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            รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
 

 

                 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การดําเนินธุรกิจท่ีสาํคญัและการกํากบัดแูลกิจการ 

งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งการจดัทํางบการเงินดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  โดยเลอืกนโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสมํ่าเสมอ โดยใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและ

ประมาณการท่ีดีท่ีสดุในการจดัทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการบนัทึกข้อมลูทาง

บญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิและเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติ

อยา่งมีสาระสาํคญั 

 ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่าง

เพียงพอ เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคมุดแูลการบริหารฝ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ซึ่ง

โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจ สามารถสร้างความเช่ือถือได้ของงบการเงินตลอดจนการผลติ การดําเนินงานทกุด้านของบริษัทฯ  

 ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะยึดมัน่ในปณิธาณดําเนินงานตามนโยบายธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และ

ก่อประโยชน์แก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

ในโอกาสนีข้อขอบคณุผู้บริหาร พนกังาน ผู้ ถือหุ้น และผู้ เก่ียวข้องทกุท่านท่ีให้ความอนเุคราะห์สง่เสริมในกิจการของบริษัทฯ 

ด้วยดีเสมอมา  

 

          
 

     (ดร. ชิน   ชินเศรษฐวงศ์) 

           ประธานกรรมการ 
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  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้โดยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านบญัชีการเงิน การบริหารการผลติ การตลาด และการ

บริหารองค์กร โดยมีกรรมการทัง้สิน้ 4 ทา่น ซึง่ได้แก่นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพยนต์ ถาวรวงศ์ นาย

มนสั หวงัธรรมนญู และ นายกําจร ช่ืนชจิูตต์ 

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุอยา่งเป็นทางการจํานวน 4 ครัง้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคญั

ของการประชมุเป็นอยา่งยิ่ง โดยให้ผู้บริหาร  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชี เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาด ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผู้ตรวจสอบภายใน  

เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง้ เพ่ือให้การประชุมได้รับข้อมูลและการชีแ้จงในเร่ืองต่างๆ อย่างละเอียดครบถ้วน และเป็นเคร่ืองมือในการ

ควบคมุ กํากบัดแูล และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของฝ่ายบริหารด้วย 

เหมือนเช่นในปีท่ีผา่นๆ มา ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  โดยมุง่เน้น

ในเร่ืองการปฏิบตัิหน้าท่ีให้บรรลวุตัถุประสงค์ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในเร่ืองการควบคมุภายใน การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และความโปร่งใสในการบริหารงาน

ของผู้บริหารของบริษัทฯ เช่นเดียวกนักบัวตัถปุระสงค์หลกัซึง่ได้ปฏิบตัิในปีก่อนๆ  ซึง่สรุปขอบเขตและสาระสาํคญัได้ดงันี ้

1. การสอบทานงบการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทัง้งบการเงินประจําไตรมาสและประจําปี นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนุมตัิ ซึ่งการประชุมทุกครัง้ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชี เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาด ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบ

ภายในเข้าร่วมประชุมด้วย  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

โดยทัว่ไป และได้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอและเป็นท่ีนา่พอใจ 

เน่ืองจากกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 ทา่นเป็นผู้ ท่ีดํารงตําแหนง่กรรมการตรวจสอบในปีท่ีผา่นๆ มา  และกรรมการตรวจสอบ 3 ใน 4 

ทา่น เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านบญัชีและการเงิน ทําให้การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้สามารถแสดงความเห็นใน

ประเด็นท่ีเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน อีกทัง้ยงัได้ให้คําแนะนํารวมถึงคําแนะนําจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตท่ีน่าจะเป็นประโยชน์แก่

ผู้บริหารเพ่ือนําไปใช้ในการจดัทํางบการเงินตอ่ไป 

กรรมการตรวจสอบทกุทา่นได้ปฏิบตัิหน้าท่ีมาหลายปีจึงเข้าใจในเนือ้หาของการดําเนินธุรกิจเป็นอยา่งดี จึงสามารถให้ความเห็น

ในเร่ืองตา่งๆ กบัฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดี และสามารถร่วมพิจารณาให้แนวทางในการตดัสินใจกบัฝ่ายบริหารในเร่ืองสําคญัๆ หลายต่อ

หลายเร่ืองในปีท่ีผา่นมา 
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2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการกาํกับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซลัแตนท์ จํากัด (AMC) ซึ่งเป็น

บริษัทท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการตรวจสอบและการควบคมุภายในเหมือนปีท่ีผ่านๆ มา  โดยมุ่งเน้นในเร่ืองการบริหารจดัการการใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพย์สิน การป้องกันความผิดพลาดเสียหายท่ีเกิดจากการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร การ

ทํางานประจําวนัของพนกังานและการทจุริต ซึง่ผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในในปี 2557 นี ้เป็นท่ีนา่พอใจและเป็นประโยชน์ใน

การให้ความเห็นในด้านการควบคมุภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

เน่ืองจากผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในมีคุณภาพและเป็นท่ีน่าพอใจ  คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ 

บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซลัแตนท์ จํากดั ทําหน้าท่ีเป็นบริษัทท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการตรวจสอบและการควบคมุภายในปี 2558 

อีก 1 ปี 

การตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสและในบางครัง้ระหว่างไตรมาสเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้กํากบัดแูลงานตรวจสอบภายในโดย 

- ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ ซึง่จะกําหนดแผนการตรวจสอบลว่งหน้าในช่วงต้นปี 

- พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะตา่งๆ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทกุ

ครัง้ เพ่ือชีแ้จงประเด็นท่ีเกิดจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้นําไปสัง่การให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม

คําแนะนําทนัที 

เน่ืองจากรายงานการตรวจสอบภายในจะจดัทําเสร็จก่อนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในแตล่ะครัง้ ผู้ตรวจสอบภายในได้

จดัทําสําเนาเสนอฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ล่วงหน้า ฝ่ายบริหารได้นําประเด็นในการตรวจสอบและข้อเสนอแนะไปดําเนินการก่อนการ

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ  

จากผลการปฏิบตัิงานของทีมตรวจสอบภายใน ในหลายปีท่ีผ่านมาได้ให้คําแนะนําท่ีฝ่ายบริหารได้นําไปปฏิบตัิ ซึ่งทําให้ระบบ

การควบคมุภายในได้พฒันาขึน้ทกุๆ ปีและอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ ฝ่ายบริหารได้นําไปสื่อสารกบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพฒันาและรักษา

ระบบการควบคมุภายในให้อยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจในทกุๆ ปี 

อนึง่ หากมีความจําเป็นท่ีจะต้องตรวจสอบในเร่ืองใดเป็นการพิเศษ คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน

เข้าดําเนินการทนัที 

3. รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โดยให้ฝ่ายบญัชีและฝ่าย

บริหารจดัทํารายงานรายการระหว่างบริษัทฯ กบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั แล้วให้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแสดงความเห็นเก่ียวกับ

รายการท่ีเก่ียวข้องกนัดงักลา่วนี ้ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้  

จากการสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตในรายการดงักลา่ว พบวา่เป็นรายการท่ีเป็นปกติทางธุรกิจ  โดยมีราคาและเง่ือนไข

สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลและกิจการอ่ืนท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกัน ทัง้นีก้ารอนุมัติรายการและการ

เปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามข้อกําหนดหรือประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

ผลการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตสําหรับรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ในปี 2557 ท่ี

ผา่นมาไมพ่บรายการใดท่ีมีข้อสงัเกตหรือไมเ่ป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ หรือมีประเด็นใดๆ ท่ีมีสาระสาํคญั  
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4. การปฏิบัตติามข้อกาํหนด 

บริษัทฯ มีผู้ รับผิดชอบในการติดตามข้อกําหนดว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ประกอบธุรกิจ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิถกูต้องอย่างสมํ่าเสมอ

ตลอดมา 

5. การพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจําปี 2558 

จากผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตมีคุณภาพและเป็นท่ีน่าพอใจ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอช่ือ

ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2558 เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทและผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

6. เร่ืองอ่ืนๆ 

ภาระหน้าท่ีท่ีต้องกํากับดูแลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้

ความสําคญัตลอดมาทกุปี โดยคณะกรรมการจะเข้าไปมีสว่นร่วมในการเสนอแนะและให้ความเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งอยู่ในขอบข่าย

ความรับผิดชอบเทา่ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะทําได้อยูเ่ป็นระยะ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ โดยรวมบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกบัการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไมพ่บข้อบกพร่องของระบบการควบคมุภายในท่ีจะมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่ความถกูต้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักความเป็นอิสระและมุ่งเน้นด้านการควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดการ

บริหารงานของบริษัทฯ อยา่งโปร่งใส เพ่ือดแูลและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งเป็นธรรม 

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระและยินดีท่ีจะได้รับข้อมูลจากทุกๆ ท่านท่ีมีความประสงค์จะให้ข้อมูล เพ่ือให้

คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือเสนอแนะข้อมูล เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบนําไปพิจารณาเพ่ือหาแนวทางการในการนํา

ข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้การบริหารจัดการภาระหน้าท่ีต่างๆ มีประสิทธิผลดียิ่งขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความยินดีอยา่งยิ่งท่ีจะได้รับข้อมลูและข้อเสนอแนะตา่งๆ 

 

 

 

 

                                    (นายสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร) 

                                                                                             ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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       1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อบริษัท : บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลติและจําหนา่ยกระดาษคราฟท์สาํหรับอตุสาหกรรมหีบหอ่และบรรจภุณัฑ์ 

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107547000281 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ : ชัน้ 4 เลขท่ี 113 – 115 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

โทรศัพท์ : 02-910-2700 (อตัโนมตั)ิ 

โทรสาร : 02-910-2709 

ที่ตัง้โรงงาน : เลขท่ี 61 หมู ่8 ต.วดัโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000 

โทรศัพท์ : 037-482-968-74 

โทรสาร : 037-482-975 

ทุนที่เรียกชาํระแล้ว : 650,000,000 บาท 

เว็บไซต์ : www.unitedpaper.co.th 

ผู้สอบบัญช ี : นางวิไลรัตน์ 

นางสาวสมจินตนา 

นางสาวสภุาภรณ์ 

โรจน์นครินทร์ 

พลหิรัญรัตน์ 

มัง่จิตร 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  3104 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  5599 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  8125 

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

316/32 สขุมุวิท 22 (ซอยสายนํา้ทิพย์) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

นายทะเบียน : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ชัน้ 4, 6-7 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศพัท์ 02-229-2800 
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2. ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ     

 หน่วย : ล้านบาท 

ฐานะทางการเงนิ 2555 2556 2557 

 สนิทรัพย์หมนุเวียน   839.12 1,066.32 1,082.24 

 สนิทรัพย์รวม   1,626.78 2,174.42 2,207.35 

 หนีส้นิหมนุเวียน 295.04 279.18 252.07 

 หนีส้นิรวม   336.45 403.40 358.66 

 สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,290.33 1,771.02 1,848.69 

ผลการดาํเนินงาน      

 รายได้จากการขาย   1,945.43 2,020.51 2,012.31 

 ต้นทนุขาย   1,763.14 1,705.37 1,696.07 

 กําไรขัน้ต้น   182.29 315.14 316.24 

 รายได้อ่ืน 26.24 31.12 32.24 

 คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน   69.48 68.39 72.68 

 ดอกเบีย้จ่าย  3.87 - - 

 กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ  93.46 215.53 199.41 

อัตราส่วนทางการเงนิ     

 จํานวนหุ้นถวัเฉลีย่ (หุ้น)   650,000,000 (2) 650,000,000 650,000,000 

 กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บาท)   0.14 0.33 0.31 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)   2.84 3.82 4.29 

 หนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)   0.26 0.23 0.19 

 มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท)   1.99 2.72 2.84 

 มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาท) (1) 1.00 1.00 1.00 

 กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่รายได้รวม (%)   4.74 10.51 9.75 

 อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 7.24 12.17 10.79 

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (%) 5.74 9.91 9.03 

 

หมายเหต ุ (1) บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญั จากเดมิหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท รวมทัง้แก้ไขหนงัสือ  

    บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือ

วนัท่ี 5 สงิหาคม 2556 ซึง่ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ดงักลา่วข้างต้น ทําให้หุ้นสามญัของบริษัทฯ เพิม่ขึน้จากเดมิ 

130 ล้านหุ้น เป็น 650 ล้านหุ้น โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วคงเดมิ คือ 650 ล้านบาท 

                 (2) เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบอตัราสว่นตอ่หุ้นในแตล่ะปีได้ จงึเปล่ียนจํานวนหุ้นในปี 2555 จาก 130 ล้านหุ้น เป็น 650 ล้านหุ้น 
7



  

 

 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานเปรียบเทยีบ 3 ปี 

 

แผนภมูิแสดงมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนและหนีสิ้นหมุนเวียน 
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แผนภมูิแสดงมูลค่าสินทรัพย์รวมและหนีสิ้นรวม 
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แผนภมูิแสดงมูลค่าหนีสิ้นรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 
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แผนภมูิแสดงรายได้จากการขายกระดาษ  
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แผนภมูิแสดงปริมาณการขายกระดาษ  
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แผนภมูิแสดงราคาขายกระดาษ 
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แผนภมูิแสดงรายได้จากการขายไฟฟ้า 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจการผลติและจําหน่ายกระดาษคราฟท์ ซึ่งใช้สําหรับอตุสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภณัฑ์ เพ่ือจําหน่ายทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยมีโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ตัง้อยู่เลขท่ี 61 หมู่ท่ี 8 ตําบลวดัโบสถ์ อําเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบรีุ 25000 

และมีสาํนกังานตัง้อยู ่ชัน้ 4 เลขท่ี 113 - 115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

 

กระดาษคราฟท์ท่ีบริษัทฯ ผลติและจําหนา่ยมี 2 ประเภทหลกั ๆ คือ 

               1. กระดาษคราฟท์สาํหรับทําผิวกลอ่ง (Kraft Liner Board) 

               2. กระดาษคราฟท์สาํหรับทําลอนลกูฟกู (Corrugating Medium) 

