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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (‘’บริษัทฯ”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 10 สิงหำคม 2510 ภำยใตช้ื่อบริษัท ไวท้แ์อนดโ์ก จ ำกดั และ
ไดแ้ปรสภำพเป็นบรษิัทมหำชน เมื่อวนัท่ี 24 มกรำคม 2537 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 
1) ธุรกิจดำ้นกำรน ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยเคมีภณัฑท์ำงอตุสำหกรรม 
2) ธุรกิจใหเ้ชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์
3) ธุรกิจรว่มทนุในบรษิัทย่อย    

1. ธุรกิจด้านการน าเข้าและจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑท์างอุตสาหกรรม 
                ธุรกิจจัดจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์อุตสำหกรรม ที่มีคุณภำพสูงจำกบริษัทผูผ้ลิตชั้นน ำของโลกนีถื้อเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
เพรำะประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจมำกว่ำ 53 ปี จนปัจจุบัน บริษัทฯ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงใน
อตุสำหกรรมไทย 
   แมก้ำรแข่งขนัโดยทั่วไปยงัคงรุนแรงทัง้ดำ้นรำคำและคณุภำพของสินคำ้ แต่ปัจจยัส ำคญัที่มีส่วนท ำใหธุ้รกิจนีส้ำมำรถฟันฝ่ำ
อปุสรรคต่ำงๆ ท่ีเกิดขึน้จนประสบควำมส ำเรจ็คือ 

• กำรมีกำรวำงแผนและใชก้ลยทุธใ์นกำรรบัมือกบัปัญหำที่เกิดขึน้ในแต่ละอตุสำหกรรมไดอ้ย่ำงเหมำะสม ท ำใหสิ้นคำ้ของ
บรษิัทฯ สำมำรถแข่งขนัได ้

• กำรมีทีมงำนกำรตลำดและกำรขำย ที่มีควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น มีควำมรูท้ำงดำ้นเทคนิคในกำรใชผ้ลิตภณัฑใ์นแต่ละ
กลุ่มอุตสำหกรรม มีกำรติดตำมกำรพฒันำดำ้นเทคนิคใหม่ๆ และแนวโนม้ของตลำดในอนำคต ซึ่งมีส่วนส ำคญัในกำร
รว่มพฒันำผลิตภณัฑก์บัลกูคำ้ เพื่อช่วยเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนัในตลำดใหด้ีขึน้ 

• กำรมีศูนยก์ระจำยสินคำ้ที่มีระบบกำรจัดกำรคลงัสินคำ้และระบบจดัส่งสินคำ้ ท่ีไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนตำมระบบ 
ISO 9001:2015 และมีเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ อีกทัง้ศูนยก์ระจำยสินคำ้ก็ตัง้อยู่ในท ำเลที่สะดวกบนถนน
บำงนำ-ตรำด ใกลส้นำมบินสวุรรณภมูิ จึงช่วยสนบัสนุนกำรขำยและสรำ้งควำมพอใจใหล้กูคำ้ เนื่องจำกสำมำรถจดัส่ง
สินคำ้ใหล้กูคำ้ไดภ้ำยในก ำหนดเวลำ 

• มีกำรขยำยตลำดดำ้นผลิตภณัฑโ์อลิโอเคมิคลั 

บริษัทฯ ไดด้ าเนินธุรกจิจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑส์ าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี ้
1. เคมีภณัฑอ์ตุสำหกรรมน ำ้มนัและปิโตรเคมี  
2. เคมีภณัฑอ์ตุสำหกรรมอำหำร 
3. เคมีวิเครำะหแ์ละอปุกรณห์อ้งปฏิบตัิกำร 
4. เคมีภณัฑอ์ตุสำหกรรมเคลือบผิวและพลำสติก 
5. ผลิตภณัฑโ์อลิโอเคมิคลั 
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2. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
              ธุรกิจใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัยป์ระกอบดว้ย  อำคำรส ำนกังำน  และคลงัสินคำ้ 

• อำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ ตัง้อยู่ที่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวิท 42 ประกอบดว้ยอำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ 2 อำคำร มีพืน้ท่ีรวม 
17,500 ตำรำงเมตร มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทดัเทียมอำคำรส ำนกังำนชัน้น ำ  เช่น หอ้งประชุมกลำง หอ้งสมัมนำ รำ้นอำหำร และที่
จอดรถที่เพียงพอส ำหรบัลกูคำ้และผูท้ี่มำติดต่อ ทัง้ยงัมีระบบรกัษำควำมปลอดภยั ตลอด 24 ช.ม.   

