบการณและความถนัดมากกวา การซื้อขายจะใชเกณฑราคาตลาดมีเงื่อนไขใกลเคียงกับที่จําหนายใหแกบุคคลอื่นทั่วไป
สวนรายการเชาทรัพยสินระหวางกัน ไดแก คลังสินคาที่ ซอยสุขสวัสดิ์ 64 คงดําเนินตอไปตามระยะเวลาของสัญญา เนื่องจาก
คลังแหงใหมมีพื้นที่ไมเพียงพอในการจัดเก็บสินคาและวัสดุอุปกรณและสถานที่ตั้งอยูหางจากโรงงานของลูกคาสวนใหญจึงไม
สะดวกในการขนสง อยางไรก็ตามในอนาคตอาจตออายุของสัญญาระหวางบริษัท กับ บริษัทยอย/บริษัทรวมเกิดขึ้นอีก เพื่อใชใน
การดําเนินธุรกิจตามความจําเปน โดยมีเงื่อนไขไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ยกเวนอัตราคาเชาตอตารางเมตรที่ตองปรับเพิ่มตาม
อัตราเงินเฟอทั่วไป และจะมีการทําสัญญาระหวางกันดวยเงื่อนไขที่ชัดเจนและเปนธรรม เพื่อประโยชนสูงสุดภายในกลุมบริษัท
โดยรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจําหนาย
ทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอยหรือบริษัทรวมตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทย
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12. สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
งบการเงิน
•

รายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินป 2550 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสาวศันสนีย พูล
สวัสดิ์ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 6977 ไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวางบการเงินไดจัดทําขึ้น
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

•

รายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินป 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่ง
ตรวจสอบโดยนางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 6977 จากบริษัท เอ เอ็ม ซี
จํา กั ด ไดใ ห ค วามเห็ น อย า งไมมี เงื่อ นไขวา งบการเงิน ของบริษั ท ได จัดทํ า ขึ้ น โดยถูก ตอ งตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

•

รายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินป 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่ง
ตรวจสอบโดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 4664 จากบริษัท เอ เอ็ม ซี
จํ า กั ด ไดใ ห ความเห็ น อย า งไมมี เงื่อ นไขวา งบการเงิน ของบริษั ท ได จั ดทํ า ขึ้ น โดยถูก ตอ งตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินดังกลาวไดมีการจัดทํางบกระแสเงินสดเพิ่มเติม
และแกไขหลักเกณฑในการทํางบการเงินใหสอดคลองกับการเปนบริษัทมหาชน เพื่อวัตถุประสงคในการใช
ประกอบการยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยแกประชาชนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย

•

รายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินป 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่ง
ตรวจสอบโดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 4664 จากบริษัท เอ เอ็ม ซี
จํ า กั ด ไดใ ห ความเห็ น อย า งไมมี เงื่อ นไขวา งบการเงิน ของบริษั ท ได จั ดทํ า ขึ้ น โดยถูก ตอ งตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

(1) ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2551 – ป 2553
หนวย: ลานบาท
งบดุล
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับสุทธิ
ลูกหนี้การคา-บริษัทใหญ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนรวม
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนรวม
สินทรัพยรวม

2551
ลานบาท
4.25
32.60
0.50
20.32
0.09
57.76
0.20
91.50
0.00
0.16
91.86
149.63
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2552
%
2.84
21.79
0.33
13.58
0.06
38.61
0.12
61.15
0.00
0.11
61.38
100.00

ลานบาท
18.04
40.19
0.16
34.66
0.27
93.33
0.17
96.72
0.00
0.28
97.17
190.50

2553
%
9.47
21.10
0.08
18.20
0.14
48.99
0.10
50.77
0.00
0.15
51.02
100.00

ลานบาท
2.90
86.41
0.16
126.81
5.97
222.25
0.00
99.34
0.00
0.59
99.93
322.18

%
0.90
26.82
0.05
39.36
1.85
68.98
0.00
30.83
0.00
0.18
31.02
100.00

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2551 – ป 2553
งบดุล
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้
เจาหนี้การคา
เจาหนี้การคา-บริษัทใหญ
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
หนี้สินหมุนเวียนรวม
หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว-สุทธิ
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง-ผลตางจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม
กําไร(ขาดทุน)สะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
สวนของผูถือหุน
รวมหนี้สนิ และผูถ ือหุน

2551

2552

ลานบาท
33.80
3.80
1.98
0.93
0.48
0.12
1.13
2.42
44.65
0.34
0.20
45.20
78.00
78.00
0.00

%
22.59
2.54
1.32
0.62
0.32
0.24
0.75
1.62
29.84
0.23
0.10
30.21
52.13
52.13
0.00

ลานบาท
58.55
12.40
1.25
0.34
0.69
0.24
3.02
0.89
77.39
0.00
0.00
77.39
78.00
78.00
0.00

%
30.74
6.51
0.66
0.18
0.36
0.13
1.59
0.47
40.63
0.00
0.00
40.63
40.95
40.95
0.00

0.55
25.88
104.43
149.63

0.37
17.30
69.79
100.00

0.91
34.19
113.10
190.50

0.48
17.95
59.37
100.00
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หนวย: ลานบาท
2553
ลานบาท
%
133.25
41.36
45.59
14.15
2.16
0.67
0.88
0.27
0.99
0.31
0.00
0.00
4.36
1.35
2.53
0.79
189.76
58.90
2.12
0.66
0.00
0.00
191.88
59.56
130.00
40.35
78.00
24.21
0.12
0.04
1.77
50.41
130.30
322.18

0.55
15.65
40.44
100.00

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุด 2551 – ป 2553

งบดุล
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รายไดรวม
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ

2551
ลานบาท
199.15
0.82
199.98
162.36
19.60
11.31
8.29
3.95
3.14
3.65
7.28
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%
99.59
0.41
100.00
81.19
9.80
5.66
4.14
1.97
1.57
1.82
3.64

2552
ลานบาท
204.87
2.00
206.87
167.41
17.92
9.82
8.09
4.08
1.94
4.90
10.62

%
99.03
0.97
100.00
80.93
8.66
4.75
3.91
1.97
0.94
2.37
5.14

หนวย: ลานบาท
2553
ลานบาท
%
291.99
96.36
11.03
3.64
303.02
100.00
250.15
82.55
22.43
7.40
10.48
3.46
11.95
3.94
4.24
1.40
2.23
0.73
6.91
2.28
17.07
5.63

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุด 2551 – ป 2553

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
ปรับรายการที่กระทบกําไรสุทธิสําหรับงวดเปนเงินสดรับ(จาย) จากการดําเนินงาน
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การคา(โอนกลับบัญชี)
ขาดทุนจากมูลคาราคาทุนของสินคาสูงกวามูลคาสุทธิที่จะไดรับ(โอนกลับบัญชี)
คาเสื่อมราคา
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
(กําไร)ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ดอกเบี้ยจาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน
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2551

หนวย: ลานบาท
2552
2553

10.93

15.52

23.98

0.04
0.14
4.33
(0.01)
0.00
0.07
3.14
18.64

(0.04)
(0.14)
4.82
0.00
0.00
(0.66)
1.94
21.43

0.05
0.00
6.70
0.04
0.00
(3.42)
2.23
29.57

4.00
11.52
1.38
(0.01)

(7.21)
(14.21)
(0.18)
(0.12)

(46.27)
(92.15)
(5.69)
(0.14)

(7.28)
(0.11)
(0.06)
1.74
0.20
30.24
(3.73)
(6.04)
20.47

7.87
0.19
0.12
(1.75)
(0.20)
5.95
(1.71)
(3.00)
1.24

33.94
0.47
(0.24)
1.70
0.00
(78.81)
(2.29)
(5.57)
(86.67)

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุด 2551 – ป 2553
หนวย: ลานบาท
รายการ

2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ลดลงในเงินใหกูยมื พนักงาน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้นในเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จายชําระเจาหนี้คาสินทรัพย
จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันตนงวด
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันสิ้นงวด
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2552

2553

0.10
(8.95)
0.01
0.36
(8.48)

0.04
(9.83)
0.00
0.00
(9.79)

0.00
(6.27)
0.08
0.00
(6.19)

(19.56)
(0.73)
(1.06)
0.00
(21.35)
(9.37)
13.62
4.25

25.41
(0.19)
(0.93)
(1.95)
22.34
13.79
4.25
18.04

78.28
(0.22)
(0.34)
0.00
77.71
(15.14)
18.04
2.90

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

(2) อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
2551

2552

2553

อัตราสวนแสดงสภาพคลอง(Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
1.29
1.21
1.17
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
0.84
0.75
0.47
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
0.35
0.02
-0.65
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
5.67
5.58
4.60
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
63.52
64.57
78.24
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
8.71
8.79
3.95
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
41.35
40.95
91.04
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
26.05
20.67
8.63
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
13.82
17.42
41.72
Cash Cycle (วัน)
91.04
88.10
127.55
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร(Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
18.47
18.28
14.33
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
6.65
7.55
5.20
อัตรากําไรอื่น (%)
0.41
0.97
0.28
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
1.55
0.08
(5.71)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
3.64
5.14
5.63
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
7.23
9.77
14.03
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
4.53
6.25
6.66
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
8.18
11.29
0.17
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
1.24
1.22
1.18
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
0.43
0.68
1.47
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
(2.87)
2.01
41.35
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
(1.91)
(0.10)
12.84
อัตราการจายเงินปนผล (%)
0.00
0.18
0.00
อัตราสวนอื่นๆ
กําไรสุทธิตอหุนเฉลี่ย (บาท)1
0.09
0.14
0.22
2
กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
0.09
0.14
0.22
2
มูลคาตามบัญชีสุทธิตอหุน(บาท)
1.34
1.45
1.67
หมายเหตุ: 1. กําไรสุทธิตอหุนเฉลี่ย คํานวณดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่เรียกชําระแลวทั้งหมด
2. กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐานและมูลคาตามบัญชีตอหุน คํานวณดวยจํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลวทั้งหมด ณ สิ้นงวด
และคํานวณโดยใชมูลคาที่ตราไวหุน 1 บาท เพื่อใชในการเปรียบเทียบ
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บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 ผลการดําเนินงาน
•

ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นในป 2542 มี บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด
(มหาชน) (“UKEM”) เปนผูถือหุนรอยละ 99.99 เพื่อแบงแยกการดําเนินธุรกิจจัดจําหนายเคมีภัณฑระหวาง
เคมีภัณฑโภคภัณฑ (Commodity Chemical) และเคมีภัณฑชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) ซึ่งมีลักษณะ
การดําเนินธุรกิจที่แตกตางกัน ตั้งแตการจัดหาสินคา การจัดเก็บสินคา การทําการตลาด และการใหบริการแก
ลูกคา โดย UKEM จะทําหนาที่เปนผูจัดหาและจัดจําหนายสินคาประเภทเคมีภัณฑโภคภัณฑ ในขณะที่บริษัท
จะทําหนาที่เปนผูจัดหา พัฒนาและจัดจําหนายสินคาประเภทเคมีภัณฑชนิดพิเศษ ซึ่งสินคาเคมีภัณฑชนิด
พิเ ศษเป น สิ น ค า ที่ ถู ก คิ ด ค น และพั ฒ นาคุ ณ สมบั ติ เ พื่ อ ตอบสนองลั ก ษณะการใช ง านโดยเฉพาะด า น เป น
นวัตกรรมจากผูผลิตเคมีภัณฑรายใหญของโลก ดังนั้นวัตถุดิบของบริษัทจึงไดมาจากนําเขาเกือบทั้งหมดยกเวน
สินคาบางรายการที่สั่งซื้อจากตัวแทนจัดจําหนายภายในประเทศหรือ หากเปนเคมีโภคภัณฑก็จะสั่งซื้อจาก
บริษัทใหญมาจําหนายอีกทอดหนึ่งเพื่อความสะดวกในการจัดสงใหแกลูกคา
ผลการดําเนินงานที่ผานมามีการเติบโตอยางตอเนื่อง รายไดจากการขายรวมเพิ่มขึ้นทุกปโดยมีเคมีภัณฑ
หลักเปนเคมีภัณฑชนิดของเหลวกลุมแอลกอฮอล(Alcohol) ซึ่งบริษัทมีความชํานาญและประสบการณการ
จําหนายมาโดยตลอด เคมีภัณฑอื่นเชน กลุมเอสเตอร (Ester) และกลุมไกลคอล (Glycol) ก็ไดรับความนิยม
เนื่องจากเปนคุณสมบัติเปนที่ตองการของลูกคา ในฐานะสารที่ใชเปนวัตถุดิบของสินคา หรือเปนสารทดแทนลด
ตนทุนในการผลิต
ความสํ า เร็ จ ในกลุ ม เครื่ อ งสํ า อางและผลิ ต ภั ณ ฑ ดู แ ลสุ ข ภาพ ทํ า ให บ ริ ษั ท ขยายกลุ ม ลู ก ค า ไปสู
อุตสาหกรรมอาหารและเวชภัณฑ อุตสาหกรรมสีและเคลือบสี และอุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ โดยมี
การนําเขาสินคาเคมีภัณฑชนิดพิเศษเพิ่มขึ้นอีกหลายรายการ ทําใหเคมีภัณฑชนิดพิเศษที่บริษัทจัดจําหนายมี
ความหลากหลายและมีปริมาณเพิ่มขึ้นเปนลําดับ ทําใหตองจัดหาจุดกระจายสินคาเพิ่มขึ้นเปน 4 แหง ไดแก
คลังสินคาซอยสุขสวัสดิ์ 78 คลังสินคาซอยสุขสวัสดิ์ 64 และคลังสินคาที่โครงการสุขสวัสดิ์มินิแฟคตอรี่ (2 แหง)
เพื่อใหสามารถจัดสงสินคาไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ในป 2553 บริ ษั ท ได รั บ แต ง ตั้ ง เป น ตั ว แทนจํ า หน า ยสิ น ค า ไททาเนี ย มไดออกไซด ที่ ผ ลิ ต โดยบริ ษั ท
Huntsman และไดเริ่มขยายตลาดสินคาใหมในกลุมสารใหสี (Pigment) “ไทเทเนียมไดออกไซด” สําหรับลูกคา
ที่ตองการสารใหสีที่มีคุณสมบัติพิเศษ โดยมุงเนนลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมสี หมึกพิมพ และเคลือบสี และ
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง เปนหลัก
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ผลการดําเนินงาน