กําลงัการผลติรวมประมาณ 110,000 ตนัตอ่ปี 

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 

 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการขาย       

1.1 แบง่ตามประเภทกระดาษ             

- กระดาษคราฟท์สาํหรับทําผิวกลอ่ง 735.13 37.29 697.65 34.00 689.55 33.72 

- กระดาษคราฟท์สาํหรับทําลอนลกูฟกู 1,210.30 61.38 1,322.86 64.48 1,322.76 64.70 

รวมรายได้จากการขายกระดาษ 1,945.43 98.67 2,020.51 98.48 2,012.31 98.42 

1.2 แบง่ตามตลาดท่ีจดัจําหนา่ย       

  - ตลาดในประเทศ 1,870.17 94.85 1,942.44 94.68 1,911.64 93.50 

  - ตลาดตา่งประเทศ 75.26 3.82 78.07 3.80 100.67 4.92 

รวมรายได้จากการขายกระดาษ 1,945.43 98.67 2,020.51 98.48 2,012.31 98.42 

2. รายได้อื่นๆ       

       - รายได้คา่ขายไฟฟ้า 19.17 0.97 18.71 0.91 16.40 0.80 

       - รายได้อ่ืน ๆ  7.07 0.36 12.41 0.61 15.84 0.78 

     รวมรายได้อ่ืน ๆ 26.24 1.33 31.12 1.52 32.24 1.58 

รายได้รวม (1.1 หรือ 1.2 + 2) 1,971.67 100.00 2,051.63 100.00 2,044.55 100.00 
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมกระดาษของประเทศไทย ปี 2557 
 

การตลาด 
 

 บริษัทฯ เป็นผู้ผลติกระดาษคราฟท์  โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะก้าวเข้าสูค่วามเป็นบริษัทชัน้นําในอตุสาหกรรมกระดาษคราฟท์ของ

ประเทศ โดยมุ่งเน้นทางด้านคุณภาพของสินค้าและการบริการท่ีเป็นเลิศ แต่เน่ืองจากภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์

ยงัคงมีภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงในทุกปี อนัเน่ืองมาจากความต้องการใช้สินค้าของลูกค้ายงัมีน้อยกว่าความต้องการขายของผู้ ผลิต 

(DEMAND น้อยกวา่ SUPPLY) ดงันัน้บริษัทฯ จึงได้กําหนดวิธีการตา่ง ๆ เพ่ือให้สามารถแขง่ขนัในตลาดได้ ดงัตอ่ไปนี ้

 

 1. ด้านคณุภาพของสนิค้า   

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสงูสุดตรงตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของลกูค้า โดยบริษัทฯ ได้

กําหนดให้ฝ่ายควบคมุคณุภาพมุง่เน้นการควบคมุคณุภาพในทกุขัน้ตอนของกระบวนการผลติ ซึง่เร่ิมตัง้แตก่ารตรวจสอบคณุภาพวตัถดุบิท่ี

ใช้ในการผลิตกระดาษคราฟท์ การตรวจสอบคณุภาพของสินค้าระหว่างผลิต และการตรวจสอบคณุภาพของสินค้าสําเร็จรูป รวมถึงการ

ควบคุมอุณหภูมิของห้องปฏิบตัิการ การบํารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในสภาพ

สมบรูณ์อยูเ่สมอ โดยทัง้นีต้้องได้รับการสอบเทียบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 

 2. ด้านการบริการ  

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะให้บริการท่ีเป็นเลิศแก่ลกูค้าเพ่ือให้ลกูค้าเกิดความพึงพอใจสงูสุด อีกทัง้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ

ฝึกอบรมพนักงานบริการลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอและได้มีการพัฒนาโปรแกรมท่ีใช้ประมวลผลต่าง ๆ รวมถึงจัดเตรียมความพร้อมของ

อุปกรณ์เคร่ืองใช้สํานกังานท่ีมีความทนัสมยัอยู่เสมอ ทัง้นีเ้พ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยํา 

นอกจากนีย้งัได้สง่เจ้าหน้าท่ีจากโรงงานออกพบลกูค้าเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้

จากการใช้สนิค้าของบริษัทฯ 

 

 3. กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย    

ได้แก่ ผู้ผลติกลอ่งกระดาษและแผน่ลกูฟกูภายในประเทศและตา่งประเทศ  

 

 4. การกําหนดราคาขาย    

 บริษัทฯ ได้กําหนดจดุขายของสนิค้าอยูใ่นระดบัสนิค้าเกรดสงูเทียบเทา่กบัผู้ผลติกระดาษคราฟท์ชัน้นําของประเทศ การกําหนด

ราคาขายจึงพิจารณาจากคุณภาพของสินค้าเทียบกับของผู้ผลิตสินค้ารายอ่ืนๆ ในระดบัเดียวกัน และพิจารณาถึงภาวะการแข่งขนัใน

อตุสาหกรรมกระดาษคราฟท์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
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สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ปี 2557 

 

เศรษฐกิจไทยในปี 2557 มีอตัราการขยายตวัร้อยละ 1 ซึง่เมื่อเทียบกบัปี 2556 ท่ีขยายตวัร้อยละ 2.9 โดยสภาพเศรษฐกิจไทยใน

ปี 2557 มีลกัษณะชะลอตวัตอ่เน่ืองมาจากปลายปี 2556 ปัญหาหลกัท่ีทําให้เศรษฐกิจไทยไมส่ามารถขยายตวัเติบโตได้เต็มท่ี คือ ปัญหา

สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศซึง่สง่ผลให้การบริโภคและการลงทนุของภาคเอกชนชะลอตวัลง นกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประ- 

เทศขาดความเช่ือมัน่ ภาคเอกชนยงัคงรอความชดัเจนด้านการลงทนุจากภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคม

ขนสง่ ในขณะท่ีการบริโภคและการใช้จ่ายของประชาชนภายในประเทศนัน้ฝืด ประชาชนไมจ่บัจ่ายใช้สอย และปัญหาท่ีสาํคญัอีกอยา่งคือ 

ภาคการสง่ออกท่ีขยายตวัตดิลบเน่ืองมาจากเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าท่ีสาํคญัของประเทศไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา กลุม่ประเทศแถบ

ยโุรป ญ่ีปุ่ น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการชะลอตวัอยา่งตอ่เน่ือง 

 

สาํหรับอตุสาหกรรมกระดาษคราฟท์ ในปี 2557 มีกําลงัการผลติทัง้สิน้ 3.063 ล้านตนั เทา่กบัปี 2556 และมีปริมาณการบริโภค

ทัง้สิน้ 2.449 ล้านตนั เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีปริมาณการบริโภคทัง้สิน้ 2.355 ล้านตนั ดงันัน้ ในปี 2557 จะมีปริมาณการบริโภค

เพ่ิมขึน้ 0.094 ล้านตนั คิดเป็นร้อยละ 4 ในขณะท่ีกําลงัการผลติกระดาษคราฟท์ไมเ่ปลีย่นแปลง และเมื่อเปรียบเทียบกําลงัการผลติ

กระดาษคราฟท์สว่นท่ีเกินในปี 2557 และ 2556 คิดเป็น 0.614 ล้านตนั และ 0.708 ล้านตนั ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตามมีการเพ่ิมกําลงัการ

ผลติกระดาษคราฟท์ของคูแ่ขง่ในปี 2557 ซึง่เร่ิม Test run ในชว่งไตรมาสท่ี 4 ทําให้มีกําลงัการผลติกระดาษคราฟท์เพ่ิมขึน้เลก็น้อยแต ่  