• คลังสินค้ำและโรงงำนให้เช่ำ ตั้งอยู่ที่  ถนนบำงนำ – ตรำด ก.ม. 18 ใกล้สนำมบินสุวรรณภูมิ มีพื ้นที่รวม 44,000  
ตำรำงเมตร เป็นอำคำรคลงัสินคำ้ที่มีมำตรฐำนสำกล และตัง้อยู่ในท ำเลที่ดี  
 บริษัทฯ ไดจ้ัดตัง้ส ำนักงำนผูแ้ทนในประเทศพม่ำแลว้ มีวตัถุประสงคใ์นกำรศึกษำและหำโอกำสในกำรขยำยตลำดใหก้ับ
ผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ 
 
บริษัทย่อย 
  บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ ากัด 

• โรงงำนผลิตสำรเคมีประเภทกรดไขมันประเภทต่ำงๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล โดยให้บริษัทแม่ คือ บริษัท  
ไวท้ก์รุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำย 

ลูกค้าเป้าหมาย   
คือ ผูผ้ลิตสินคำ้ที่เนน้กำรผลิตสนิคำ้คณุภำพสงูในอตุสำหกรรมทกุประเภท ท่ีสำมำรถใชเ้คมีภณัฑท์ี่บรษิัทฯ จดัจ ำหน่ำยเป็น

วตัถดุิบ 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 กำรจดัจ ำหน่ำยโดยตรงถึงผูผ้ลิตเป็นนโยบำยกำรขำยหลกัของบรษิัทฯ ส ำหรบัลกูคำ้ที่ใชเ้คมีภณัฑข์องบริษัทฯ เป็นวตัถุดิบ
ในกำรผลิต แต่เนื่องจำกเคมีภัณฑข์องบริษัทฯ มีมำกมำยหลำยชนิด เพื่อใหก้ำรจดัจ ำหน่ำยไดค้รบทุกเคมีภัณฑแ์ละทุกพืน้ที่  จึงมี
ควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งขยำยกำรจ ำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจัดจ ำหน่ำย ทั้งนีเ้พื่อให้สินคำ้เคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่รูจ้ักและใช้อย่ำง
แพรห่ลำย 

 
 
 
 
 
 
 



 
บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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รำยละเอียดเงินลงทนุในบรษิัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ประกอบดว้ย 
การลงทนุในบริษัทย่อย 

ชื่อบริษทั ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบียน 
ประเภทหุน้ 

จ านวนหุ้นทีอ่อก 
จ าหน่าย (หุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 
 

สัดส่วนการถือหุน้/
ลงทนุ (ร้อยละ) 

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ ากัด 
75 รูเบีย ถนนสขุมุวิท 42 แขวงพระโขนง  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 

ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์
โอลิโอเคมิคลั 

30,000,000บำท สำมญั 
 

297,547 
 

100  
บำท 

99.18 
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โครงสร้างการจัดการ 
1) คณะกรรมการบริษัท   

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบรษิัทมีกรรมกำรจ ำนวน 8 ท่ำน มีดงัต่อไปนี ้

ทัง้นี ้นำงกมลวรรณ ศิวรกัษ์ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษิัท 
 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
โดยทั่วไปมีวำระ 3 ปี ทัง้นี ้ภำยใตข้อ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ที่ 18 ซึ่งก ำหนดว่ำ 
“ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นอตัรำหน่ึงในสำม ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสำม และกรรมกำรที่ออกไปตำมขอ้นี ้มีสิทธิ
ไดร้บัเลือกตัง้กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได”้ 