รายได
2551
2552
ลานบาท
%
ลานบาท
%
รายไดจากการขาย
199.15
99.59
204.87
99.03
รายไดอื่น
0.82
0.41
2.00
0.97
รายไดรวม
199.98 100.00
206.87 100.00
หมายเหตุ : รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดจากกําไรอัตราแลกเปลี่ยนและรายไดดอกเบี้ยรับ

2553
ลานบาท
%
291.99
96.36
11.03
3.64
303.02 100.00

รายได

รายไดรวมของบริษัทระหวางป 2551 – ป 2553 อยูที่ 199.98 ลานบาท 206.87 ลานบาท และ 303.02 ลาน
บาทตามลําดับ โดยรายไดจากการขายถือเปนรายไดหลักของบริษัทคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 96 – 99 ของ
รายไดรวม โดยสามารถแบงรายไดจากการขายตามกลุมสินคาไดดังนี้
กลุมผลิตภัณฑ

2551
ลานบาท

2552
รอยละ

ลานบาท

2553
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

เคมีภัณฑชนิดของเหลว
แอลกอฮอล

100.60

50.51

125.59

61.29

136.77

46.84

ไกลคอล

36.59

18.37

35.14

17.15

47.97

16.43

เอสเตอร

53.01

26.62

26.23

12.80

30.62

10.49

6.07

3.05

15.56

7.60

22.98

7.87

196.27

98.55

202.52

98.83

238.34

81.63

-

-

-

-

51.33

17.58

2.88

1.45

2.40

1.17

2.32

0.79

2.88

1.45

2.40

1.17

53.65

18.37

199.15

100.00

204.92

100.00

291.99

100.00

เคมีภัณฑอื่นๆ
รวมเคมีภัณฑชนิดของเหลว
เคมีภัณฑชนิดผง
สารใหสี (Pigment)
สารเพิ่มคุณสมบัติ (Additive)
รวมเคมีภัณฑชนิดผง
รวมรายไดจากการขาย

รายไดจากการขายของบริษัทสามารถแบงไดเปน 2 กลุมสินคา คือ เคมีภัณฑชนิดของเหลวและเคมีภัณฑ
ชนิดผง โดยอดีตที่ผานมารายไดจากการขายสวนใหญของบริษัทมาจากการจําหนายเคมีภัณฑชนิดของเหลวเปน
หลัก ซึ่งสามารถแบงประเภทสินคาไดเปน 4 กลุมยอย ไดแก แอลกอฮอล, ไกลคอล, เอสเตอร และเคมีภัณฑอ่ืน ๆ
โดยแอลกอฮอลถือเปนสินคาหลักของบริษัท ซึ่งกอใหเกิดรายไดประมาณรอยละ 50-60 ของรายไดจากการขาย
ของบริษัทตลอดชวงเวลาที่ผานมา อยางไรก็ตาม ในป 2553 โครงสรางรายไดของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง โดยมี
รายไดจากการจําหนายเคมีภัณฑชนิดผงเพิ่มมากขึ้นเปนรอยละ 18.37 ของรายไดจากการขาย เปนผลจากการ
เริ่มบุกเบิกตลาดสินคาในกลุมสารใหสี (Pigment) โดยในวันที่ 19 มีนาคม 2553 บริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปน
ตัวแทนจําหนายสารใหสีไทเทเนียมไดออกไซดจาก Tioxide (Malaysia) SDN BHD ซึ่งเปนบริษัทในกลุมของ
Huntsman ผูผลิตไทเทเนียมไดออกไซดรายใหญอันดับสี่ของโลก ซึ่งเคมีภัณฑดังกลาวเปนเคมีภัณฑพิเศษชนิด
ผงที่นําไปใชในอุตสาหกรรมสี หมึกพิมพและเคลือบสี อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ และ เครื่องสําอาง มี
ลักษณะเนื้ อสี สีข าวซึ่ งสว นผสมสําคัญในการแสดงเฉดสีตา ง ๆ สงผลใหในป 2553 บริษัทมีรายไดจากการ
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จําหนายเคมีภัณฑในกลุมสารใหสี (Pigment) เพิ่มมากขึ้นคิดเปนสัดสวนรอยละ 17.58 ของรายไดรวม และทําให
สัดสวนรายไดจากการจําหนายสินคาในกลุมแอลกอฮอลของบริษัทไดปรับตัวลดลงเหลือรอยละ 46.84
รายไดจากการขายของบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยระหวางป 2551 – ป 2553 บริษัทมีรายไดจาก
การขาย 199.15 ลานบาท 204.87 ลานบาท และ 291.99 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนการขยายตัวเพิ่มขึ้นใน
อัตรารอยละ 18.63 รอยละ 2.90 และรอยละ 42.49 ตามลําดับ
ในป 2551 บริษัทมีการขยายตัวของรายไดจากการขายในอัตรารอยละ 18.63 เมื่อเปรียบเทียบจากป 2550
เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในกลุมไกลคอลและเอสเตอรเปนหลัก ซึ่งสินคาทั้ง 2 ประเภทดังกลาวมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นของยอดขายในอัตรารอยละ 76.32 และรอยละ 59.61 ตามลําดับ เนื่องจากลูกคาไดทดสอบ
การใชงานจริง และเริ่มคุนเคยกับเคมีภัณฑหลายชนิดในสินคากลุมไกลคอล ซึ่งใชเปนสารทดแทนวัตถุดิบ
เคมีภัณฑในอุตสาหกรรมเคลือบสีชนิดอื่นที่มีราคาตอหนวยสูงกวา ทําใหปริมาณการสั่งซื้อจากลูกคาเพิ่มขึ้น
อยางมาก อีกทั้งเปนผลมาจากการที่บริษัททําการขยายการตลาดจากอุตสาหกรรมสี ซึ่งนําสินคากลุมในดังกลาว
ไปใชเพื่อชวยเรงและชะลอการแหงของสี ไปยังลูกคากลุมผลิตเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ ในขณะที่
สินคาประเภทแอลกอฮอลในป 2551 ยอดขายมีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 4.85 จากป 2550 อันเปนผลมา
จากการลดลงของปริมาณสินคาที่จําหนายเปนหลัก จากความผันผวนของราคาแอลกอฮอลจากธรรมชาติที่มี
ราคาสู ง ขึ้น รวมทั้ง ราคาเคมี ภัณ ฑอื่น ในกลุมก็ ป รับ ตัว สูง ขึ้น เช น กัน ทํา ใหป ริม าณขายของเคมีภัณ ฑกลุม นี้
โดยรวมลดลง
ในสวนของป 2552 นั้น จากการที่ภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัว จึงสงผลกระทบตอการขยายตัวของบริษัท
เชนกัน เนื่องจากสินคาของบริษัทถือเปนวัตถุดิบในการผลิตสําหรับภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยในป 2552 บริษัท
มีการขยายตัวของรายไดจากการขายในอัตรารอยละ 2.90 แตเมื่อพิจารณารายละเอียดตามกลุมสินคานั้น จะ
พบวากลุมสินคาประเภทแอลกอฮอลและเคมีภัณฑเหลวประเภทอื่น ๆ เปนกลุมสินคาที่ยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากปกอนในอัตรารอยละ 24.84 และรอยละ 156.32 ตามลําดับ สงผลใหรายไดจากสินคาในกลุมแอลกฮอลมี
สัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 61.29 ของรายไดจากการขาย ทั้งนี้ การขยายตัวเพิ่มขึ้นของสินคาทั้ง 2 ประเภทนั้น
เปนผลมาจากปริมาณการจําหนายที่เพิ่มขึ้นอยางมาก เนื่องจากราคาจําหนายสินคาตอหนวยมีการปรับตัวลดลง
ถูกกวาสารทดแทนประเภทอื่น การเติบโตของปริมาณขายทามกลางปริมาณการใชเคมีภัณฑรวมในอุตสาหกรรม
ลดลง สาเหตุสวนหนึ่งมาจากลูกคาหลักของสินคาดังกลาว อยูในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแล
สุขภาพ รวมทั้งอาหารและเวชภัณฑ ซึ่งเปนกลุมอุตสาหกรรมที่ไมไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาวะ
เศรษฐกิจเมื่อเทียบกับกลุมอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ กลาวคือ จากขอมูลในสวนของภาวะอุตสาหกรรมแสดงให
เห็นวาทั้ง 2 ประเภทอุตสาหกรรมนั้นยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นแมในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ดวยลักษณะ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่หันมาใชสินคาประเภทดังกลาวที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีราคาจําหนาย
ต่ํากวาสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ ในขณะที่สินคาประเภทเอสเตอรซึ่งมีการขยายตัวอยางมากในปกอนหนา
นั้น กลับรายไดลดลงถึงรอยละ 50.53 จากปกอน ซึ่งเปนผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสีที่ใชสินคา
ประเภทดังกลาว ทําใหสัดสวนรายไดของสินคาประเภทดังกลาวลดลงเหลือเพียงรอยละ 12.80 ของรายไดจาก
การขาย โดยมีลูกคากลุมเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลสุขภาพเทานั้นที่ยังมีคําสั่งซื้ออยางตอเนื่อง
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ในป 2553 นั้น บริษัทมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 42.49 เมื่อเทียบกับป 2552 ซึ่งเปนผล
จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายในทุกกลุมสินคาทั้งเคมีภัณฑชนิดเหลวและเคมีภัณฑชนิดผง โดย
เปนการขยายตัวเพิ่มขึ้นอันเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจําหนายสินคาเปนสําคัญจากการฟนตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจทําใหปริมาณการใชกําลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสงผลตอ
ความตองการใชสินคาของบริษัทที่เพิ่มขึ้น และขยายตลาดทําใหเพิ่มชนิดของสินคาที่จําหนายใหแกลูกคาแตละ
ราย ในขณะที่ราคาจําหนายตอหนวยของสินคาแตละกลุมมีการปรับตัวลดลงเล็กนอย ทั้งนี้ การขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในป 2553 นั้นเปนการขยายตัวในกลุมสินคาในกลุมเคมีภัณฑชนิดเหลวประเภทแอลกอฮอล ไกลคอล เอสเตอร
และเคมีภัณฑชนิดเหลวอื่นๆ ในอัตรารอยละ 8.90 รอยละ 36.49 รอยละ 16.75 และรอยละ 47.67 ตามลําดับ
ประกอบกับการขยายตัวในกลุมสินคาสารใหสีไทเทเนียมไดออกไซดที่บริษัทเริ่มจําหนายและรับรูรายไดตั้งแต
ไตรมาสที่ 3 เปนตนไป จํานวน 51.33 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17.58 ของรายไดจากการขายในป 2553 โดย
เปนการเติบโตในกลุมเคมีภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและอุตสาหกรรมสีและหมึกพิมพเปนหลัก
ตนทุนขายและกําไรขั้นตน
ตนทุนขายของบริษัท โดยสวนใหญเปนตนทุนสินคาที่นําเขามาจําหนายรวมกับคาขนสงและคาใชจายใน
การตรวจสอบสินคาและคาบรรจุภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่เปนการจัดหา
สินคาเพื่อจัดจําหนาย ดวยลักษณะโครงสรางของตนทุนดังกลาว ทําใหความสามารถในการทํากําไรขั้นตนของ
บริษัทขึ้นกับความสามารถในการสรรหาแหลงวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม และความสามารถใน
การกําหนดราคาจําหนายในลักษณะกําไรสวนเพิ่ม (Cost Plus) ซึ่งดวยสินคาที่กลุมบริษัททําการจําหนายเปน
เคมีภัณฑพเิ ศษ ซึ่งลูกคาจะใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพของสินคา และการจัดสงที่ทันกําหนดมากกวาในเรื่อง
ของราคา อยางไรก็ตาม ลักษณะทั่วไปของธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายนั้นแนวโนมอัตรากําไรขั้นตนของสินคาจะ
ลดลง เมื่ออุตสาหกรรมมีการใชปริมาณสินคาเพิ่มขึ้นจากการเจรจาตอรองทางการคา ซึ่งจะสงผลตออัตรากําไร
ขั้นตนของบริษัท
ตนทุนขายของบริษัทระหวางป 2551 - ป 2553 อยูที่ 162.36 ลานบาท 167.41 ลานบาท และ 250.15
ลานบาท การเพิ่มขึ้นของตนทุนขายนั้นเปนไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายและมีอัตรา
เพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีตนทุนจากการขายคิดเปนสัดสวนรอยละ 79.38 รอยละ 81.72 และรอยละ 85.67 ของรายได
จากการขายในแตละชวงเวลาตามลําดับ สาเหตุหลักของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตนทุนขายเมื่อเทียบกับรายได
จากการขายตลอดชวงเวลาที่ผานมา เปนผลมาจากการที่สินคาแตละประเภทมีตนทุนตอหนวยสูงขึ้นขณะที่
บริษัทจะกําหนดราคาขายเพื่อรักษาระดับสวนตางรายไดและตนทุนของสินคาแตละประเภทใหคงที่เทานั้น ราคา
ขายตอหนวยไมไดเพิ่มขึ้นเต็มจํานวนเทากับอัตราการเพิ่มขึ้นของตนทุนสินคา ดังนั้นการแบงรับภาระตนทุน
สินคาที่สูงขึ้นและกลไกการกําหนดราคาขายที่ดังกลาว ประกอบกับการขยายตัวของยอดขายในสินคากลุมสาร
ใหสีไทเทเนียมไดออกไซดที่มีอัตราตนทุนตอยอดขายมากกวาสินคาในกลุมอื่น จึงทําใหอัตรากําไรขั้นตนลดลง
เปนลําดับ ดังจะเห็นจากระหวางป 2551 ถึงป 2553 จะเห็นวาอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทมีแนวโนมลดลงจาก
รอยละ 18.47 รอยละ 18.28 และรอยละ 14.33 ตามลําดับ
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คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัท ประกอบดวยคาใชจายหลัก 4 กลุม ไดแก เงินเดือนพนักงานและ
สวัสดิการ คาใชจายสํานักงาน คาขนสงสินคาซึ่งบริษัทไดวาจางผูรับจางขนสงภายนอก และคาสงเสริมการขาย
ทั้งนี้ เงินเดือนพนักงานและสวัสดิการ ถือเปนคาใชจายหลักโดยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 55 คาใชจาย
สํานักงานประมาณรอยละ 10 – 15 และคาขนสงสินคาภายในประเทศประมาณรอยละ 10 - 15 ของคาใชจายใน
การขายคาสงเสริมการขายรอยละ 5 และคาใชจายอื่น ๆ อีกรอยละ 10
รายละเอียดคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดจากการขายและบริการ สามารถแสดงไดดังนี้
คาใชจายในการขายและบริหาร
มูลคา (ลานบาท)
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
รวม
% ตอรายไดจากการขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
รวม