ยงัไมก่ระทบกบัยอดกําลงัการผลติกระดาษคราฟท์โดยรวมทัง้หมด โดยคาดการณ์วา่กําลงัการผลติท่ีเพ่ิมขึน้ของคูแ่ขง่จะสามารถผลติได้

เต็มท่ีในปี 2558 เป็นต้นไป 

 

ภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2557 สาํหรับคร่ึงปีแรก ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2557 มียอดขายเพ่ิมขึน้มากกวา่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 

2556 จํานวน 193 ตนั คดิเป็นร้อยละ 0.58 และในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557 มียอดขายเพ่ิมขึน้มากกวา่ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2556 จํานวน 

1,268 ตนั คิดเป็นร้อยละ 4 สาํหรับในคร่ึงปีหลงั 2557 หลงัจากเดือนกรกฎาคม 2557 สภาพตลาดโดยรวมเร่ิมหดตวัลง ทําให้ในไตรมาสท่ี 

3 ของปี 2557 มียอดขายลดลงกวา่ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2556 จํานวน 176 ตนั คิดเป็นร้อยละ 0.55 และในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2557 มี

ยอดขายลดลงกวา่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 จํานวน 1,133 ตนั คดิเป็นร้อยละ 4 

 

สรุป ในคร่ึงปีแรกของปี 2557 มียอดขายมากกวา่คร่ึงปีแรกของปี 2556 จํานวน 1,461 ตนั คิดเป็นร้อยละ 2 แตใ่นคร่ึงปีหลงัของ

ปี 2557 มียอดขายลดลงกวา่ปี 2556 จํานวน 1,309 ตนั คดิเป็นร้อยละ  2  ภาพรวมทัง้ปี 2557 จะมียอดขายเพ่ิมขึน้จากปี 2556 จํานวน 

151 ตนั 

 

ด้านการนําเข้ากระดาษคราฟท์เปรียบเทียบปี 2556 และ 2557 เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของกระดาษ  มีดงันี ้
 

    (หน่วย : ตัน) 

กระดาษ 2556 2557 ผลต่าง 

Kraft Liner Board     118,517       92,252 (26,265)       (22%) 

Corrugating Medium 70,520     136,572 66,052         94% 

รวม     189,037     228,824 39,787 21% 
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ด้านการสง่ออกกระดาษคราฟท์เปรียบเทียบปี 2556 และ 2557 เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของกระดาษ มดีงันี ้  
 

    (หน่วย : ตัน) 

กระดาษ 2556 2557 ผลต่าง 

Kraft Liner Board 154,099 179,080 24,981         16% 

Corrugating Medium 155,120 210,681 55,561         36% 

รวม 309,219 389,761 80,542         26% 

 

 ในปี 2558 ประมาณการกําลงัการผลติกระดาษคราฟท์รวมทัง้สิน้ 3.383 ล้านตนั ซึง่มกีารเพ่ิมกําลงัการผลติกระดาษคราฟท์ของ

คูแ่ขง่  ในขณะท่ีปี 2557 มีกําลงัการผลติกระดาษคราฟท์อยูท่ี่ 3.063 ล้านตนั เพ่ิมขึน้ 0.320 ล้านตนั หรือ คิดเป็นร้อยละ 10 และปี 2558 

จะมีประมาณการบริโภคกระดาษคราฟท์รวมทัง้สิน้ 2.547 ล้านตนั โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2557 ท่ีมีปริมาณการบริโภคกระดาษคราฟท์

รวมทัง้สิน้ 2.449 ล้านตนั ปี 2558 เพ่ิมขึน้ 0.098 ล้านตนั คิดเป็นร้อยละ 4 และมีกําลงัการผลติกระดาษคราฟท์สว่นเกิน 0.836 ล้านตนั 

 

 

ตารางแสดงกาํลังการผลิตและการบริโภคในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ 
 

                                                                                                           Unit : Thousand Tons 

GRADE 2011 2012 2013 2014 2015 
Estimated 

2016 2017 

KRAFT PAPER CONSUMPTION 

CAPACITY 

2,121 

3,068 

2,265 

3,063 

2,355 

3,063 

2,449 

3,063 

2,547 

3,383 

2,649 

3,383 

2,649 

3,383 

 SURPLUS (SHORTAGE)   947    798    708   614    836 0,734 0,734 

TOTAL PAPER AND  

PAPERBOARD 

CONSUMPTION 

CAPACITY 

3,799 

5,202 

3,940 

5,151 

4,097 

5,361 

4,260 

5,361 

4,430 

5,726 

4,608 

5,726 

4,645 

5,726 

 SURPLUS (SHORTAGE) 1,403 1,211 1,264 1,101 1,295 1,118 1,081 

POPULATION (MILLION) 64.1 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 

PER CAPITA 

CONSUMPTION 

(kg./Head) 59 61 64 66 69 71 72 

                            (ที่มา : THE THAI PULP AND PAPER INDUSTRIES ASSOCIATION 2013-2015) 
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แนวโน้มอตุสาหกรรมกระดาษคราฟท์ในประเทศ ปี 2558 คาดการณ์วา่อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 3-4 

โดยในชว่งคร่ึงปีแรกเศรษฐกิจไทยคาดวา่จะฟืน้ตวัอยา่งช้าๆ และเร่ิมดีขึน้ในชว่งคร่ึงปีหลงัโดยมีปัจจยับวกท่ีจะทําให้เศรษฐกิจไทยปี 2558 

ดีขึน้ คือ การมเีสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ การกระตุ้นการลงทนุของภาครัฐ การสง่เสริมการทอ่งเท่ียว และการเร่งขยายภาค

การสง่ออกให้มากขึน้ ซึง่ภาคการสง่ออกก็ต้องขึน้อยูก่บัเศรษฐกิจโลกอีกด้วย หากภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2558 สามารถเติบโตได้

ตามท่ีคาดการณ์ ก็จะสง่ผลตอ่อตุสาหกรรมกระดาษคราฟท์ ทําให้มีอตัราการเจริญเติบโตได้ประมาณร้อยละ3 

 

 อยา่งไรก็ตามจากชว่งปลายปี 2557 ได้มีการเพ่ิมกําลงัการผลติกระดาษคราฟท์จากบริษัทคูแ่ขง่ ประมาณ 300,000 ตนั/ปี และ

จะสามารถเพ่ิมกําลงัการผลติได้เต็มท่ีตัง้แตต้่นปี 2558 เป็นต้นไป ซึง่จะทําให้มีอปุทานในตลาดเพ่ิมขึน้อีกมาก  และนอกจากนีย้งัสง่ผล

กระทบโดยตรงตอ่ต้นทนุด้านวตัถดุิบ ทําให้เกิดสภาวะขาดแคลนเศษกระดาษและเยื่อกระดาษภายในประเทศ ทําให้เศษกระดาษและเยื่อ

กระดาษมีการปรับราคาสงูขึน้อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมกําลงัการผลติของคูแ่ขง่ในขณะท่ีราคาขายไมส่ามารถปรับขึน้ได้ นอกจากนีย้งัมีปัญ-

หาเก่ียวกบัการนําเข้ากระดาษคราฟท์ท่ีเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะกระดาษทําลอนลกูฟกูท่ีมกีารนําเข้าจากตา่งประเทศเพ่ิมขึน้จากปี 2556 

