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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (‘’บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2510 ภายใต้ชื่อบริษัท ไว้ท์แอนด์โก จำกัด และ
ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2537 

ลักษณะการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ  
1) ธุรกิจดา้นการนำเขา้และจดัจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 
2) ธุรกิจใหเ้ชา่อสังหารมิทรัพย์ 
3) ธุรกิจร่วมทุนในบริษัทย่อย    

1. ธุรกิจด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 
                ธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลกนี้ถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
เพราะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมากว่า 54 ปี จนปัจจุบัน บริษัทฯ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางใน
อุตสาหกรรมไทย 
   แม้การแข่งขันโดยทั่วไปยังคงรุนแรงทั้งด้านราคาและคุณภาพของสินค้า แต่ปัจจัยสำคัญที่มีส่วนทำให้ธุรกิจนี้สามารถฟันฝ่า
อุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจนประสบความสำเร็จคือ 

• การมีการวางแผนและใช้กลยุทธ์ในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม ทำให้สินค้าของ
บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ 

• การมีทีมงานการตลาดและการขาย ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีความรู้ทางด้านเทคนิคในการใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละ
กลุ่มอุตสาหกรรม มีการติดตามการพัฒนาด้านเทคนิคใหม่ๆ และแนวโน้มของตลาดในอนาคต ซึ่งมีส่วนสำคัญในการ
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดให้ดีขึ้น 

• การมีศูนย์กระจายสินค้าที่มีระบบการจัดการคลังสินค้าและระบบจัดส่งสินค้า ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ 
ISO 9001:2015 และมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งศูนย์กระจายสินค้าก็ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกบนถนน
บางนา-ตราด ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ จึงช่วยสนับสนุนการขายและสร้างความพอใจให้ลูกค้า เนื่องจากสามารถจัดส่ง
สินค้าให้ลูกค้าได้ภายในกำหนดเวลา 

• มีการขยายตลาดด้านผลิตภัณฑโ์อลิโอเคมิคัล 

บริษัทฯ ไดด้ำเนนิธุรกจิจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้ 
1. เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมี  
2. เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร 
3. เคมีวิเคราะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 
4. เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคลือบผิวและพลาสติก 
5. ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล 
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2. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
              ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย  อาคารสำนักงาน  และคลังสินค้า 

• อาคารสำนักงานให้เช่า ตั้งอยู่ที่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 ประกอบด้วยอาคารสำนักงานให้เช่า 2 อาคาร มีพื้นที่รวม 
17,500 ตารางเมตร มีส่ิงอำนวยความสะดวกทัดเทียมอาคารสำนักงานชั้นนำ  เช่น ห้องประชุมกลาง ห้องสัมมนา ร้านอาหาร และที่
จอดรถที่เพียงพอสำหรับลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อ ท้ังยังมีระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ช.ม.   

• คลังสินค้าและโรงงานให้เช่า ตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา – ตราด ก.ม. 18 ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ มีพื้นที่รวม 44,000  
ตารางเมตร เป็นอาคารคลังสินค้าที่มีมาตรฐานสากล และตั้งอยู่ในทำเลที่ดี  
 บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานผู้แทนในประเทศพม่าแล้ว มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและหาโอกาสในการขยายตลาดให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
 
บริษัทย่อย 
 บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกดั ใหบ้ริการซ่อมตูเ้ซฟ 

ลูกค้าเป้าหมาย   
คือ ผู้ผลิตสินค้าที่เน้นการผลิตสนิค้าคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมทกุประเภท ท่ีสามารถใชเ้คมีภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายเป็น

วัตถดุิบ 

การจำหน่ายและช่องทางการจำหนา่ย 
 การจัดจำหน่ายโดยตรงถึงผู้ผลิตเป็นนโยบายการขายหลักของบริษัทฯ สำหรับลูกค้าที่ใช้เคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิต แต่เนื่องจากเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ มีมากมายหลายชนิด เพื่อให้การจัดจำหน่ายได้ครบทุกเคมีภัณฑ์และทุกพื้นที่  จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องขยายการจำหน่ายผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและใช้อย่าง
แพร่หลาย 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบรษิัทยอ่ย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย 
การลงทนุในบริษัทย่อย 

ชื่อบริษทั ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบียน 
ประเภทหุน้ 

จำนวนหุ้นที่ออก 
จำหนา่ย (หุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 
 

สัดส่วนการถือหุน้/
ลงทนุ (ร้อยละ) 

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด 
75 รูเบีย ถนนสุขมุวิท 42 แขวงพระโขนง  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
โอลิโอเคมิคัล 

30,000,000 บาท สามัญ 
 

297,547 
 

100 
บาท 

99.18 
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โครงสร้างการจัดการ 
1) คณะกรรมการบริษัท   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวน 5 ท่าน มีดังต่อไปนี ้