ป 2551

ป 2552

ป 2553

11.31
8.29
3.95
23.55

9.82
8.09
4.08
22.00

10.48
11.95
4.24
26.67

5.68%
4.16%
1.98%
11.82%

4.79%
3.95%
1.99%
10.74%

3.59%
4.09%
1.45%
9.13%

คาใชจายในการขายในป 2551 – ป 2553 มีมูลคาอยูที่ 11.31 ลานบาท 9.82 ลานบาท และ 10.48 ลาน
บาทตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราสวนรอยละ 5.68 รอยละ 4.79 และรอยละ 3.59 ของรายไดจากการขายของ
บริษัทตามลําดับ ทั้งนี้การลดลงของคาใชจายในการขายของบริษัทมีสาเหตุมาจากการควบคุมคาใชจายโดยรวม
ใหอยูในระดับใกลเคียงกับปกอนหนาขณะที่รายไดเพิ่มสูงขึ้นดวยปริมาณการสั่งซื้อมากขึ้น
คาใชจายในการบริหารสวนใหญเปนคาใชจายคงที่ที่มิไดมีการผันแปรโดยตรงตอยอดขาย เชน คาตอบแทน
พนักงาน คาใชจายในการสงเสริมการขาย คาเสื่อมราคา คาเชาอาคาร เปนตน คาใชจายในการบริหารของบริษัท
ในป 2551 – ป 2553 มีมูลคาอยูที่ 8.29 ลานบาท 8.09 ลานบาท และ 11.95 ลานบาทตามลําดับ โดยคิดเปน
อัตราสวนรอยละ 4.16 รอยละ 3.95 และรอยละ 4.09 ของรายไดจากการขายของบริษัทตามลําดับ และบริษัทมี
คาตอบแทนผูบริหารในป 2551 – ป 2553 จํานวน 3.95 ลานบาท 4.08 ลานบาท และ 4.24 ลานบาท หรือคิดเปน
อัตรารอยละ 1.98 รอยละ 1.99 และรอยละ 1.45 ของรายไดจากการขายในแตละป ตามลําดับ
ทั้งนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการบริหารและคาตอบแทนผูบริหารในป 2553 สวนหนึ่งเปนผลมา
จากการปรับปรุงระบบการจัดการภายในของบริษัท ตลอดจนเปนคาใชจายในการดําเนินงานเพื่อเตรียมการเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายดังกลาวกับรายไดจากการ
ขายแลว จะเห็นไดวาบริษัทมีอัตราคาใชจายในการบริหารคอนขางคงที่ โดยอยูระหวางรอยละ 3.95 – รอยละ
4.16 ของรายไดจากการขาย ขณะเดียวกัน อัตราคาตอบแทนผูบริหารตอรายไดจากการขายของบริษัทในป 2553
มีอัตราลดลง ซึ่งเปนผลจากรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น
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โดยเมื่อพิจารณาภาพรวมของคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทแลวนั้น พบวาบริษัทมีสัดสวน
คาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดจากการขายแกวงตัวอยูในชวงประมาณรอยละ 9 – รอยละ 12 โดย
ระหวางป 2551 – ป 2553 อัตราสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดจากการขายมีแนวโนมที่ปรับตัว
ลดลงจากรอยละ 11.77 ในป 2551 เปน รอยละ 8.80 ในป 2553 ซึ่งถือไดวาบริษัทมีความสามารถในการควบคุม
คาใชจายในการดําเนินงานไดอยูในเกณฑที่ดี
กําไรสุทธิและความสามารถในการทํากําไร
บริษัทมีกําไรสุทธิในป 2551 – ป 2553 เทากับ 7.28 ลานบาท 10.62 ลานบาท และ 17.07 ลานบาท
ตามลําดับ โดยมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 3.64 รอยละ 5.14 และรอยละ 5.63 ของรายไดรวมในชวงที่ผาน
มาตามลําดับ ทั้งนี้ อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไรของบริษัทระหวางป 2551 – ป 2553 สามารถ
แสดงไดดังนี้
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)1

ป 2551
18.47
6.65
0.41
3.64
7.23

ป 2552
18.28
7.55
0.11
5.14
9.77

ป 2553
14.33
5.20
0.28
5.63
14.03

โดยเมื่อพิจารณาความสามารถในการทํากําไรในชวงที่ผานมานั้น พบวาในป 2551 ความสามารถในการทํา
กําไรสุทธิของบริษัทปรับตัวลดลงจากป 2550 จากรอยละ 6.41 ของรายไดรวม เปนรอยละ 3.64 ของรายไดรวม
ซึ่งปจจัยหลักมาจากการปรับตัวลดลงของอัตรากําไรขั้นตนเปนสําคัญ ทั้งนี้ อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทปรับตัว
ลดลงจากรอยละ 22.73 ของรายไดจากการขายในป 2550 เปนรอยละ 18.47 ของรายไดจากการขายในป 2551
ซึ่งเปนผลมาจากตนทุนขายของเคมีภัณฑปรับตัวสูงขึ้น โดยบริษัทไดมีการปรับเพิ่มราคาขายกับลูกคาไดเพียง
บางสวน
สําหรับในป 2552 บริษัทสามารถรักษาระดับอัตรากําไรขั้นตนไวไดในระดับใกลเคียงกับป 2551 อยูที่รอย
ละ 18.28 ของรายไดจากการขาย อยางไรก็ตาม บริษัทใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดานตนทุนการ
ดํา เนิ น งานภายในองคกรเพิ่มขึ้น ทํา ใหคา ใชจา ยในการดํา เนิน งานปรับ ตั วลดลง และมีอัตรากํา ไรจากการ
ดําเนินงานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสงผลใหอัตรากําไรสุทธิของบริษัทในป 2552 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
5.14 ของรายไดรวม
ในป 2553 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนลดลงจากป 2552 โดยลดจากรอยละ 18.28 เหลือรอยละ 14.33 ของ
รายไดจากการขาย โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาแอลกอฮอลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและการขยายตลาดในกลุมสินคา
ไทเทเนียมไดออกไซดที่มีอัตรากําไรขั้นตนต่ํากวาสินคาในกลุมอื่น ประกอบกับการที่บริษัทอยูระหวางการเตรียม
ความพรอมในการยื่นเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทําใหมีคาใชจายในการดําเนินงานและคาตอบแทน
ผูบริหารเพิ่มขึ้น จึงทําใหอัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทปรับตัวลดลงจากรอยละ 7.55 ในป 2552 เปน
รอยละ 5.20 ในป 2553 อยางไรก็ตาม มูลคาของคาใชจายในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นในป 2553 นั้นมีสัดสวน
นอยกวารายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทยังมีรายไดอื่นที่มีนัยสําคัญซึ่งเกิดจากกําไรสวนตางอัตรา
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แลกเปลี่ยนมูลคา 10.17 ลานบาท จึงสงผลใหอัตรากําไรสุทธิในป 2553 ของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
5.63 ของรายไดรวม
ในสวนของอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ของบริษัทนั้น มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยปรับเพิ่มขึ้นจากรอยละ 7.23 ในป 2551 มาอยูที่ระดับรอยละ 9.77 ในป 2552 และรอยละ 14.03 ในป 2553
อันเปนผลประกอบการที่มีกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการใชแหลงเงินกูเปนเงินทุน
หมุนเวียนในสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้นกวาปกอน เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น
12.2 ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2551 - ป 2553 เทากับ 149.63 ลานบาท 190.50 ลานบาท และ 322.18
ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนประกอบหลักของสินทรัพยของบริษัทสามารถแสดงไดดังนี้
สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

% ตอสินทรัพยรวม
สิ้นป 2551

สิ้นป 2552

สิ้นป 2553

2.84%

9.47%

0.90%

ลูกหนี้การคา-สุทธิ

22.02%

21.18%

26.82%

สินคาคงเหลือ-สุทธิ

13.58%

18.20%

39.36%

38.61%

48.99%

68.98%

61.15%

50.77%

30.83%

61.38%

51.02%

31.02%

สินทรัพยหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียน

สวนประกอบหลักของสินทรัพยของบริษัทได แก ลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ และที่ดินอาคารและอุปกรณ
โดยการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพยรวมนั้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยหมุนเวียนใน
สวนของลูกหนี้การคาและสินคาคงคลังเปนสําคัญ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาของบริษัท ณ สิ้นป 2551 – ป 2553 อยูที่ 33.10 ลานบาท 40.35 และ 86.56 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนประมาณรอยละ 21 – 26 ของสินทรัพยรวม ณ ชวงเวลาดังกลาว โดยลูกหนี้การคาของบริษัท
ณ สิ้นป 2553 ที่เพิ่มขึ้นนั้น แปรผันตามรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นมากขึ้น เนื่องจากในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2553
บริษัทมียอดขายเพิ่มมากขึ้นทั้งจากการจําหนายไทเทเนียมไดออกไซดและสินคาเดิมในกลุมเคมีภัณฑชนิดเหลว
สงผลใหบริษัทมีลูกหนี้การคาแปรตามรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นประกอบกับลูกคาของ
บริษทั มีระยะเวลาการในการชําระหนี้ 60-90 วัน จึงทําใหบริษัทมีลูกหนี้การคา ณ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้นจาก
ปกอน ทั้งนี้ลูกหนี้การคาสวนใหญเปนลูกหนี้การคาในสวนของกิจการที่ไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท โดยคิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 98 - 99 ของลูกหนี้การคารวมของกลุมบริษัท โดยรายละเอียดของลูกหนี้การคาแบง
ตามกําหนดชําระสามารถแสดงไดดังนี้
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ลูกหนี้การคา
(ลานบาท)
ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- ระหวาง 3-6 เดือน
- ระหวาง 6-12 เดือน
- เกินกวา 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคา
หัก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาสุทธิ

ป2551

ป 2552
มูลคา
รอยละ
31.59
78.28

ป 2553
มูลคา
รอยละ
63.91 73.83

มูลคา
24.59

รอยละ
74.30

8.09
0.45
33.14

24.46
1.36
100.12

8.44
0.33
40.35

20.91
0.81
100.00

22.43 25.91
0.22
0.25
86.56 100.00

0.04
33.10

0.12
100.00

40.35

100.00

86.56 100.00

เมื่อพิจารณาคุณภาพของลูกหนี้จากระยะเวลาการชําระหนี้แลว ถือไดวาลูกหนี้ของบริษัทเปนลูกหนี้ที่มี
คุณภาพจัดอยูในเกณฑดี โดยลูกหนี้ประมาณรอยละ 70 – รอยละ 80 ของลูกหนี้การคารวมเปนลูกหนี้ที่ยังไมครบ
กําหนดชําระ และลูกหนี้ในสวนที่เหลือนั้น เกินกําหนดชําระแตไมเกิน 3 เดือน โดยในป 2553 บริษัทมีลูกหนี้การคาที่
เกินกําหนดชําระเพิ่มขึ้นเปน 22.65 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 ซึ่งมีจํานวน 8.77 ลานบาท ในป 2552 ทั้งนี้ ลูกหนี้
ที่เกินกําหนดชําระดังกลาวกลาวกวารอยละ 80 เปนลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระไมเกิน 30 วัน ซึ่งเกิดจากการเหลื่อม
ของรอบระยะเวลาวางใบแจงหนี้และการรับเช็คเปนหลัก โดยตามปกตินั้นผูขายสินคาจะบันทึกลูกหนี้การคา ณ วันที่
สงสินคา ในขณะที่ลูกคาจะมีกําหนดวันรับใบแจงหนี้และวันจายเช็คชําระหนี้ ทําใหบริษัทไมสามารถสงเอกสารใบ
แจงหนี้ใหกับลูกคาไดทันทีทําใหการเรียกเก็บชําระเกิดความลาชา ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่คางชําระดังกลาวเปนกลุมลูกคาเดิม
ของบริษัทที่มีการทํารายการคาอยางตอเนื่องและไมเคยมีประวัติไมไดรับชําระหนี้ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในสวนของ
ระยะเวลาชําระหนี้นั้น บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้อยูประมาณ 60 – 80 วัน ซึ่งใกลเคียงกับนโยบายการใหเครดิตแก
ลูกคาของบริษัทที่ประมาณ 60 – 90 วันเชนกัน
นโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทมีการกําหนดนโยบายในการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทจะตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ
ดังนี้
อายุหนี้ (นับแตวนั ครบกําหนด)
คางชําระ 1 ถึง 6 เดือน
คางชําระ 7 ถึง 12 เดือน
คางชําระมากกวา 12 เดือน