และ 2557 จํานวน 70,520 ตนั และ 136,572 ตนั เพ่ิมขึน้ 66,052  ตนั คิดเป็นร้อยละ 94 อีกด้วย 

 

จากสภาพเศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวัอยา่งช้าๆ อีกทัง้แนวโน้มการนําเข้ากระดาษคราฟท์ท่ีเพ่ิมขึน้เกือบเทา่ตวัและเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ และกําลงั

การผลติกระดาษคราฟท์ของคูแ่ขง่ท่ีเพ่ิมขึน้ สง่ผลให้ในปี 2558 อตุสาหกรรมกระดาษคราฟท์จะมีการแขง่ขนัท่ีรุนแรงเพ่ิมขึน้ และจะมี

ต้นทนุการผลติเพ่ิมสงูขึน้อีกด้วย 
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4. ปัจจัยความเส่ียง 

 

4.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

ความเสีย่งจากการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่จํานวนน้อยราย 

 บริษัทฯ ได้มีการจดัแยกกลุม่ลกูค้าโดยกําหนดแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้

 

ลาํดับที่ กลุ่มลูกค้า จาํนวน  สัดส่วนรายได้ 

1 กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 5 ราย     56 % 

2 กลุม่ลกูค้ารายใหญ่ 10 ราย     28 % 

3 กลุม่ลกูค้าทัว่ไป ไมต่ํ่ากวา่ 15 ราย     11 % 

4 กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ 1 ราย        5 % 

รวม   100 % 

 

รายได้สว่นใหญ่ของบริษัทฯ มาจากลกูค้ากลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ทัง้นีเ้น่ืองจากลกูค้ากลุม่นีต้้องพึง่พิงกระดาษคราฟท์จากบริษัทฯ ใน

สดัสว่นท่ีสงู รองลงมาคือกลุม่ลกูค้ารายใหญ่จํานวนน้อยราย บริษัทฯ อาจเกิดความเสี่ยงในกรณีท่ีลกูค้ากลุม่นีอ้าจเปลี่ยนไปสัง่ซือ้สินค้า

จากผู้ประกอบการรายอ่ืน แต่ความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีไม่มากนักเน่ืองจากบริษัทฯ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีมีการติดต่อซือ้ขายกันมาเป็น

เวลานาน นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีมาตรการในการกําหนดนโยบายการให้สว่นลดทางการค้า และเง่ือนไขเครดิตเทอมโดยดจูากปริมาณการ

สัง่ซือ้เป็นหลกัเพ่ือจูงใจให้ลกูค้าสัง่ซือ้สินค้าจากบริษัทฯ ต่อไป และเพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกนัความเสี่ยง บริษัทฯ จึงได้มีนโยบาย

การค้าเพ่ือหาลกูค้ารายใหม ่ๆ เพ่ิมมากขึน้ทําให้ลดความเสีย่งได้อีกทางหนึง่ 

 

ความเสีย่งจากการถกูตดัราคาโดยกลุม่ผู้ผลติรายใหญ่ 

 เน่ืองจากตลาดอตุสาหกรรมกระดาษคราฟท์อปุทานยงัคงมีมากกวา่อปุสงค์อยูม่าก การแขง่ขนัในตลาดจึงทวีความรุนแรงอย่าง

ตอ่เน่ืองโดยเฉพาะด้านราคา และการกําหนดราคาในอตุสาหกรรมกระดาษคราฟท์มกัจะทําโดยกลุม่บริษัทซึง่เป็นผู้ นําตลาด ทําให้บริษัทฯ 

อาจมีความเสีย่งจากการถกูตดัราคาโดยกลุม่ผู้ผลติรายใหญ่ 

 เพ่ือเป็นการลดความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ จึงให้ความสาํคญักบัการควบคมุต้นทนุการผลติและคณุภาพของสินค้าให้อยู่

ในระดบัท่ีสามารถแขง่ขนัได้กบัผู้ผลติรายใหญ่ และสง่เสริมการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง และเน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของ

บริษัทฯ มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในตลาดต่างประเทศและระดบัราคาท่ีสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ดงันัน้การส่งผลิตภัณฑ์ไปขาย

ตา่งประเทศจึงช่วยลดการพึง่พิงตลาดภายในประเทศได้อีกด้วย 
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4.2 ความเส่ียงเก่ียวกับการผลิต 

ความเสีย่งจากการพึง่พิงแหลง่วตัถดุิบท่ีสาํคญักบัผู้ จําหนา่ยเพียงรายเดียว 

      บริษัทฯ มีการสัง่ซือ้นํา้ซึง่เป็นปัจจยัการผลติท่ีสาํคญัจากบริษัทท่ีผลิตนํา้เพียงรายเดียว จึงทําให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการถกู

ยกเลกิการจดัหานํา้เพ่ือใช้ในอตุสาหกรรมหรือถกูกําหนดราคาซือ้ท่ีสงูกวา่ผู้จดัจําหนา่ยรายอ่ืนอย่างมีสาระสําคญัซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อ

ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ 

 บริษัทฯ ได้ทําสญัญาซือ้ขายนํา้เป็นสญัญาอาย ุ3 ปี ซึง่ตามสญัญาระบวุา่บริษัทผู้จดัจําหนา่ยนํา้จะต้องไมกํ่าหนดอตัราคา่นํา้สงู

กวา่ราคาตลาดและจะต้องเป็นอตัราท่ีเทา่กนัหรือตํ่ากวา่ท่ีจดัจําหนา่ยให้ผู้ซือ้นํา้เพ่ือใช้ในอตุสาหกรรมรายอ่ืน  

 

ความเสีย่งจากการมีสายการผลติเพียงสายการผลติเดียว 

 บริษัทฯ มีสายการผลติเพียงสายการผลติเดียวเทา่นัน้ โดยสายการผลติประกอบด้วยเคร่ืองจกัรหลายชดุท่ีมีโอกาสนําไปซอ่มแซม

จึงทําให้อาจต้องหยดุเดินสายการผลติบางสว่นหรือหยดุทัง้สายการผลติ  บริษัทฯ  จึงมีความเสีย่งในการพึง่พิงสายการผลติเพียงสายเดียว 

 บริษัทฯ มีการเตรียมการเพ่ือป้องกนัการชํารุดของเคร่ืองจักร โดยบริษัทฯ จะมีการปิดการเดินเคร่ืองเพ่ือซ่อมแซมบํารุงรักษา

เคร่ืองจกัรตามตารางเวลาอยา่งสมํ่าเสมอและไมก่ระทบกบัตารางเวลาการผลติของบริษัทฯ 

 

4.3 ความเส่ียงทางการเงนิ 

ความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เป็นประจําท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศคือคา่เยื่อกระดาษ และเศษกระดาษกลอ่ง จงึทําให้บริษัทฯ 

มีความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

 ระดบัความเสีย่งในเร่ืองนีม้ีไมส่งูนกั  ทัง้นีเ้ป็นเพราะในการสัง่ซือ้วตัถดุิบดงักลา่วจะมีการกําหนดการสัง่ซือ้อย่างน้อยเดือนละ 1 

ครัง้ และจะชําระราคาสินค้าภายในระยะเวลาตามกําหนดคือวันท่ีส่งมอบสินค้า ฉะนัน้จึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเพียงเท่ากับจํานวนการสัง่ซือ้ในแต่ละครัง้และในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ตัง้แต่ระยะเวลาสัง่ซือ้สินค้าจนถึงวนัท่ีชําระเงินซึ่งมี

ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 20-30 วนัเท่านัน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ทําสญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศลว่งหน้าในช่วงท่ีอตัราแลกเปลี่ยนมี

แนวโน้มสงูขึน้เพ่ือป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยสญัญาดงักลา่วมีอายไุมเ่กินหนึง่ปี 
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5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  

5.1 ผู้ถือหุ้น  

ผู้ถอืหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้น เม่ือวนัที่ 17 มีนาคม 2558 

ประกอบด้วย  

 

ลาํดับ 

 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

 

1 
 

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ 
 

 

80,060,330 
 

12.32 

 

2 

 

บริษัท ยเูนียนเปเปอร์คารตอนส์ จํากดั 

 

 

72,142,230 

 

11.10 

 

3 

 

นางอจัฉรา  ชินเศรษฐวงศ์ 
 

 

60,679,000 

 

  9.34 

 

4 
 

นายชิน  ชินเศรษฐวงศ์ 
 

 

58,874,670 
 

  9.06 

 

5 
  

นายมงคล  มงักรกนก 

 

 

  40,400,000 
 

  6.22 

 

6 
  

บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดติีส์้ จํากดั 

 

 

  39,153,000 
 

  6.02 

 

7 
 

 

บริษัท มาร์เก็ตติง้คอนซลัแท็น จํากดั 
 

 

  36,500,000 

 

  5.62 

 

8 

 

นางสชุาดา  มงักรกนก 
 

 

  20,000,000 

 

  3.08 

 

9 นางสาวเยาวนชุ  บญุนําทรัพย์ 

 

  16,743,000 

 

  2.58 
 

 

10 
 

นายไพโรจน์  ช่ืนชจิูตต์ 
 

  12,420,970 
 

    1.91 
 

รวม 436,973,200 67.25 

อื่นๆ 213,026,800 32.75 

รวมทัง้สิน้      650,000,000           100.00 
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5.2. การจัดการ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีทัง้หมด 3 ชดุ ดงันี ้  

1. คณะกรรมการบริษัท    

2. คณะกรรมการตรวจสอบ    

3. คณะกรรมการบริหาร  

 

โครงสร้างการจัดการ 

 

 

 

 
 

  

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ส่วนการตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการโรงงาน ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 

ส่วนผลิต ส่วนวิศวกรรม ส่วนพลงังาน ส่วนบริหารโรงงาน ส่วนบญัชี 

คณะกรรมการบริษัท 

รองผูจ้ดัการโรงงาน 
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คณะกรรมการบริษัท 
 

ลาํดับ ชื่อ – สกุล ตาํแหน่ง 

 

 

 

 

1 

 

 
 

ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ 

 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

2 

 

 
 

นายมงคล      มงักรกนก 

 

กรรมการ 

 

 

 

 

3 

 

 
 

นายบญุนํา    บญุนําทรัพย์ 

 

กรรมการ 
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ลาํดับที่ ชื่อ – สกุล ตาํแหน่ง 

 

 

 

 

4 

 

 
 

นางรัตนา       สทุธิพงษ์ชยั 

 

กรรมการ 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 
 

นายพยนต์      ถาวรวงศ์ 

กรรมการอิสระ 

 

 

 

 

6 

 

 
 

นายมนสั        หวงัธรรมนญู 

 

กรรมการอิสระ 
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ลาํดับที่ ชื่อ – สกุล ตาํแหน่ง 

 

 

 

 

7 

 

 
 

นายกําจร        ช่ืนชจิูตต์ 

 

กรรมการอิสระ 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสรุเชษฐ์    ทรัพย์สาคร 

 

 

 

กรรมการอิสระ 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 
 

นายวชัชระ     ชินเศรษฐวงศ์ 

 

กรรมการ 

   

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ์, นายมงคล  มงักรกนก,  นายบญุนํา  บญุนําทรัพย์, นางรัตนา สทุธิพงษ์ชยั และ  

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการ 2 ใน 5 คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ  
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ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
 

1) ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความ

ซื่อสตัย์สจุริต  และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ อนมุตัิผงัอํานาจอนมุตัิและอนมุตัิรายการตามผงัอนมุตัิ  และกํากบั 

ควบคุม ดูแล  ให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ 

3) มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยสมํ่าเสมอ  ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  มีการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุ

อยา่งถกูต้อง  ครบถ้วน  ได้มาตรฐาน 

4) แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5) ดําเนินการออกระเบียบวา่ด้วยการปฏิบตัิงาน และสามารถมอบอํานาจในการอนมุตัิเบิกจ่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้แก่ผู้

ดํารงตําแหนง่ทางการบริหารรับไปปฏิบตัิได้ 

6) รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน  ให้ผู้ สอบบญัชีตรวจสอบและ/หรือสอบทาน และเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ลาํดับ ชื่อ - สกุล ตาํแหน่ง 

1  นายสรุเชษฐ์   ทรัพย์สาคร    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2  นายพยนต์   ถาวรวงศ์             กรรมการตรวจสอบ 

3  นายมนสั          หวงัธรรมนญู             กรรมการตรวจสอบ 

4  นายกําจร   ช่ืนชจิูตต์             กรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

1) สอบทานให้บริษัทฯ มกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
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4) พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  และเสนอค่าตอบแทน

ของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ  ซึ่งรายงานดงักลา่วต้องลงนาม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

         - จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะ 

      ทา่น 

           - ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

         - ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

  - ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด 

                     ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

       - ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

       - ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

      - ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 

                         (Charter) 

   - รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
คณะกรรมการบริหาร 

 

ลาํดับ ชื่อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1  ดร. ชิน             ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2  นายมงคล         มงักรกนก           รองประธานกรรมการบริหาร 

3  นางรัตนา          สทุธิพงษ์ชยั           กรรมการบริหาร 

4  นายวชัชระ        ชินเศรษฐวงศ์           กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  

 

1) มีอํานาจสัง่การ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนด 

2) กําหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

3) กําหนดแผนและแนวทางเก่ียวกบัการลงทนุและการระดมทนุตามนโยบายของบริษัทฯ 

4) อนมุตัิการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 
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5) มีอํานาจพิจารณากําหนดสวสัดิการพนกังานให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกบักฎหมายท่ีบงัคบัใช้

อยู ่

6) มีอํานาจในการอนมุตัิการซือ้ ยกเลกิ ขาย ทรัพย์สนิ เงินลงทนุ คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมี

รายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุตัิ1 

7) มีอํานาจในการอนมุตัิการซือ้ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อนัสืบเน่ืองจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามสญัญา  และ/หรือ 

ข้อตกลงกบัคูค้่า โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุตัิ1 

 

ผู้บริหารของบริษัทฯ 
 

ลาํดับ ชื่อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1 นายมงคล มงักรกนก      กรรมการผู้จดัการ 

2 นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์      รองกรรมการผู้จดัการ 

3 นายวรวีย์ ตรีวิทยารัตน์      ผู้ชว่ยรองกรรมการผู้จดัการ 

4 นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์      ผู้จดัการฝ่ายบริหาร/ผู้ดํารงตาํแหนง่สงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