ทั้งนี้ นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท 
โดยทั่วไปมีวาระ 3 ปี ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 ซึ่งกำหนดว่า 
“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหน่ึงในสาม ถ้าจำนวนกรรมการท่ีจะแบง่
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการท่ีออกไปตามข้อนี้ มีสิทธิ
ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได”้ 

 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1.  มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารและกิจการงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ   
2.  ควบคุมดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบรษิัทฯ 

ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
3.  กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ของบริษัทฯทุกปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานกรรมการบริษัท 

2. นางสาวนัทธ์หทัย   ธนชัยหิรัญศิริ  กรรมการ 

3. นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ กรรมการ 

4. นางสุจิตรา วิชยศึกษ์ กรรมการ 

5. นางศิริกุล สมุทรสาคร กรรมการ 
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2) คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทฯมีคณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่สนับสนุนภาระของคณะกรรมการบริษัท  ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร                 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีสมาชิกจำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปน้ี   

 
อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. กำหนดผู ้ลงนามทางการเง ินและธุรกรรมทางการเง ินกับสถาบันการเง ิน ตลอดจนกำหนดอำนาจในการ  

ทำรายการเกี่ยวกับความผูกผันทางสัญญาทางการเงิน 
2. ให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน

ต่างๆ รวมทั ้งบริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ ่ม ตามที ่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและภายใต้วงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

      ทั้งนี้ ธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทให้รวมถึง ธุรกรรมเกี่ยวกับ การบริหารบัญชี  การบริหารสภาพคล่อง การขอ
อนุมัติวงเงินสินเชื่อ การเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การบริหารความเส่ียง การดำเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับตราสาร
ทางการเงิน หรือธุรกรรมอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท และ
รวมถึงการลงนามในสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ท่ีจำเป็นด้วย 

เมื่อเข้าทำธุรกรรมทางการเงินตามข้อ 2. แล้วคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั ้งถัดไป เว ้นแต่ กรณีธุรกรรมทางการเง ินประเภทตราสารอนุพันธ์ ( Derivatives) ให้
คณะกรรมการบริหารรายงานทันทีเมื่ออนุมัติหรือเข้าทำรายการแล้ว หรือ กรณีธุรกรรมทางการเงินประเภทหนี้อื่นๆ ให้รายงาน
เมื่อมียอดหนี้เพิ่มเติมทุกจำนวน 1,000 ล้านบาท 

3. งานอื ่นๆ ตามที่มอบหมาย ทั ้งนี ้ ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการแต่งตั ้งผู ้ร ับมอบอำนาจ และ/หรือ 
มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการเงิน ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลอื่นใดเพื่อปฏบิัติงาน
ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ 
 
 
 
 
 

รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานกรรมการบริษัท 

2. นางสุจิตรา วิชยศึกษ์ กรรมการ 

3. นางศิริกุล สมุทรสาคร กรรมการ 

4. นางสาวนัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิร ิ กรรมการ 

5. นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ กรรมการ 
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การมีส่วนได้เสียของกรรมการในบริษัทและบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ แสดงจำนวนหุ้น โดยรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ที่ประชุมสามัญ          
ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน  3,000,000 บาท         
ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน และโบนัสกรรมการประจำปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทแม่เป็น          
ผู้กำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
บริษัทฯ  
 
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ซึ ่งกรรมการทุกท่านได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จึงไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 
 
ค่าตอบแทนอื่น ๆ  
-ไม่มี- 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล จำนวนหุ้น  

1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ไม่มี 

2. นางสุจิตรา วิชยศึกษ์ ไม่มี 

3. นางศิริกุล สมุทรสาคร ไม่มี 

4. นางสาวนัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิร ิ ไม่มี 

5. นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ ไม่มี 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ  

ชื่อบริษทั  บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
White Group Public Company Limited 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 99/1 ซอยแสงจันทร์ – รูเบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครเ  
เลขทะเบียนบริษัท 0107537000190 
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว บริษ ัทมีท ุนจดทะเบียนทั ้งส ิ ้น 300,000,000 บาท โดยมีท ุนชำระแล้ว  จำนวน 

178,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 
1,785,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท  

สิทธิออกเสียงในที่ประชุม 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
โทรศัพท์  0 2390 2445 (ระบบ D.I.D.)  
โทรสาร  0 2381 9990 
เว็บไซต์  http://www.whitegroup.co.th  
ประเภทธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 

1) ธุรกิจด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 
2) ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
3) ธุรกิจร่วมทุนในบรษิัทย่อย    

นายทะเบียนหุน้ของบริษทั บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จำกดั  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง 
เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท:์ 0 2009 9000 
โทรสาร: 0 0 2009 9991 

ผู้สอบบัญช ี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกดั 
 เลขที่ 11/1 ชั้น 23 – 27 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 25 

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท:์ 0 2034 0000 

โทรสาร: 0 2034 0100 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกดั  
เลขที่ 540 อาคารเมอรค์ิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท:์ 0 2264 8000 
โทรสาร: 0 2657 2222 

  

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













































































































