อัตรารอยละของลูกหนี้
รอยละ 0
รอยละ 50
รอยละ 100

อยางไรก็ตาม หากลูกหนี้การคารายใดมีการเจรจาประนอมหนี้ โดยกําหนดเงื่อนไขในการผอนจายชําระ
ภาระหนี้ หรืออยูระหวางการดําเนินคดีฟองรอง คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้รายดังกลาวโดยใชการพิจารณาลูกหนี้แตละรายตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ ณ สิ้น ป 2553 บริษัทไมมีลูกหนี้ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้รายใดเนื่องจาก
ลูกหนี้ของบริษัทยังมีการจายชําระหนี้อยางตอเนื่องมาโดยตลอด
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สินคาคงเหลือ
เมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวม ณ สิ้นป 2551 – ป 2553 บริษัทมีสินคาคงเหลือเทากับ 20.32 ลานบาท
34.66 ลานบาท และ 126.81 ลานบาท โดยระหวางป 2551 – ป 2552 มูลคาสินคาคงคลังคิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 13 – 18 ของสินทรัพยรวมของบริษัท อยางไรก็ตามในป 2553 บริษัทมีการขยายการประกอบ
ธุรกิจไปยังการจําหนายเคมีภัณฑประเภทไทเทเนียมไดออกไซดซึ่งเปนสินคาที่มีราคาตอหนวยสูง ทําใหบริษัทมี
เงินลงทุนในสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นและมีสินคาคงเหลือของบริษัทเพิ่มขึ้นจากระดับประมาณ 34.66 ลานบาท ในป
2552 ลานบาทเปน 126.81 ลานบาท และมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากประมาณรอยละ 18.20 ของสินทรัพยรวม เปน
ประมาณรอยละ 39.36 ของสินทรัพยรวม ซึ่งสงผลตอระยะเวลาการเก็บสินคาคงคลังที่สูงขึ้น จาก 40.90 วัน ณ
สิ้นป 2552 เปนประมาณ 91.04 วัน ณ สิ้นป 2553 ทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหบริษัทมีสินคาคงเหลือและ
ระยะเวลาการเก็บสินคาคงคลังเพิ่มขึ้นอยางมาก เนื่องจากการขยายตลาดในสินคาไทเทเนียมไดออกไซด โดย
บริษัทเริ่มสั่งซื้อสินคาประเภทไทเทเนียมไดออกไซดโดยสินคาเขามาในชวงปลายของไตรมาสที่ 2 ป 2553 และ
เริ่มจําหนายในไตรมาส 3 ของป 2553 ซึ่งสินคาดังกลาวตองนําเขาจากตางประเทศซึ่งตองใชเวลาในการขนสง
สินคาประมาณ 2 เดือน บริษัทจึงจําเปนตองสํารองสินคาคงเหลือไวในระดับหนึ่งเพื่อรองรับคําสั่งซื้อจากลูกคา
ทั้งนี้รายละเอียดของสินคาคงคลังสามารถแสดงไดดังนี้
สินคาคงเหลือ(ลานบาท)
สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางทาง
วัตถุดิบ
ถังบรรจุสารเคมี
สินคาคงเหลือ
หัก คาเผื่อจากการลดมูลคาสินคา
สินคาคงเหลือสุทธิ

ป2551
มูลคา
รอยละ
11.82
57.77
8.60
42.03
0.04
0.20
20.46 100.00
(0.14)
20.32
99.31

ป 2552
มูลคา รอยละ
26.23
75.66
3.12
9.00
5.18
14.94
0.13
0.40
34.66 100.00
34.66 100.00

ป 2553
มูลคา
รอยละ
104.98
82.79
14.60
11.51
7.09
5.59
0.15
0.12
126.81
100.00
126.81
100.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ของบริษัท ณ สิ้นป 2551 – ป 2553 อยูที่ 91.50 ลานบาท 96.72ลานบาท และ
99.34 ลานบาท ตามลําดับ โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 61.15 รอยละ 50.77 และรอยละ 30.83 ของสินทรัพยรวม
ของบริษัท ตามลําดับ
สวนประกอบหลักของทรัพยสินถาวรของบริษัท ไดแก ที่ดิน 2 แปลงรวมมูลคา 47.16 ลานบาท ซึ่งเปนที่ตั้ง
ของสํานักงานใหญของบริษัทที่ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร และเปนที่ตั้งคลังสินคาที่ จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้ใน
ป 2553 บริษัทไดทําการประเมินราคาที่ดินดังกลาวตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดโดยผูประเมินราคาอิสระ ซึ่ง
ผลการประเมินทําใหบริษัทมีผลตางจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 0.12 ลานบาท ซึ่งถูกบันทึกไวในสวนของผูถือ
หุน
นอกจากนี้ สินทรัพยถาวรอื่นที่สําคัญของบริษัท ไดแก อาคารและสวนปรับปรุงอาคารสํานักงานและโกดัง
สินคาซึ่งกอสรางแลวเสร็จในป 2553 มูลคา 21.59 ลานบาท และอุปกรณเครื่องจักรติดตั้งมูลคา 15.57 ลานบาท
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แหลงที่มาของเงินทุน
โครงสรางและแหลงที่มาของเงินทุนเพื่อการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท สามารถแสดงไดดังนี้
โครงสรางและแหลงที่มาของเงินทุน

% ตอสินทรัพยรวม
ป 2551

ป 2552

ป 2553

22.59

30.74

41.36

6.20

3.46

14.82

หนี้สินหมุนเวียนรวม

29.84

40.63

58.90

หนี้สินรวม

30.21

40.63

59.56

สวนของผูถือหุน

69.79

59.37

40.44

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

0.43 เทา

0.68 เทา

1.47 เทา

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน

1.29 เทา

1.21 เทา

1.17 เทา

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้การคา

โครงสรางเงินทุนของบริษัท มาจาก 2 แหลงหลัก คือ หนี้สินหมุนเวียนและสวนของผูถือหุน โดยทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาโครงสรางเงินทุนของกลุมบริษัท พบวามีความสอดคลองกับแหลงใชไปของเงินทุน กลาวคือ บริษัทใช
แหลงเงินทุนระยะสั้น อันไดแก หนี้สินหมุนเวียนเปนแหลงเงินทุนในการดําเนินงานเพื่อการลงทุนในสินทรัพย
ระยะสั้น อันไดแก สินทรัพยหมุนเวียน เชน ลูกหนี้การคา หรือสินคาคงคลัง ดังจะเห็นไดจากอัตราสวนสินทรัพย
หมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนของกลุมบริษัทแกวงตัวอยูในระดับประมาณ 1.15 – 1.30 เทาตลอดชวงเวลาที่ผาน
มา และใชแหลงเงินทุนจากสวนของผูถือหุน ซึ่งถือเปนแหลงเงินทุนระยะยาวในการลงทุนในสินทรัพยถาวร อัน
ไดแก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ดวยลักษณะโครงสรางเงินทุนที่สอดคลองกับแหลงใชไปของเงินทุน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 0.43 เทา ณ สิ้นป 2551 เปน 1.47
เทา ณ สิ้นป 2553 เนื่องจากการขยายการดําเนินธุรกิจ อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของอัตราสวนหนี้สินตอสวนของ
ผูถือหุนดังกลาวมิไดแสดงถึงความเสี่ยงของกิจการที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากเปนไปในลักษณะการ
ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจําหนาย ที่เมื่อรายไดมีการขยายตัวเติบโตเพิ่มขึ้น สัดสวนของลูกหนี้การคา และ
สินคาคงคลังจะเพิ่มขึ้น ทําใหบริษัทตองมีการจัดหาแหลงเงินทุนระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นเชนกัน ซึ่งในป 2553 บริษัทได
เริ่มการจําหนายสินคาในกลุมสารใหสีไทเทเนียมไดออกไซด ทําใหมีการนําเขาสินคาดังกลาวเพิ่มขึ้น บริษัทจึง
จําเปนตองจัดหาแหลงเงินทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
หนี้สินรวม
หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2551 – ป 2553 อยูที่ 45.20 ลานบาท 77.39 ลานบาท และ 191.88 ลาน
บาทตามลําดับ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 30 – 60 ของสินทรัพยรวมในชวงเวลาที่ผานมา ทั้งนี้ หนี้สินสวน
ใหญของกลุมบริษัทเปนหนี้สินหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อใชในการจัดหาสินคาเปนหลัก โดยแบงไดเปน 2 ไดแก เงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นที่เปนวงเงินเครดิตเพื่อการนําเขาและเจาหนี้การคา โดยในกรณีที่บริษัทจัดหา
สินคาจากผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายภายในประเทศ บริษัทจะทําการจายชําระตรงแกคูคาและบันทึกเปนเจาหนี้
การคา โดยไดรับระยะเวลาเครดิตประมาณ 90 วัน ในขณะที่การนําเขาสินคานั้น บริษัทจะดําเนินการโดยการ
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ชําระเงินผานธนาคารพาณิชย ทั้งในลักษณะ L/C หรือ T/R ทําใหเกิดรายการเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ขึ้น โดยมีกําหนดชําระเงินประมาณ 90 วัน
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ สิ้นป 2551 – ป 2553 อยูที่ 104.43 ลานบาท 113.10 ลานบาท และ 130.30
ลานบาทตามลําดับ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 40 – รอยละ 70 ของสินทรัพยรวมในชวงเวลาที่ผานมาการ
เพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนตลอดระยะเวลาที่ผานมา ซึ่งเปนผลมาจากการที่ผลประกอบการของบริษัทมีกําไร
สุทธิอยางตอเนื่อง โดยในป 2552 บริษัทไดจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 25 บาท เปนเงิน 1.95 ลานบาท
ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ
0.103 บาทตอหุน เปนเงินทั้งสิ้น 8.03 ลานบาท
กระแสเงินสด
ดวยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่มีการจัดหาสินคา จากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายทั้งในและ
ตางประเทศ โดยในกรณีที่บริษัททําการจัดหาสินคาจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายภายในประเทศนั้น จะใช
แหลง เงิน ทุน ในรู ป แบบการไดรั บระยะเวลาเครดิ ต จากเจา หนี้ การค า ซึ่ง ถู กพิจ ารณาเปน กิจ กรรมจากการ
ดําเนินงาน ในขณะที่การจัดหาสินคาจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายจากตางประเทศนั้น จะใชแหลงเงินทุนผาน
การทํา L/C หรือ T/R จากธนาคารพาณิชย ซึ่งถูกพิจารณาเปนกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนั้น เมื่อพิจารณางบ
กระแสเงินสดจะพบวามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงในรายการเจาหนี้การคา และรายการเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน อันเปนผลจากแหลงที่มาในการสรรหาสินคาเพื่อจําหนายของบริษัทในแตละชวงเวลาดังที่ได
กลาวมาแลวขางตน และสงผลตอกระแสเงินสดไดมาและใชไปของแตละประเภทกิจกรรมที่แสดงในงบกระแส
เงินสดของบริษัท
ณ สิ้นป 2551 บริษัทมีกระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงานทั้งสิ้น 20.47 ลานบาท จากการที่บริษัทมี
กําไรกอนภาษีเทากับ 10.93 ลานบาท โดยเมื่อปรับปรุงดวยคาใชจายที่มิไดทําการจายชําระจริงเปนเงินสด และ
ดอกเบี้ยจาย ทําใหบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ทั้งสิ้น 18.64 ลานบาท และเมื่อพิจารณารวมกับผลสุทธิของการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้นแลว บริษัทมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานทั้งสิ้น 20.47 ลานบาท ในปนั้น บริษัทมี
กระแสเงินสดใชไปในการลงทุนในที่ดิน อาคาร เพื่อกอสรางสํานักงานใหญแหงใหมเลขที่ 9/8 หมู 5 แขวงศาลา
ธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร และลงทุนในเครื่องพัฒนาคุณภาพสินคาโดยใชเงินลงทุนทั้งสิ้น 8.48
ลานบาท ตลอดจนมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงินทุนทั้งสิ้น 21.35 ลานบาท โดยเปนการลดลงใน
ยอดเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งเปนผลจาก ณ สิ้นป 2551 บริษัทมีเงินลงทุนในสินทรัพย โดยเฉพาะ
ในสวนของสินคาคงคลังลดลงเปนหลัก โดยสรุปบริษัทมีเงินสดลดลงสุทธิเทากับ 9.37 ลานบาท สงผลใหในป
2551 บริษัทมีกระแสเงินสด ณ สิ้นงวดลดลงเปน 4.25 ลานบาท
ณ สิ้นป 2552 บริษัทมีกําไรกอนภาษีเทากับ 15.52 ลานบาท และมีกําไรภายหลังการปรับปรุงรายงานที่
มิใชเงินสดแลวเทากับ 21.43 ลานบาท อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแลว
พบวา บริษัทมีการเพิ่มการลงทุนในลูกหนี้การคาและสินคาคงคลังในมูลคาที่ใกลเคียงกัน ทําใหบริษัทมีกระแส
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิเทากับ 1.24 ลานบาท นอกจากนั้น บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในการ
ลงทุนเพื่อกอสรางสํานักงานใหญตอเนื่องจากปที่แลวทั้งสิ้น 9.79 ลานบาท และมีกระแสเงินสดไดมาจาก
กิจกรรมการจัดหาเงินเทากับ 22.34 ลานบาทจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใชใน
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การจัดหาสินคา สงผลใหบริษัทมีกระแสเงินสดไดมาสุทธิ เทากับ 13.79 ลานบาทในป 2552 และมีเงินสด ณ สิ้น
งวดเพิ่มขึ้นเปน 18.04 ลานบาท
ณ สิ้นป 2553 บริษัทมีกําไรกอนภาษีเทากับ 23.98 ลานบาท บริษัทไดเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนสําหรับสวน
เพิ่มขึ้นในรายการสินคาคงคลังและลูกหนี้การคา ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในชวงครึ่งปแรก
ประกอบกับการเตรียมสินคาคงคลังไวรองรับการขยายตัวของยอดขายในอนาคต โดยสินคาคงคลังและลูกหนี้
การคาเพิ่มขึ้นเทากับ 92.15 ลานบาทและ 46.27 ลานบาทตามลําดับ ทั้งนี้แมวาบริษัทจะมีผลกําไรจากการ
ดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินหมุนเวียน 29.57 ลานบาท และมีการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้
การคา 33.94 ลานบาท แตยังไมเพียงพอตอการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและสินคาคงคลัง ทําใหโดยรวมแลวนั้น
บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปจากการดําเนินงานทั้งสิ้น 86.67 ลานบาท และมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน
เปนการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในคลัง 6.19 ลานบาท รวมทั้งมีกระแสเงินสดไดมาในการจัดหาเงินทุน 77.71
ลานบาท โดยสรุป บริษัทมีกระแสเงินสดลดลงสุทธิ 15.18 ลานบาทเปนผลใหเงินสด ณ สิ้นงวดของบริษัทลดลง
เหลือ 2.90 ลานบาท
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ในป 2552 คาตอบแทนรวมของผูสอบบัญชี (Audit fee) ของบริษัท ประกอบดวยคาสอบบัญชีจํานวน
275,000 บาท และมีคาใชจายอื่น ๆ เทากับ 80,000 บาท สําหรับป 2553 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ประกอบดวยคาสอบบัญชีจํานวน 300,000 บาทและคาสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 49,000 บาท ทั้งนี้บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี คือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา และ นางสาว
ศันสนีย พูลสวัสดิ์ จากบริษัท เอ เอ็ม ซี จํากัด ซึ่งไมเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท
12.3 ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
1. ในไตรมาสที่ 2 ของป 2553 บริษัทไดเริ่มพัฒนาตลาดสินคาใหมในกลุมสารใหสี (Pigment) ไดแกไทเทเนียมได
ออกไซด ซึ่งไดเริ่มจําหนายและรับรูรายไดตั้งแตไตรมาสที่ 3 เปนตนไป สงผลใหในป 2553 บริษัทมีรายไดจาก
การขายเพิ่มขึ้นจากการจําหนายสินคาดังกลาว 51.33 ลานบาท ซึ่งการพัฒนาตลาดสินคาใหมดังกลาวทําให
สินคาคงคลังของบริษัท ณ สิ้นป 2553 เพิ่มขึ้น โดยบริษัทคาดวาจะมีรายไดจากการจําหนายไทเทเนียมได
ออกไซดเพิ่มขึ้นในป 2554 เนื่องจากเปนสินคาที่มีความตองการและมีปริมาณใชงานในประเทศสูง ทั้งนี้จาก
ขอมูลในป 2552 มูลคาการจําหนายไทเทเนียมไดออกไซดในประเทศมีมูลคาประมาณ 5,000 ลานบาท (ขอมูล
สถิติการนําเขา : กรมศุลกากร) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการจําหนายสินคาดังกลาวอาจจะทําใหรายไดจาก
การขายและโครงสรางรายไดของบริษัทในป 2554 มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
2. การเสนอขายหุนสามัญแกประชาชนจํานวน 52 ลานหุน คิดเปนมูลคา 99.84 ลานบาทในครั้งนี้ มีสัดสวนเปน
เปนรอยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแกประชาชน (จํานวนหุน
ทั้งหมด 130.00 ลานหุน ราคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาทตอหุน) ดังนั้นอัตราผลตอบแทนตาง ๆ ที่เปรียบเทียบกับ
สว นของผูถือ หุน หรือ จํา นวนหุน ของบริษัท เชน กํา ไรสุท ธิตอ หุน เปน ต น จะลดลง ตามผลจากการเพิ่มทุ น
ดังกลาว (Dilution effect)
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3. จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานบัญชีใหม โดยจะมีผลบังคับใชใน
ป 2554 และป 2556 โดยมาตรฐานบัญชีที่จะกระทบตองบการเงินจะมี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน
ของพนักงาน ซึ่งจะบังคับใชในป 2554 กําหนดใหบริษัทตองตั้งสํารองคาใชจายสําหรับการเกษียณอายุของ
พนักงาน ซึ่งจากการที่พนักงานของบริษัทมีอายุการทํางานเฉลี่ยไมมาก จึงคาดวาผลกระทบจากการบังคับใช
มาตรฐานฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท และมาตรฐานบัญชีฉบับที่
12 เรื่องภาษีเงินได ซึ่งจะบังคับใชในป 2556 กําหนดใหบริษัทตองระบุผลตางของมูลคาสินทรัพยและหนี้สิน
ระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร ซึ่งปจจุบันบริษัทกําลังอยูระหวางการประเมินผลกระทบของที่จะเกิดขึ้น
อย า งไรก็ ตาม ตามที่ ไ ด เ ปด เผยในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ผูบ ริ ห ารของบริ ษั ท ได ป ระเมิน วา จะไม มี
ผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท
4. ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 วันที่ 9 มีนาคม 2554 ไดมีมติใหแตงตั้งบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด
ยั ง จํ า กั ด โดย นางสาวศิ ราภรณ เอื้ อ อนั น ต กุล ผูส อบบั ญ ชีรั บ อนุญ าตเลขที่ 3844 และ/หรื อ นายศุ ภ ชั ย
ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4958 เปนผูสอบบัญชีป 2554
5. บริษัทคาดวาจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรองงบการเงินสอบทานงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2554 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินไดทําการสอบทานขอมูลผลประกอบการ
ในไตรมาสที่ 1 ป 2554 ของบริษัทในเบื้องตน แลวพบวา ผลประกอบการที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 ป 2554 เปนไป
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญที่จะสงผลกระทบ
ในเชิงลบตอการตัดสินใจลงทุนของผูถือหุน
13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี -
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1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