5 นายเรืองชยั เขียนวาด      ผู้จดัการโรงงาน 

6 นายจิราศกัดิ ์ เดน่เกรียงไกร       ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

7 นางเทวิกา ภูป่ระเสริฐ       เลขานกุารบริษัท 
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ผังอาํนาจอนุมัต ิ

 

ตาํแหน่ง 

 

สังหาริมทรัพย์ 
 

อสังหาริมทรัพย์ ซือ้ชิน้ส่วน 

อะไหล่ 

(ต่อเดอืน) 

ซือ้วตัถุดิบ 

(ต่อเดอืน)  

 

ซือ้ต่อครัง้ 
 

ขายต่อครัง้  ซือ้ต่อครัง้ ขายต่อครัง้ 

คณะกรรมการบริหาร 50,000,000 20,000,000 50,000,000 20,000,000 

ตามการ

ดําเนินงาน

ตามปกติธุรกิจ* 

ตามการ

ดําเนินงาน

ตามปกติธุรกิจ* 

กรรมการผู้จดัการ 10,000,000 2,000,000 10,000,000 2,000,000 

ตามการ

ดําเนินงาน

ตามปกติธุรกิจ* 

ตามการ

ดําเนินงาน

ตามปกติธุรกิจ* 

รองกรรมการผู้จดัการ 10,000,000 2,000,000 10,000,000 2,000,000 

ตามการ

ดําเนินงาน

ตามปกติธุรกิจ* 

ตามการ

ดําเนินงาน

ตามปกติธุรกิจ* 

 

ผู้จดัการทัว่ไป 

 

100,000 100,000 - -        100,000   100,000 

 

ผู้จดัการฝ่าย 

 

50,000 50,000 - -        50,000     50,000 

  

 หมายเหต ุ : * เน่ืองจากปริมาณในการซือ้ชิน้สว่นอะไหลแ่ละการซือ้วตัถดุิบในแต่ละช่วงเวลานัน้ขึน้อยู่กบัความจําเป็นหรือความ

ต้องการใช้ชิน้ส่วนอะไหล่หรือวตัถุดิบในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงความเหมาะสมของราคาของชิน้ส่วนอะไหล่หรือวตัถุดิบในแต่ละ

ช่วงเวลาด้วย จึงอาจมีบางช่วงเวลาท่ีจะมีการสัง่ซือ้ชิน้ส่วนอะไหล่หรือวัตถุดิบเป็นจํานวนมาก ดงันัน้บริษัทฯ จึงไม่สามารถระบุ

จํานวนวงเงินท่ีแน่นอนสําหรับการซือ้ชิน้ส่วนอะไหล่และวตัถดุิบได้ แต่การซือ้ดงักล่าวจะต้องมีเง่ือนไขและราคาท่ีเป็นไปตามปกติ

ธุรกิจ 
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การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 
 

ลาํดับ รายชื่อกรรมการ จาํนวนเข้าประชุม 

1 ดร. ชิน                  ชินเศรษฐวงศ์ 4 / 4 

2 นายมงคล             มงักรกนก 4 / 4 

3 นายบญุนํา            บญุนําทรัพย์ 4 / 4 

4 นางรัตนา              สทุธิพงษ์ชยั - / 4 

5 นายพยนต์            ถาวรวงศ์ 4 / 4 

6 นายมนสั               หวงัธรรมนญู 4 / 4 

7 นายกําจร              ช่ืนชจิูตต์ 2 / 4 

8 นายสรุเชษฐ์          ทรัพย์สาคร 3 / 4 

9 นายวชัชระ            ชินเศรษฐวงศ์ 4 / 4 
 

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ 
 

 

 

ลาํดับ 

 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

 

 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

1 ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ 

ประธานกรรมการ และ 

ประธานกรรมการบริหาร 

77    DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 

CALIFORNIA COAST UNIVERSITY, USA 

ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  

รุ่นท่ี 32/2005 (ก.พ. 2548) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย     

2 นายมงคล  มงักรกนก 

กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร 

และ กรรมการผู้จดัการ 

77 MASTER OF SCIENCE, MECHANICAL ENGINEER  

(MSME) PURDUE UNIVERSITY, USA 

ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  

   รุ่นท่ี 32/2005 (ก.พ. 2548)  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

3 นายบญุนํา  บญุนําทรัพย์ 

กรรมการ 

85 ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ   เซนต์จอห์น คอลเลจ  ฮ่องกง   

   ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 

   ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  

   รุ่นท่ี 32/2005 (ก.พ. 2548)  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย     
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ลาํดับ 

 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

 

 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

4 นางรัตนา  สทุธิพงษ์ชยั 

กรรมการ, กรรมการบริหาร 

83 FELLOW OF INSTITUTE OF BANKERS, LONDON 

 

5 นายพยนต์  ถาวรวงศ์ 

กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ  

 

 

79 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต  สาขาเคม ี

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  

รุ่นท่ี 23/2004 (พ.ค. 2547)  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

6 

 

นายมนสั  หวงัธรรมนญู 

กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ  

 

61 ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี  สาขานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  

รุ่นท่ี 13/2004 (พ.ค. 2547)  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

7 นายกําจร  ช่ืนชจิูตต์ 

กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

59 POST GRADUATED DIPLOMA MANAGEMENT 

STUDIES  UNIVERSITY OF BRIGHTON, UK 

ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program 

รุ่นท่ี 23/2004 (พ.ค. 2547)  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

8 นายสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร 

กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

54 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประกาศนียบตัร Director Certification Program  

รุ่นท่ี 35/2004 (พ.ค. 2547) 

วฒุิบตัร Fellow Member 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

9 

 

 

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ 

กรรมการ, กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

49 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 

    UNIVERSITY OF ARKANSAS, USA 

ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  

    รุ่นท่ี 32/2005 (ก.พ. 2548)  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

10 นายวรวีร์  ตรีวิทยารัตน์ 

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 

43 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ปริญญาตรี สาขาวนผลติภณัฑ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

11 นางเพ็ญศิริ  ชินเศรษฐวงศ์ 

ผู้จดัการฝ่ายบริหาร, ผู้ดํารงตําแหนง่

สงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

47 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ลาํดับ 

 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

 

 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

12 นายเรืองชยั  เขยีนวาด 

ผู้จดัการโรงงาน 

52 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู วิทยาลยัเทคนิคราชบรีุ 

13 นายจิราศกัดิ์  เดน่เกรียงไกร  

ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

46 ปริญญาตรี สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

14 นางเทวิกา  ภูป่ระเสริฐ 

เลขานกุารบริษัท 

46 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 

  กรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทา่น  และต้องหมนุเวียนออกจากตําแหนง่จํานวน 1 ใน 3 ทกุ ๆ ปี ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

เป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดยให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิออกเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง และให้ผู้ซึง่ได้รับคะแนนเสียง

สงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการ กรรมการซึ่งออกตามวาระอาจได้รับเลือกเป็นกรรมการอีกก็ได้  ส่วน

ผู้ บริหารอ่ืน คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ สรรหาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมจากพนักงานภายในบริษัทฯ เอง หรือจาก

บคุคลภายนอกก็ได้ 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

 

1. คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 ก. คา่ตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ       ทกุคณะ  2,040,000   บาท / ปี 