 
ขอบเขต หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1.  มีอ ำนำจหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดแูลกำรบรหิำรและกิจกำรงำนต่ำง ๆ ของบรษิัทฯ   
2.  ควบคุมดแูลและจดักำรใหก้ำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
3.  ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และมีกำรทบทวนวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ

ของบริษัทฯทุกปี และก ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมลูค่ำทำงเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่กิจกำรและผลประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 
 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยอศัวิน เตชะเจรญิวิกลุ ประธำนกรรมกำรบรษิัท 

2. นำยสทุธิชยั สงัขมณี กรรมกำรอิสระ 

3. รศ.ดร.พิมพพ์นำ ปีตธวชัชยั กรรมกำรอิสระ 

4. พลต ำรวจโทภทัรชยั หิรญัญะเวช กรรมกำรอิสระ 

5. นำงสจุิตรำ วิชยศกึษ์ กรรมกำร 

6. นำงศิรกิลุ สมทุรสำคร กรรมกำร 

7. นำงสำวนทัธห์ทยั ธนชยัหิรญัศิร ิ กรรมกำร 

8. นำงกมลวรรณ ศิวรกัษ์ กรรมกำร 
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2) คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทฯมีคณะกรรมกำรชุดย่อยท ำหน้ำที่สนับสนุนภำระของคณะกรรมกำรบริษัท  ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร                 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีสมำชิกจ ำนวน 5 ท่ำน ตำมรำยชื่อต่อไปนี ้  

 
อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ก ำหนดผู้ลงนำมทำงกำรเงินและธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงิน ตลอดจนก ำหนดอ ำนำจในกำร  

ท ำรำยกำรเก่ียวกบัควำมผกูผนัทำงสญัญำทำงกำรเงิน 
2. ใหค้ณะกรรมกำรบริหำรด ำเนินกำรเก่ียวกับธุรกรรมทำงกำรเงินทุกประเภทกับธนำคำรพำณิชยแ์ละสถำบนักำรเงิน

ต่ำงๆ รวมทั้งบริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่ม ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร โดยกำรพิจำรณำของคณะ
กรรมกำรบรหิำรตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบรษิัทและภำยใตว้งเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

      ทัง้นี ้ธุรกรรมทำงกำรเงินทุกประเภทใหร้วมถึง ธุรกรรมเก่ียวกับ กำรบริหำรบญัชี  กำรบริหำรสภำพคล่อง กำรขอ
อนุมตัิวงเงินสินเชื่อ กำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรด ำเนินกำรที่เก่ียวขอ้งกบัตรำสำร
ทำงกำรเงิน หรือธุรกรรมอื่นใดที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ภำยใตว้งเงินที่ไดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ
รวมถึงกำรลงนำมในสญัญำหรือเอกสำรต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นดว้ย 

เมื่อเขำ้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินตำมขอ้ 2. แลว้คณะกรรมกำรบรหิำรมีหนำ้ที่รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิัททรำบในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งถัดไป เว้นแต่ กรณีธุรกรรมทำงกำรเงินประเภทตรำสำรอนุพันธ์ (Derivatives) ให้
คณะกรรมกำรบรหิำรรำยงำนทนัทีเมื่ออนมุตัิหรือเขำ้ท ำรำยกำรแลว้ หรือ กรณีธุรกรรมทำงกำรเงินประเภทหนีอ้ื่นๆ ใหร้ำยงำน
เมื่อมียอดหนีเ้พิ่มเติมทกุจ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท 

3. งำนอื่นๆ ตำมที่มอบหมำย ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งผู้รับมอบอ ำนำจ และ/หรือ 
มอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่ในกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรเงิน ใหแ้ก่ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหรือบุคคลอื่นใดเพื่อปฏิบตัิงำน
ภำยใตข้อบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรหิำรได ้
 
 
 
 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยอศัวิน เตชะเจรญิวิกลุ ประธำนกรรมกำรบรษิัท 