ผูเ สนอขายหลัก ทรั พ ย คือ บริษัท ยูเนี่ ยน อิ น ทราโก จํา กั ด (มหาชน) มี ชื่อ เป น ภาษาอั งกฤษว า Union
Intraco Public Company Limited ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 9/8 หมูที่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพยดังนี้
1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนภายใตแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้ เปนการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

: 52,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 40 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลว
ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยแบงการเสนอขายเปน
ดังนี้
1. หุนจํานวนไมเกิน 13,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 10 ของ
จํานวนหุน สามัญที่ชําระแลว ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายใน
ครั้งนี้ เสนอขายตอผูถือหุนสามัญของบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมี
คอล จํากัด (มหาชน) (“UKEM”) ตามสัดสวนการถือหุน (Preemptive Right) ในกรณีที่ผูถือหุนสามัญของ UKEM ใชสิทธิใน
การจองซื้ อ หุ น บริ ษั ท ไม เ ต็ ม จํ า นวน 13,000,000
หุ น ให
คณะกรรมการบริษัทหรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจํ า หน า ยมี อํ า นาจจั ด สรรหุ น ส ว นที่ เ หลื อ แก ผู ถื อ หุ น ของ
UKEM ที่แจงความจํานงจองซื้อเกินกวาสิทธิตามสัดสวนที่ไดแจง
ความจํานงจองซื้อเกินสิทธิไว (Pro-rata) และหากมีหุนที่เหลือ
จากการจองซื้ อ เกิ น กว า สิ ท ธิ ข องผู ถื อ หุ น สามั ญ ของ UKEM
สามารถจัดสรรหุนสวนที่เหลือดังกลาวใหแกผูลงทุนประเภทผูมี
อุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยและผูลงทุนประเภทผูมี
อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท ต อ ไป ตลอดจนกํ า หนดเงื่ อ นไขและ
รายละเอี ย ดอื่ น ใดที่ จํ า เป น เกี่ ย วกั บ การเสนอขายหุ น ดั ง กล า ว
ตามที่เห็นเหมาะสม และไมขัดแยงกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลั ก ทรั พ ย และตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และ/หรื อ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แกประชาชนและบุคคลทั่วไปเปนครั้งแรกนี้ประสบ
ความสําเร็จในการเสนอขายสูงสุด
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2. หุนจํานวนไมนอยกวา 39,000,000 หุน เสนอขายตอประชาชน
คิดเปนรอยละ 30 ของจํานวนหุนสามัญที่ชําระแลวทั้งหมด
ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
มูลคาที่ตราไว

: หุนละ 1.00 บาท

ราคาเสนอขายตอประชาชน

: หุนละ 1.92 บาท

มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : 99,840,000 บาท
ระยะเวลาเสนอขายตอผูถือหุน : ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554
สามัญของ UKEM
ระยะเวลาเสนอขายตอประชาชน : ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2554
สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น : หุนสามัญของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน) ที่เสนอขายใน
ครั้งนี้ จะไดรับสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของ
บริษัทฯ ทุกประการ
1.2

สัดสวนการเสนอขายหุน

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนผานผู
จัดจําหนายหลักทรัพย จํานวน 52,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.92 บาท ซึ่งมีสัดสวนการเสนอขายเปนดังนี้
เสนอขายตอผูถือหุนสามัญของ UKEM

13,000,000 หุน

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

34,000,000 หุน

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท
รวมทั้งสิ้น

5,000,000 หุน
52,000,000 หุน

ทั้ ง นี้ ผู จัด การการจั ดจํ า หนา ยและรั บ ประกัน การจํา หน า ยขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการใชดุล ยพิ นิจ ในการ
เปลี่ ย นแปลงจํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ จั ด สรรให แ ก ผู ล งทุ น แต ล ะประเภท เพื่ อ ให ก ารจองซื้ อ หุ น สามั ญ ครั้ ง นี้ ป ระสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
นิยามที่ใชพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
ผูถือหุนสามัญของ UKEM หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไปที่เปนผูถือหุนที่มีรายชื่อตาม
มาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
2554
ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึง ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล
ทั่วไปที่เปนหรือเคยเปนลูกคา หรือบุคคลที่คาดวาจะเปนลูกคา เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดาน
วาณิชธนกิจ ลูกคาที่ทําการซื้อขายหนวยลงทุน เปนตน หรือผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน บริษัทคูคา ผูให
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คําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําลูกคา/ธุรกิจ เปนตน หรือผูที่มีอุปการ
คุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ทั้งที่เคยติดตอ ติดตอในปจจุบัน หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอใน
อนาคต และในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลขางตน ที่
จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผู มี อํ า นาจควบคุ ม บริ ษั ท ใหญ และบริ ษั ท ย อ ยของตนเอง รวมทั้ ง ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งของผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพยตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
สําหรับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย จะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเปน หรือเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตองการชักชวนใหเปนลูกคา
ในอนาคตที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1 และรวมถึงผูมีอุป
การคุณของที่ปรึกษาทางการเงินดวย
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
1. ธนาคารพาณิชย
2. บริษัทเงินทุน
3. บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
4. บริษัทเครดิตฟองซิเอร
5. บริษัทประกันภัย
6. สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
7. ธนาคารแหงประเทศไทย
8. สถาบันการเงินระหวางประเทศ
9. กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
10. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
11. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
12. กองทุนรวม
13. ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
ทั้งนี้นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1
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ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีกับ
บริ ษั ท ยู เ นี่ ย น อิ น ทราโก จํ า กั ด (มหาชน) เช น ลู ก ค า คู สั ญ ญา บริ ษั ท คู ค า พั น ธมิ ต รทางการค า ผู มี
ความสัมพันธทางการคา สถาบันการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนขอมูลทางธุรกิจ
ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะได ติดตอในอนาคต รวมถึง
พนักงานของบริษัท และในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงานของ
บุคคลขางตน ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 ทั้งนี้ไมรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของกัน
ตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนายหลักทรัพยและการ
จัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 52,000,000 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญ
เดิมของบริษัททุกประการ
1.3

ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย

บริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
ซึ่งบริษัทไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ให
พิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ตอไป ทั้งนี้บริษัท ฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลว
พบวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจด
ทะเบียนใน ”ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 เวนแตคุณสมบัติเรื่องการ
กระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย และถือหุน
รวมกันไมนอยกวา รอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1
หนวยการซื้อขาย เมื่อบริษัทไดจําหนายหุนสามัญตอประชาชน ซึ่งทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการ
กระจายหุนรายยอยแลว บริษัทจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนของบริษัทจะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัท จะกระทํา
มิได หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจํานวน
เกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับ
ผูรบั โอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการ
โอนหุนแลว แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัท ไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัท จะลงทะเบียนการ
โอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัท
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จะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ พิจารณาจาก
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุนสามัญที่เสนอขายหุนละ 1.92
บาท คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 14.62 เทา ซึ่งคํานวณจากผลประกอบการป 2553 ของบริษัท
ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีกําไรสุทธิเทากับ 17.07 ลานบาท เมื่อหารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและ
ชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้เทากับ 130 ลานหุน (Fully Diluted) จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.13
บาท โดยอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนที่เสนอขายดังกลาวคิดเปนอัตราสวนลดรอยละ 19.83 จากอัตราสวน
ราคาตอกําไรสุทธิของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในชวงเวลาระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ 2554 จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2554 ซึ่งมีคาเทากับ 18.24 เทา ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน
ดังกลาวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของบริษัท
ที่ จดทะเบียนอยูในหมวดอุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกันกับบริษัท
ทั้งนี้ ในการประเมินดังกลาวพิจารณาโดยใชราคาเฉลี่ยของหุนที่มีการซื้อขายยอนหลังในชวงระยะเวลา 3 เดือน
ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2554 และหารดวยอัตรากําไรสุทธิตอหุนในอดีต โดยที่ยังมิได
พิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งผลการประเมินดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้
บริษัท

หมวดธุรกิจ

ตลาดรอง
ที่จด
ทะเบียน

ราคาเฉลี่ย
(บาท)

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส
จํากัด (มหาชน)
บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด
(มหาชน)
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)

ปโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ
ปโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ
-

SET

บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน)

ปโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ
ปโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ

P/E
(เทา)

5.43

กําไรสุทธิตอหุน
สําหรับงบการเงิน
ประจําป 2553
(บาท)
0.62

SET

13.71

1.31

10.25

MAI

1.48

0.13

9.93

SET

15.67

1.27

11.52

SET

67.63

9.56

7.19
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4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

5.

การจอง การจําหนายและการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการ
จองซื้อหุนและวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค
หรือขอจํากัดในการดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อใหการเสนอขาย
หุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้เปนการเสนอ
ขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 18
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-9826-7

5.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2638-5000
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2205-7111
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บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 24-25 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2657-9000
5.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนจํานวน
52,000,000 หุน ตามราคาที่ปรากฏในขอ 1 ผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงการจําหนายหุนใหเปนไปตามเงื่อนไข
ที่ระบุไ วใ นหนัง สือ สัญ ญาแตง ตั้ง ผูจั ดจํ า หนา ยหลัก ทรั พ ย โดยในการเสนอขายครั้ง นี้ เป น การจัด จํา หน า ยแบบ
รับประกันผลการจําหนายแบบแนนอน (Firm Underwriting)
อยา งไรก็ต าม ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับ ประกัน การจําหนา ยมี สิท ธิ ยกเลิกการจัด
จําหนายหุนในครั้งนี้ โดยจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวใน
ขอ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึง
เหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่ อ บริ ษั ท ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขใดๆ ที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู จั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือ
การเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
หนวยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาว
ขางตน จะเปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนาย (Underwriting Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขาย
หุนและจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนาย

บริ ษั ทตกลงจายเงินคา ตอบแทนการรับประกัน การจําหน ายและจัดจํา หนา ย ใหแกผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 4,000,000 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)
โดยจะชําระภายใน 7 วัน นับแตวันปดการเสนอขาย
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5.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 52,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.92 บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย ประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน ประมาณ

5.4

99,840,000

บาท

6,406,872

บาท

93,433,128

บาท

1.80

บาท

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย *
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม*

50,000

บาท

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพย*

79,872

บาท

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน

52,000

บาท

100,000

บาท

คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*

25,000

บาท

คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*

50,000

บาท

คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย

4,000,000

บาท

คาใชจายอื่น ๆ** โดยประมาณ

2,100,000

บาท

6,406,872

บาท

คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ

รวมคาใชจายทั้งสิ้น
หมายเหตุ : คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
* ไมรวมคาธรรมเนียมรายป

**คาใชจายอื่น ๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ
เปนตน
5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูถือหุนสามัญ UKEM
บริษัทจะดําเนินการใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”)
ดําเนินการจัดสงเอกสารประกอบการจองซื้อ อันไดแก ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทและขอมูลการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุน ใบจองซื้อหุนสามัญที่ใหสิทธิแกผูถือหุนสามัญของ UKEM แบบ ก และใบรับรองการ
จองซื้อหุน ใหแกผูถือหุนสามัญของ UKEM ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนของบริษัททุกรายทางไปรษณีย
ลงทะเบียน ภายหลังจากวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของ UKEM เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน
ในกรณีที่ผูถือหุนของ UKEM ไมไดรับเอกสารดังกลาว สามารถติดตอขอรับเอกสารดังกลาวไดทุกวัน
ทําการตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อสําหรับระยะเวลาที่ใหสิทธิแกผูถือหุน
ของ UKEM โดยผูถือหุนของ UKEM สามารถรับหนังสือชี้ชวนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัด
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จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช
จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบ
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน แบบ ข ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุน แบบ ข ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
ทั้งนี้ ผูถือหุนสามัญของ UKEM ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย และผูมีอุปการคุณของ
บริษัท สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจาก Website ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญ
ครั้งนี้ไดกอนการจองซื้อหุนสามัญ
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํา กัด (มหาชน) ในครั้ง นี้ ผูจัดจําหนา ย
หลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผู
มีอํานาจควบคุมบริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรร
หุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพยลงวันที่ 1
กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัท
ถูกหามมิใหจัดสรรหุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัด
จําหนายหลักทรัพยและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด หรือเปน
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ซึ่งบุคคลดังกลาวไดรับจัดสรรตาม
สัดสวนการถือหุนจากการเปนผูถือหุนของ UKEM ในการซื้อหุนสามัญ (Pre-emptive Right)
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3
สวน คือ (1) เสนอขายตอผูถือหุนของ UKEM จํานวนไมเกิน 13,000,000 หุน (2) ผูมีอุปการคุณของผู
จัดจําหนายหลักทรัพ ย 34,000,000 หุน และ (3) ผูมีอุปการคุณของบริษัท จํานวน 5,000,000 หุน
อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
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เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตาม ขอ 5 (3)
เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูถือหุนสามัญของ UKEM
การจัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของ UKEM ที่มีรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ที่ไดรับสิทธิใน
การซื้อหุนสามัญของบริษัท ในอัตราสวน 50.769269 หุนสามัญของ UKEM ตอ 1 หุนสามัญของ
บริษัท และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง โดยผูถือหุนสามัญของ
UKEM มีสิทธิที่จะจองซื้อหุนสามัญของบริษัทเกินกวาสิทธิที่ตนไดรับแตตองไมเกินกวา 1.20
เทาของจํานวนหุนตามสิทธิที่ผูถือหุนแตละรายไดรับ โดยจํานวนรวมที่ผูถือหุนสามัญของ UKEM
จองซื้อทั้งสิ้นตองไมเกิน 13,000,000 หุน และจะตองชําระเงินตามจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อทั้ง
จํานวน
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการจัดสรร
หุนใหแกบุคคลอื่นตอไปหากผูไดรับสิทธิในการจองซื้อไมสามารถนําสงเอกสารการจองซื้อ
หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไมสามารถจายชําระเงินคาจองซื้อหุนไดครบถวน
ภายในกําหนดระยะเวลาจองซื้อ
ในกรณีที่ผูถือหุนสามัญของ UKEM ใชสิทธิในการจองซื้อหุนบริษัทยอยไมเต็มจํานวน
13,000,000 หุนตามที่ไดจัดสรรไวและเศษของหุนที่เกิดจากการปดเศษทศนิยม คณะกรรมการบริษัท
ของบริษัท หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีอํานาจจัดสรรหุนสวนที่เหลือแกผู
ถือหุนสามัญของ UKEM ที่ไดแจงความจํานงจองซื้อเกินกวาสิทธิ โดยจะจัดสรรใหตามสัดสวนที่ไดแจง
ความจํานงจองซื้อเกินสิทธิไว (Pro-rata) ตามรายละเอียดในขอ 5.8.1 และหากมีหุนที่เหลือจากการ
จองซื้อเกินกวาสิทธิของผูถือหุนสามัญของ UKEM คณะกรรมการบริษัท หรือผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายมีอํานาจในการจัดสรรหุนสวนที่เหลือดังกลาวใหแกผูลงทุนประเภทผูมีอุป
การคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยและผูลงทุนประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท ตลอดจนกําหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการเสนอขายหุนดังกลาวตามที่เห็นเหมาะสม และไม
ขัดแยงกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวของของสํานักงาน กลต. และ ตลท. และ/หรือ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยอยแกประชาชนและบุคคล
ทั่วไปเปนครั้งแรกนี้ประสบความสําเร็จในการเสนอขายสูงสุด
ทั้งนี้ การจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนของ UKEM จะรวมถึงการจัดสรรหุนใหแก กรรมการ
ผูบริหารของบริษัทและผูที่เกี่ยวของ ที่ไดรับสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน
จากการเปนผูถือหุนสามัญของ UKEM ซึ่งการจัดสรรหุนดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

ความ
สัมพันธ
กับบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จํานวนหุนที่ถือ
อยูในบริษัท
กอนการจัดสรร
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

สัดสวน
รอยละ1

จํานวนหุนที่ไดรับ
จัดสรร
(Preemptive Right)
6,629,995
129,999
129,999
129,999
129,999
129,999
129,999

จํานวนหุนที่ถืออยู
ในบริษัทภายหลัง
การจัดสรร2
6,630,995
130,999
130,999
130,999
130,999
130,999
130,999

นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี
0.001
นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี
0.001
น.ส. ปยะนันท สุวรรณนภาศรี
0.001
นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี
0.001
น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี
0.001
น.ส. ปยะดา สุวรรณนภาศรี
0.001
น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี
0.001
หมายเหตุ :
1
คํานวณจากหุนที่ชําระแลวของบริษัท จํานวน 78,000,000 หุน กอนการเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไป
2
กรณีที่ใชสิทธิจองซื้อ(Preemptive Right) เต็มจํานวน และไมมีการจองซื้อเกินสิทธิ
3
คํานวณจากหุนที่ชําระแลวของบริษัท จํานวน 130,000,000 หุน หลังการเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไป

5.6.2

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ยู
เนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน) โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบ
ตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1 ขอสงวน
สิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของผูมีอุปการคุณของบริษัทกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด
จําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอย
เทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการ
คุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอ
สงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7 วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.7.1 ผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญของ UKEM
ผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญของ UKEM มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญของบริษัทในอัตราสวน
50.769269 หุนสามัญของ UKEM ตอ 1 หุนสามัญของบริษัท และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการ
คํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง โดยผูถือหุนสามัญของ UKEM มีสิทธิที่จะจองซื้อหุนสามัญของบริษัทเกินกวา
สิทธิที่ตนไดรับ แตตอ งไมเกินกวา 1.20 เทาของจํานวนหุนตามสิท ธิที่ผูถือ หุนแตละรายไดรับ โดย
จํานวนรวมที่ผูถือหุนสามัญของ UKEM จองซื้อทั้งสิ้นตองไมเกิน 13,000,000 หุน โดยจะตองปฏิบัติ
ตามวิธีการดังนี้
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สัดสวน
รอยละ3
5.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

(1) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อใน “ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่ใหสิทธิแกผูถือ
หุนสามัญของ UKEM แบบ ก” ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจอง
ซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมทั้งแนบใบรับรองการจองซื้อหุน หรือ
เอกสารอื่นที่ยืนยันการไดรับสิทธิการจองซื้อ และแนบเอกสารดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบ
สํา เนาทะเบี ย นบ า นหนา ที่ มี เ ลขที่บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ สํ า เนาเอกสารทาง
ราชการอื่นหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง
(บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบ
ตางดาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสํ าเนาบัตรประจํา ตัว ประชาชน สํา เนาใบตา งดา ว หรื อ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้ง
บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่
ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)
ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิตบิ ุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ (ทั้งกรณีจอง
ตามสิทธิ หรือนอยกวาสิทธิ หรือเกินสิทธิ) โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. และวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เช็ค
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงิน
ไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปน
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บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

เช็คใหลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 หรือวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เทานั้น และชื่อ
เจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น หากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือ
ดร า ฟท ให ล งวั น ที่ ภ ายหลั ง วั น ที่ ห นั ง สื อ ชี้ ช วนมี ผ ลใช บั ง คั บ แต ไ ม เ กิ น วั น ที่ 19
พฤษภาคม 2554 หากชําระเปนเงินโอนใหแนบหลักฐานการโอนเงินพรอมการจองซื้อ
โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไมรับชําระการจองซื้อ
ดวยเงินสด
(3.2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม
2554 และในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจอง
ซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเทานั้น
พรอมแนบหลักฐานการโอนเงิน
(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีด
ครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 โดยสั่งจาย “บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุน“
และกรณีเงินโอน ใหโอนเงินเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด
(มหาชน) เพื่อจองซื้อหุน“ ธนาคารกรุงเทพ จํากั ด (มหาชน) สาขาสยามสแควร
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 152-3-11083-9
โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการโอนเงินของยอด
จองซื้ อรวมเข า บั ญชี “บั ญ ชี จองซื้ อหุ นสามั ญของบริ ษั ทยู เนี่ ยน อิ นทราโก จํ า กั ด
(มหาชน)” ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาปนเกลา ประเภทบัญชีออม
ทรัพย เลขที่บัญชี 706-2-43591-1
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่ใหสิทธิแกผูถือหุนสามัญของ UKEM แบบ ก
เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (3) มายื่นความจํานงขอ
จองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามสถานที่ที่
ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18-20 พฤษภาคม
2554
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะไมรับจองซื้อหุนทางไปรษณีย
(5) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผู
จองซื้อทุกรายเขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเรียกเก็บ
เงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงิน
ตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(6) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลวจะยกเลิกการ
จองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิ
ยกเลิกการจอง ซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (1)-(4)