2. นำงสจุิตรำ วิชยศกึษ์ กรรมกำร 

3. นำงศิรกิลุ สมทุรสำคร กรรมกำร 

4. นำงสำวนทัธห์ทยั ธนชยัหิรญัศิร ิ กรรมกำร 

5. นำงกมลวรรณ ศิวรกัษ์ กรรมกำร 
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การมีส่วนได้เสียของกรรมการในบริษัทและบริษัทในเครือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมกำร แสดงจ ำนวนหุน้ โดยรวมจ ำนวนหุน้ของคู่สมรส บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นตัวเงนิ 

ค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้เท่ำนัน้ โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี 2563 ที่ประชุมสำมญั          
ผูถ้ือหุน้เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2563 ไดอ้นุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2563 ภำยในวงเงินไม่เกิน 3,884,000 บำท         
ซึ่งประกอบดว้ยค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำเดือน และโบนัสกรรมกำรประจ ำปี และมอบอ ำนำจให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท เบอรล่ี์ ยุคเกอร ์จ ำกัด (มหำชน) บริษัทแม่เป็น          
ผูก้  ำหนดรำยละเอียดและอตัรำค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรแต่ละท่ำนตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำยจำก
บรษิัทฯ  
 
ในปี 2563 ค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงินของคณะกรรมกำรบรษิัท ในรูปของค่ำตอบแทนกรรมกำรและโบนสัประจ ำปีเป็นจ ำนวนเงิน
รวมทัง้สิน้ 2,840,000 บำท  
 
 
ค่าตอบแทนอื่น ๆ  
-ไม่มี- 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล จ านวนหุ้น  

1. นำยอศัวิน เตชะเจรญิวิกลุ ไม่มี 

2. นำยสทุธิชยั สงัขมณี ไม่มี 

3. รศ.ดร.พิมพพ์นำ ปีตธวชัชยั ไม่มี 

4. พลต ำรวจโทภทัรชยั หิรญัญะเวช ไม่มี 

5. นำงสจุิตรำ วิชยศกึษ์ ไม่มี 

6. นำงศิรกิลุ สมทุรสำคร ไม่มี 

7. นำงสำวนทัธห์ทยั ธนชยัหิรญัศิร ิ ไม่มี 

8. นำงกมลวรรณ ศิวรกัษ์ ไม่มี 



 

 
 

บริษัท ไวท้ก์รุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  รำยงำนประจ ำปี 2563 หนำ้ 7 จำก 7 

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ  

ชื่อบริษทั  บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ”) 
White Group Public Company Limited 

ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร  
เลขทะเบียนบริษัท 0107537000190 
ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้ง สิ ้น 300,000,000 บำท โดยมีทุนช ำระแล้ว  จ ำนวน 

178,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทจ ำนวน 
1,785,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท  

สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุม 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
โทรศัพท ์  0 2390 2445 (ระบบ D.I.D.)  
โทรสำร  0 2381 9990 
เว็บไซต ์  http://www.whitegroup.co.th  
ประเภทธุรกิจ ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 

1) ธุรกิจดำ้นกำรน ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยเคมีภณัฑท์ำงอตุสำหกรรม 
2) ธุรกิจใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์
3) ธุรกิจรว่มทนุในบรษิัทย่อย    

นำยทะเบียนหุน้ของบริษทั บริษัท ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
เลขที่ 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดนิแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศพัท:์ 0 2009 9000 
โทรสำร: 0 0 2009 9991 

ผู้สอบบัญช ี บริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกดั 
 เลขที่ 11/1 ชัน้ 23 – 27 อำคำรเอไอเอ สำทร ทำวเวอร ์ชัน้ 25 

ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศพัท:์ 0 2034 0000 
โทรสำร: 0 2034 0100 

ทีป่รึกษำกฎหมำย บริษัท วีระวงค ์ชินวัฒน ์และพำรท์เนอรส์ จ ำกดั  
เลขที่ 540 อำคำรเมอรค์ิวรี่ ทำวเวอร ์ชัน้ 22 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

โทรศพัท:์ 0 2264 8000 
โทรสำร: 0 2657 2222 

  

http://www.whitegroup.co.th/