สวนที่ 3 หนา 13

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

5.7.2

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดย
ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน แบบ ข ใหถูกตอง
ครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุน แบบ ข จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบ
สํา เนาทะเบี ย นบา นหนา ที่ มี เ ลขที่บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ สํ า เนาเอกสารทาง
ราชการอื่นหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง
(บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบ
ตางดาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสํ าเนาบัตรประจํา ตัว ประชาชน สํา เนาใบตา งด า ว หรื อ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้ง
บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่
ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผู
มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23-25
พฤษภาคม 2554
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการ
ชําระเงิน ดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. และวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อ
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จะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา
“เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขต
กรุ ง เทพมหานครได ภ ายใน 1 วั น ทํ า การ โดยหากชํ า ระเป น เช็ ค ให ล งวั น ที่ 23
พฤษภาคม 2554 หรือวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เทานั้น และชื่อเจาของเช็คตอง
เปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ให
ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 24 พฤษภาคม 2554
หากชําระเปนเงินโอนใหแนบหลักฐานการโอนเงินพรอมการจองซื้อ
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่
ได เ ป ด บั ญ ชี เ พื่ อ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย กั บ ผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ต ามข อ 5.2 ที่ ไ ด
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และ
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
(3.2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม
2554 และในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจอง
ซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนหรือเงิน
โอนอัตโนมัติเทานั้น พรอมแนบหลักฐานการโอนเงิน
(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีด
คร อ มสั่ ง จ า ยผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ต ามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 5.2 โดยผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพยแตละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อ
หุนสามัญของบริษัทยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)” ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาปนเกลา ประเภทบัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี 706-2-43591-1
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน แบบ ข เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1)
พร อ มเงิ น ค า จองซื้ อ ตามข อ (3) มายื่ น ความจํ า นงขอจองซื้ อ หุ น และชํ า ระเงิ น ได ที่ ผู จั ด
จําหนายหลักทรัพยตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2554
(5) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกราย
เขาบัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญ
ของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทได
จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(6) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการ
จองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไม
ครบถวนตามขอ 5.7.2 (1)-(4)
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5.7.3 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน ผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน แบบ ข ใหถูกตองครบถวน
และชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน แบบ ข
จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบ
สํา เนาทะเบี ย นบา นหนา ที่ มี เ ลขที่ บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ สํ า เนาเอกสารทาง
ราชการอื่นหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง
(บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบ
ตางดาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้ง
บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่
ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผู
มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2554
(3) ผูจองซื้อตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
และวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตอง
ชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ
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(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรื อดร าฟท และต องสามารถเรี ยกเก็ บเงิ นได จากสํ านั กหั กบั ญชี ในเขต
กรุ ง เทพมหานครได ภ ายใน 1 วั น ทํ า การ โดยหากชํ า ระเป น เช็ ค ให ล งวั น ที่ 23
พฤษภาคม 2554 หรือวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เทานั้น และชื่อเจาของเช็คตองเปน
ชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหลงวันที่
ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับแตไมเกินวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 หาก
ชําระเปนเงินโอนใหแนบหลักฐานการโอนเงินพรอมการจองซื้อโดยผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายไมรับชําระการจองซื้อดวยเงินสด
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่
ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระ
ผูกพันโอนอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจอง
ซื้อ
(3.2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม
2554 และในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจอง
ซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนหรือเงิน
โอนอัตโนมัติเทานั้นพรอมแนบหลักฐานการโอนเงิน
(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีด
ครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 โดยสั่งจาย “บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุน“
และกรณีเงินโอน ใหโอนเงินเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด
(มหาชน) เพื่อจองซื้อหุน“ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 152-3-11083-9
โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการโอนเงินของ
ยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญของบริษัทยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด
(มหาชน)” ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาปนเกลา ประเภทบัญชีออม
ทรัพย เลขที่บัญชี 706-2-43591-1
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน แบบ ข เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1)
พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (3) มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น.
ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2554
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะไมรับจองซื้อหุนทางไปรษณีย
(5) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผู
จองซื้อทุกรายเขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเรียกเก็บ
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เงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บ
เงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(6) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลวจะยกเลิกการ
จองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3 (1)-(4)
5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย
5.8.1

สําหรับผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญของ UKEM
ผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญของ UKEM จะไดรับสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท
กอนผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยและผูมีอุปการคุณของ
บริษัท โดยมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนใน UKEM ในอัตราสวน
50.769269 หุนสามัญของ UKEM ตอ 1 หุนสามัญของบริษัท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ ผูถือหุนสามัญของ
UKEM มีสิทธิที่จะจองซื้อหุนสามัญของบริษัทเกินกวาสิทธิที่ตนไดรับ แตตองไมเกิน
กวา 1.20 เทาของจํานวนหุนตามสิทธิที่ผูถือหุนแตละรายไดรับการจัดสรร โดย
จํานวนหุนรวมที่ผูถือหุนสามัญของ UKEM จองซื้อตองไมเกิน 13,000,000 หุน
ในการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนสามัญของ UKEM ขางตน หากมีหุนเหลือจากการใชสิทธิของ
ผูถือหุนสามัญของ UKEM คณะกรรมการบริษัท หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายมีอํานาจจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิมที่ประสงค
จะซื้อเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิม (Pro Rata Basis) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ในกรณีที่มีหุนเหลือมากกวาหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรใหแกผูที่จองซื้อเกินกวา
สิทธิและชําระคาจองซื้อหุนดังกลาวทั้งหมดทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ
แตทั้งนี้ จํานวนหุนที่จองซื้อเกินสิทธิตองไมเกินกวา 1.20 เทาของจํานวนหุนตามสิทธิที่
ผูถือหุนแตละรายไดรับการจัดสรร
(2) ในกรณีที่มีหุนเหลือนอยกวาหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรตามสัดสวนการจอง
เกินสิทธิของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย โดยนําสัดสวนการจองเกินสิทธิของผูที่
จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือ จะไดเปนจํานวนหุนที่ผูที่จอง
ซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน ใหปดเศษของ
หุนนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละ
รายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว รวมทั้งตองไมเกินกวา 1.20 เทาของจํานวนหุนตาม
สิทธิที่ผูถือหุนแตละรายไดรับการจัดสรร
ทั้งนี้ หากมีหุนที่เหลือจากการจองซื้อเกินกวาสิทธิของผูถือหุนสามัญของ UKEM ไมวาดวย
เหตุผลใด คณะกรรมการบริษัท หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมี
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5.8.2

อํานาจในการจัดสรรหุนสวนที่เหลือดังกลาวใหแกผูลงทุนประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยและผูลงทุนประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทตอไป
สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของผู
จัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ซึ่ง ดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะพิจารณาจากปจจัยไดแก ปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือ
ดานอื่น ๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน

5.8.3

สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอย ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท

5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญ
5.9.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญของ UKEM
(1) ในกรณีที่ผูถือหุนสามัญ UKEM จองซื้อหุนเกินกวา 1.20 เทาของจํานวนหุนตาม
สิทธิของตน ซึ่งไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 จะ
คืนเงินคาจองซื้อหุนสวนที่เกินกวา 1.20 เทาของจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายได
รับการจัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของ UKEM โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด
ๆ ภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจอง
ซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่เกินกวา 1.20 เทาของจํานวนหุนตามสิทธิของผูถือหุน
นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถคืนเงินคาจองซื้อได
โดยผูจองซื้อสามารถเลือกวิธีการรับเงินคาจองซื้อคืนดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้


รับเงินโดยวิธีโอนเขาบัญชี โดยตองเปนบัญชีออมทรัพยหรือบัญชีกระแสราย
วันที่เปดไวกับ ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคาร ไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น และชื่อ
บัญชีตองเปนชื่อเดียวกับชื่อของผูจองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยแนบสําเนา
สมุดบัญชีออมทรัพยหนาแรกที่ระบุชื่อบัญชี หรือสําเนา Statement บัญชี
กระแสรายวัน อยางใดอยางหนึ่ง พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง



รับเปนเช็คทางไปรษณีย เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อ โดยจัดสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูในทะเบียนผูถือหุน อยางไรก็ดี ไมวาใน
กรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียน
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ตามที่อยูที่ระบุไวในทะเบียนผูถือหุน โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับ
เงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
กรณีที่ผูจองซื้อไมไดระบุวิธีการรับเงินคาจองซื้อคืน ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจอง
ซื้อ โดยสงเปนเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูในทะเบียนผูถือหุน
(2) ในกรณีที่ผูถือหุนสามัญ UKEM จองซื้อหุนไมเกินกวา 1.20 เทาของจํานวนหุน
ตามสิทธิของตน แตไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อเกินกวา
สิทธิ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 จะคืน
เงินคาจองซื้อหุน สวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของ UKEM โดยไม
มีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณี
ไม ส ามารถคื น เงิ น ให แ ก ผู จ องซื้ อ ได ใ นกํ า หนดเวลาดั ง กล า ว ผู จั ด การการจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนายจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการ
จัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถคืนเงินคาจอง
ซื้อได โดยผูจองซื้อสามารถเลือกวิธีการรับเงินคาจองซื้อคืนดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้


รับเงินโดยวิธีโอนเขาบัญชี โดยตองเปนบัญชีออมทรัพยหรือบัญชีกระแสราย
วันที่เปดไวกับธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคาร ไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น และชื่อ
บัญชีตองเปนชื่อเดียวกับชื่อของผูจองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยแนบสําเนา
สมุดบัญชีออมทรัพยหนาแรกที่ระบุชื่อบัญชี หรือสําเนา Statement บัญชี
กระแสรายวัน อยางใดอยางหนึ่ง พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง



รับเปนเช็คทางไปรษณีย เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อ โดยจัดสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูในทะเบียนผูถือหุน อยางไรก็ดี ไมวาใน
กรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในทะเบียนผูถือหุน โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับ
เงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

กรณีที่ผูจองซื้อไมไดระบุวิธีการรับเงินคาจองซื้อคืน ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจอง
ซื้อ โดยสงเปนเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูในทะเบียนผูถือหุน
(3) ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองซื้อ
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(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย
และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการ
เสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุน ใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการ
จองซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการ
เสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจอง
ซื้ อ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะยกเลิ กการจองซื้ อ หลั กทรั พ ย โดยผู จ องซื้ อ จะต อ งแจ ง ความ
ประสงค ต อ ผู จั ดการการจั ดจํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยภายใน 5
วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิก
การจองซื้ อหลั กทรัพย ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรับ ประกั น การจํ า หน า ยจะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อราย
นั้นๆ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อตามที่อยูในทะเบียน
ผูถือหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ หรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม
(ข) ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน
ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการ
จัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อ
ไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
5.9.2 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยและผูมีอุปการคุณ
ของบริษัท
(1) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมี
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ โดยสั่ง
จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14
วั น นั บ จากวั น ป ด การจองซื้ อ ทั้ ง นี้ กรณี ไ ม ส ามารถคื น เงิ น ให แ ก ผู จ องซื้ อ ได ใ น
กําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืน
เงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
คํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนด
ระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากได
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มีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบ
จองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ
และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(2) ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเงินคาจองชื้อหุนสําหรับการ
จองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผู
จองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ โดยสั่งจายเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวัน
ป ด การจองซื้ อ ทั้ ง นี้ กรณี ไ ม ส ามารถคื น เงิ น ให แ ก ผู จ องซื้ อ ได ใ นกํ า หนดเวลา
ดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว
จะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
คํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนด
ระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด
ๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุ
ไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดย
ชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
และ/หรือ ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุน
ใหแกผูจองซื้อดังกลาว โดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาว
คืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วันนับจากวันปด
การจองซื้อ
(4) ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย
และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการ
เสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุน ใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการ
จองซื้อหลักทรัพยทนั ที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการ
เสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจอง
ซื้ อ มี สิ ท ธิ ที่ จะยกเลิ กการจองซื้ อ หลั กทรั พ ย โดยผู จองซื้ อจะต องแจ งความ
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ประสงค ต อ ผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ภ ายใน 5 วั น ทํ า การ นั บ แต วั น ที่ เ กิ ด
เหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิก
การจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่
ยกเลิ ก การจองซื้ อ หลั ก ทรั พ ย ดั ง กล า วจะดํ า เนิ น การคื น เงิ น ค าจองซื้ อโดยไม มี
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอม
เฉพาะสั่ ง จ า ยผู จ องซื้ อ ตามชื่ อ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบจองซื้ อ และจั ด ส ง ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวัน
ปดการจองซื้อหรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงิน
ใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการสงคืนเงิน ดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแ กผูจองซื้อหุน ใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการ
จัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อ
ไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับ
หนาที่เปนนายทะเบียนหุนใหกับบริษัทฯ และใหบริการรับฝากหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อ
สามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้
เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ
เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไม
สามารถขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณี
หนึ่งในสามกรณี ดังนี้
5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย
โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของผูออกหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพยอ ยู กรณีนี้ บริษัท จะดํา เนิน การนํา หุน สามัญ ที่ไ ดรับ จัดสรรฝากไวกับ
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพย
จะบั น ทึ ก ยอดบั ญ ชี จํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย นั้ น ฝากหุ น สามั ญ อยู ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว
ภายใน 7 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุน
สามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญ
ของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.9.1 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อ
จะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการออกใบ
หุนใหแกผูจองซื้อ ตามขอ 5.9.3 แทน
5.10.2 ในกรณี ที่ ผู จ องซื้ อ ไม ป ระสงค จ ะขอรั บ ใบหุ น แต ป ระสงค จ ะใช บ ริ ก ารของศู น ย รั บ ฝาก
หลั ก ทรั พ ย โดยผู จ องซื้ อ ประสงค ที่ จ ะฝากหุ น ไว ใ นบั ญ ชี ข องบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย สมาชิ ก
หมายเลข 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวน
ที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออก
หลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่
ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่
ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และ
หากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่
600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุน
สามัญตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทโดย
ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุน
สามัญทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจาก
วันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับ
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุน
สามัญของบริษัทไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
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สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของ
บริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเป
นเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูล ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองและครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลให
มีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการ
เงินของบริษัท
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองเปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี
ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว”
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายพีรเจต

สุวรรณนภาศรี

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี

นายพีรพล

สุวรรณนภาศรี

กรรมการ/กรรมการบริหาร

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี

นายการุณ

ศรีวิจิตรานนท

กรรมการ/กรรมการบริหาร

นายการุณ ศรีวิจิตรานนท

นายวิษณุ

มีอยู

นางสาวอตินุช เอื้ออํานวย

กรรมการ/กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายบริหารกลาง(รักษาการ)/
ผูจดั การฝายบัญชีและการเงิน

นายวิษณุ มีอยู
นางสาวอตินุช เอื้ออํานวย

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
นายพีรเจต

สุวรรณนภาศรี

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี

สวนที่ 4 หนา 1

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพ
เจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตอง
ของขอมูลไว”
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน

นายวิรัช

สุวรรณนภาศรี

กรรมการ

นายวิรัช สุวรรณนภาศรี

นางกาญจนา

สุวรรณนภาศรี

กรรมการ

นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี

นางสาวสุธิดา

สุวรรณนภาศรี

กรรมการ

นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี

กรรมการ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี

นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี
นายกันต

อรรฆยวรวิทย

นางสาวขวัญสกุล เต็งอํานวย
นางสาวสิรัสวดี

สุทธิวรพันธชัย

นายกันต อรรฆยวรวิทย
นางสาวขวัญสกุล เต็งอํานวย
นางสาวสิรัสวดี สุทธิวรพันธชัย

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
นายพีรเจต

สุวรรณนภาศรี

ตําแหนง
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
สวนที่ 4 หนา 2

ลายมือชื่อ
นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวา ขาพเจาไดสอบทานขอมูลใน
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ ไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ”

บริษัท ฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่ จํากัด

นายวรชาติ ทวยเจริญ
( นายวรชาติ ทวยเจริญ )
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

สวนที่ 4 หนา 3

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ขอมูลการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหารในบริษทั

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

1

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน
ประธานกรรมการ

อายุ
(ป)
53

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ(การเงิน) New
York University, USA
ปริญญาโทดานบริหารงานวิศวกรรม
George Washington University, USA
ผานการอบรมหลักสูตร
- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)
- Audit Committee Program (ACP)

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท* (%)
-

ความสัมพันธทางครอบ
ครับระหวางผูบริหาร
-ไมม-ี

ชวงเวลา
2553-ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
2547-2550
2544-2547

2

นายกันต อรรฆยวรวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

49

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผานการอบรมหลักสูตร
- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)
- Audit Committee Program (ACP)

-

-ไมม-ี

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
2551 – 2552
2549 - 2551
2546 – 2551

เอกสารแนบ 1 หนา 1

ประวัติการทํางาน
ตําแหนงและสถานที่
บริษัท ยูเนี่ยนอินทราโก จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
เอเพ็ค เซอรกิจ(ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
กรรมการตรวจสอบ
บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจัดการ
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ ประเทศไทย (จํากัด)
รองกรรมการผูจัดการ
บริษัท ยูเนี่ยนอินทราโก จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เควิน แอนด เคิรท จํากัด
กรรมการผูจัดการ
บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุป จํากัด
ผูอํานวยการฝายการเงิน
บริษัท ชูไก จํากัด(มหาชน)
ผูอํานวยการฝายการเงิน
บริษัท แบล็คไลเกอร จํากัด
กรรมการผูจัดการ

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

3

4

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ผศ.ดร.ขวัญสกุล เต็งอํานวย
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

นางสาวสิรัสวดี สุทธิวรพันธชัย
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ

อายุ
(ป)
43

43

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาบัญชี The University of
Manchester, UK
ปริญญาโทสาขาบัญชีจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ(การเงิน)
University of San Antonio, USA
ผานการอบรม Director Accreditation
Program (DAP)
ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผานการอบรม Director Accreditation
Program (DAP)

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท* (%)
-

ความสัมพันธทางครอบ
ครับระหวางผูบริหาร
-ไมม-ี

ชวงเวลา
2553-ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน
2541-ปจจุบัน
2534-ปจจุบัน

-

-ไมม-ี

2553-ปจจุบัน
2549-2552
2543-2548

5

นายวิรัช สุวรรณนภาศรี
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลง
นามผูกพันบริษัท

66

ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาผูบริหาร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผานการอบรม Director Accreditation
Program (DAP)

0.001

สามีของนางกาญจนา
สุวรรณนภาศรี

2553-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน

2548-2553
2524-2547

เอกสารแนบ 1 หนา 2

ประวัติการทํางาน
ตําแหนงและสถานที่
บริษัท ยูเนี่ยนอินทราโก จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เฮลธลุค จํากัด
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อาจารยประจําภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
สํานักงาน ธนากร
หุนสวนผูจัดการ
บริษัท ยูเนี่ยนอินทราโก จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท โกลเบล็ก แอดไวเซอรรี่ จํากัด
ผูอํานวยการอาวุโสฝายวาณิชธนกิจ
บล. ยูไนเต็ด จํากัด(มหาชน)
ผูอํานวยการฝายวาณิชธนกิจ
บริษัท ยูเนี่ยนอินทราโก จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ
บริษัท ไลออนเอเซีย (ไทยแลนด) จํากัด
กรรมการผูจัดการ
บริษัท เฟสททราโก จํากัด
กรรมการผูจัดการ
บริษัท ยูเนี่ยนอินทราโก จํากัด
กรรมการผูจัดการ
บริษัท ยูเนี่ยน เทรดดิ้ง แอนด อินดัสตรี้ จํากัด
กรรมการผูจัดการ

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

6

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลง
นามผูกพันบริษัท

อายุ
(ป)
69

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท* (%)
0.001

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก สาขา สังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผานการอบรม Director Accreditation
Program (DAP)

ความสัมพันธทางครอบ
ครับระหวางผูบริหาร
ภรรยาของนายวิรัช
สุวรรณนภาศรี

ชวงเวลา
2553-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน

2524-2547

7

นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลง
นามผูกพันบริษัท

40

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
ผานการอบรม Director Accreditation
Program (DAP)

0.001

บุตร นายวิรัช สุวรรณนภา
ศรี และนางกาญจนา
สุวรรณนภาศรี

2553-ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
2548-2552

เอกสารแนบ 1 หนา 3

ประวัติการทํางาน
ตําแหนงและสถานที่
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บริษัท ไลออนเอเซีย (ไทยแลนด) จํากัด
กรรมการ
บริษัท ยูเคม เอทานอล แอนด เอสเตอร จํากัด
กรรมการ
บริษัท เฟรสทราโก จํากัด
กรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยน เทรดดิ้ง แอนด อินดัสตรี้ จํากัด
กรรมการผูจัดการ

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ยูเคม เอทานอล แอนด เอสเตอร จํากัด
กรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการทั่วไป

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

8

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลง
นามผูกพันบริษัท

อายุ
(ป)
39

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ(การตลาด)
University of New Haven, USA
ปริญญาโทสาขากาเงิน University of New
Haven, USA
ผานการอบรม Director Accreditation
Program (DAP)

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท* (%)
0.001

ความสัมพันธทางครอบ
ครับระหวางผูบริหาร
บุตร นายวิรัช สุวรรณนภา
ศรีและนางกาญจนา
สุวรรณนภาศรี

ชวงเวลา
2548-ปจจุบัน

2545-2548

9

นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลง
นามผูกพันบริษัท

38

ประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจ
สาขาการเงินและการธนาคาร ระหวาง
ประเทศ, The University of Birmingham
ประเทศอังกฤษ
ผานการอบรมDirector Accreditation
Program (DAP)

0.001

บุตร นายวิรัช สุวรรณนภา
ศรีและนางกาญจนา
สุวรรณนภาศรี

2553-ปจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร

2551-ปจจุบัน

Multi Kross Operation Limited

2548-ปจจุบัน

2548-2553
2543-2548
2534-2543

เอกสารแนบ 1 หนา 4

ประวัติการทํางาน
ตําแหนงและสถานที่
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ไลออน เอเชีย จํากัด
กรรมการ
บริษัท ยูเคม เอทานอล แอนด เอสเตอร จํากัด
กรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

กรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ยูเคม เอทานอล แอนด เอสเตอร จํากัด
กรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจัดการ
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการทั่วไป
บริษัท ยูเนี่ยน เทรดดิ้ง แอนด อินดัสตรี้ จํากัด
รองผูจัดการฝายการตลาด

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

10

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลง
นามผูกพันบริษัท

อายุ
(ป)
32

คุณวุฒิการศึกษา
Master Degree in
E-Business Management
University of Surrey, U.K.
ผานการอบรม Director Accreditation
Program (DAP)

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท* (%)
0.001

ความสัมพันธทางครอบ
ครับระหวางผูบริหาร
บุตร นายวิรัช สุวรรณนภา
ศรี และนางกาญจนา
สุวรรณนภาศรี

ชวงเวลา
2548-ปจจุบัน

2546-2548
11

นายการุณ ศรีวิจิตรานนท
กรรมการบริหาร

33

ปริญญาโท Master of Commerce
University of New South Wales,
ออสเตรเลีย

-

-ไมม-ี

ปจจุบัน
2549-ปจจุบัน
2546-2549

12

13

นายวิษณุ มีอยู
กรรมการบริหาร

นางสาวพัชรี นิยมปทมะ
ผูอํานวยการสายงานขายและ
การตลาด

41

29

ปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมเคมี
University of New South Wales,
ออสเตรเลีย

-

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-

-ไมม-ี

ปจจุบัน
2538-ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนา 5

-ไมม-ี

ประวัติการทํางาน
ตําแหนงและสถานที่
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ไลออนเอเซีย (ไทยแลนด) จํากัด
กรรมการ
บริษัท ยูเคม เอทานอล แอนด เอสเตอร จํากัด
กรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
Diageo Moet Hennessy, Thailand
Croup Customer Marketing Manager
บริษัท ดีทแฮลม จํากัด
Product Manager
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รองอธิการบดีฝายวิจัย

2552 - ปจจุบัน บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายชายและการตลาด
2546- 2552 บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด
เจาหนาที่อาวุโสฝายขายเทคนิค

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

14

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
นางสาวอตินุช เอื้ออํานวย
ผูอํานวยการสายงานบริหารกลาง
(รักษาการ)/ ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน

อายุ
(ป)
35

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท* (%)
-

ความสัมพันธทางครอบ
ครับระหวางผูบริหาร
-ไมม-ี

ชวงเวลา
2554-ปจจุบัน

2553-2554
2549-2553

15

นายอาลี เลาะเตรุส
ผูจัดการฝายคลังสินคา

33

ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีดุสิต

-

-ไมม-ี

2549-ปจจุบัน
2548-2549
2538-2548

16

นายจิรภัทร เต็มรัตน
ผูจัดการฝายปฏิบัติการคลังสินคา

34

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ

-

-ไมม-ี

2551-ปจจุบัน
2550-2551
2544-2549

หมายเหตุ * เปนสัดสวนการถือหุนในบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้

เอกสารแนบ 1 หนา 6

ประวัติการทํางาน
ตําแหนงและสถานที่
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการสายงานบริหารกลาง(รักษาการ)/
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท เวิรคแมนเฮฟวี่อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากัด
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท เอเอสไอ เอเชียติค (ประเทศไทย) จํากัด
ผูจัดการฝายการเงิน
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายคลังสินคา
บริษัท สีทอง 555 จํากัด
หัวหนาคลังสินคา
บริษัท สีไดโน จํากัด
พนักงานฝายขาย
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายปฏิบัติการคลังสินคา
บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด
ผูจัดการฝายสงออก
บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน)
เจาหนาที่ฝายขาย

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด (มหาชน)

ขอมูลการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหาร
รายชื่อกรรมการและผูบริหาร

ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด
(มหาชน)

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก
จํากัด (มหาชน)

/,///
/,///
/,///
/,///
/,///
/,///
-

x,/
xx,/
xx,/
xx,/
/
/
/
/
/,//,///
/,///
/,//
/,//
///
///,V
///
///

นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน
นายกันต
อรรฆยวรวิทย
นางสาวขวัญสกุล เต็งอํานวย
นางสาวสิรัสวดี สุทธิวรพันธชัย
นายวิรัช
สุวรรณนภาศรี
นางกาญจนา
สุวรรณนภาศรี
นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี
นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี
นายพีรเจต
สุวรรณนภาศรี
นายพีรพล
สุวรรณนภาศรี
นายการุณ
ศรีวิจิตรานนท
นายวิษณุ
มีอยู
นางสาวพัชรี
นิยมปทมะ
นางสาวอตินุช เอื้ออํานวย
นายอาลี
เลาะเดรุส
นายจิรภัทร
เต็มรัตน
หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ
// = กรรมการบริหาร

XX = กรรมการตรวจสอบ
/// = ผูบริหาร

/ = กรรมการ
V = ผูจัดการฝายบัญชี

เอกสารแนบ 1 หนา 7

บริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัท ยูเคม เอทานอล
แอนด เอสเตอร จํากัด

บริษัท ไลออน เอเชีย จํากัด

/
/
/
/
/
/
-

/,///
/
/
/
-

Multi Kross
Operation Limited
/
-