 ข. คา่บําเหน็จกรรมการบริษัท  จํานวน  9  ทา่น               1,800,000   บาท / ปี  

ค. คา่ตอบแทนเงินเดือน โบนสั ผู้บริหาร จํานวน  6  ทา่น             12,087,187   บาท / ปี 

     

       2.    คา่ตอบแทนอ่ืนท่ีไมใ่ชต่วัเงิน        

  รถยนต์ประจําตาํแหนง่  ผู้จดัการโรงงาน    จํานวน   1   คนั 

  รถยนต์ประจําตาํแหนง่  ผู้จดัการฝ่ายการตลาด  จํานวน   1   คนั 
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การกาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549  ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นเร่ืองการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจน

หน้าท่ีความรับผิดตอ่การดําเนินงาน บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูให้กบัสาธารณะและผู้ ถือหุ้นอยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากนีย้งัให้ความสาํคญัตอ่

ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน สว่นการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ พยายามควบคมุและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และยงั

คํานงึถึงเร่ืองจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไว้ซึง่ความเป็นธรรมตอ่คูค้่า ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุ ๆ กลุม่ด้วย  

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกนัมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมลูสาํคญัอนัมีผลตอ่การลงทนุ คณะกรรมการจะมี

ประชมุและลงมติโดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกําหนดเวลาภาย

วนัทําการถดัไป กรรมการและผู้บริหารจึงไมม่ีโอกาสใช้ข้อมลูภายในให้เป็นประโยชน์สว่นตน 

 

ระบบการควบคุมภายใน 

            เพ่ือการตรวจสอบกิจกรรมตา่ง ๆ  ของบริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพ  บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ บริษัท ออดิต แอนด์  แมเนจเม้นท์ คอนซลั

แตนท์ จํากดั เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 

1/2557 เมื่อวนัพธุท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 

 

5.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี หากไม่มีความจําเป็นอ่ืนใดหรือ

ตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนีไ้มม่ีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทฯ  อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34



 

6. บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกันและรายการระหว่างกัน 

 บริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  โดยกรรมการของบริษัทฯ ถือหุ้นในกิจการท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ

กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของกิจการท่ีเก่ียวข้อง  โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือบริษัท                                                                              ความสมัพนัธ์ 

                                                                            -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                           กิจการท่ีเก่ียวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ     ผู้ ถือหุ้นในกิจการท่ีเก่ียวข้อง เป็นกรรมการ 

                                                                                  ของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ 

                                                                                  เป็นกรรมการของกิจการท่ีเก่ียวข้อง 

1. บริษัท ยเูนียนเปเปอร์คารตอนส์ จํากดั                  A, B, C โดยกรรมการ 2 ทา่น 

2. บริษัท ยเูนียนคาร์ตอน อินดสัทรีย์ จํากดั                    B, C โดยกรรมการ 2 ทา่น 

3. บริษัท ยไูทย คาร์ตอนส์ จํากดั                           B, C โดยกรรมการ 2 ทา่น 

4. บริษัท ปราจีนแลนด์ จํากดั                                  B, C โดยกรรมการ 4 ทา่น 

5. บริษัท ไทยฟาอีสต์ จํากดั                                      B, C โดยกรรมการ 1 ทา่น 

6. บริษัท ยเูนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จํากดั             B, C โดยกรรมการ 1 ทา่น 

7. บริษัท ไดสตาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั                       B, C โดยกรรมการ 1 ทา่น 

8. บริษัท ควอลติี ้คาร์ตอนส์ จํากดั                              B, C โดยกรรมการ 1 ทา่น 

9. บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จํากดั                                  B, C โดยกรรมการ 3 ทา่น 

10. บริษัท วงศ์ชา่ง จํากดั     โดยเป็นญาติกรรมการ 

A = เป็นผู้ ถือหุ้นในนามบริษัท   

B = ผู้ ถือหุ้นของบริษัทดงักลา่วเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

C = กรรมการของบริษัทดงักลา่วเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

โดยรายการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นรายการตามปกติของธุรกิจ   โดยใช้นโยบายการกําหนดราคาดงัตอ่ไปนี ้

1.  ขายสนิค้า  -   กรณีปริมาณการขายสนิค้าปกติ - กําหนดราคาขายสนิค้าตามปกต ิ

  -   กรณีปริมาณการขายสนิค้ามากกวา่ปกต ิกําหนดราคาขายสนิค้าตํา่กวา่ราคาขายปกติ โดย

เฉลีย่ประมาณร้อยละ 3 - 5 (นโยบายการกําหนดราคาขายสนิค้าดงักลา่ว บริษัทฯ ถือเป็น

นโยบายท่ีใช้กบัลกูค้ารายอ่ืนของบริษัทฯ ด้วย) 

2.  รายได้จากการให้บริการ  -   ตามท่ีตกลงในสญัญา เดือนละ 46,000.00 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) 

3.  ซือ้วตัถดุิบ  -   ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

4.  คา่เชา่สาํนกังาน  -   ตามท่ีตกลงในสญัญา เดือนละ 72,187.50 บาท 

(ซึง่เป็นอตัราเชา่ท่ีอยูใ่นระดบัเดยีวกบัอตัราคา่เช่าตามท้องตลาดทัว่ไปในพืน้ท่ีระดบัเดียวกนั) 

5.  คา่นํา้ประปา  -   ตามท่ีตกลงในสญัญา ราคาลกูบาศก์เมตรละ 8.80 บาท ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2557 

ลกูบาศก์เมตรละ 9.30 บาท (ซึง่เป็นราคาท่ีไมส่งูกวา่การท่ีบริษัทฯ ซือ้นํา้ใช้อตุสาหกรรมจาก

แหลง่อ่ืน) 

6.  คา่ก่อสร้างทรัพย์สนิถาวร -   ตามท่ีตกลงในสญัญา จํานวนเงิน 19,700,000.00 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) 
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7. คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ในรอบปี 2557 ผลการดําเนินงานโดยรวมใกล้เคียงกบัผลการดําเนินงานในรอบปี 2556 กลา่วคือ ปี 2557 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 

199.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีกําไรสทุธิ 215.53 ล้านบาท ลดลงจํานวน 16.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.48 

ผลการดําเนินงานแบง่ออกได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงคร่ึงปีแรก และ ช่วงคร่ึงปีหลงั ดงันี ้

ช่วงคร่ึงปีแรก 

ด้านการขาย : ในปี 2557 บริษัทฯ สามารถขายสนิค้าได้มากกวา่ปี 2556 เพียงเลก็น้อย ในขณะท่ีราคาขายลดลงไมม่ากนกั จงึ

ทําให้ยอดขายไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านการผลติ : สบืเน่ืองมาจากการปรับปรุงเคร่ืองจกัรอยา่งตอ่เน่ืองจากปลายปี 2556 จนถงึชว่งต้นปี 2557 ทําให้บริษัทฯ 

สามารถผลติสนิค้าได้เต็มกําลงัการผลติและมีปริมาณผลผลติเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง จึงสง่ผลให้ต้นทนุการผลติสนิค้าลดลง 

ด้วยเหตผุลดงักลา่ว จึงทําให้ผลการดําเนินงานในช่วงคร่ึงปีแรก บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 120.11 ล้านบาท มากกว่าช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อน ท่ีมีกําไรสทุธิ 104.01 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 16.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.49 

ช่วงคร่ึงปีหลัง 

ด้านการขาย : จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีเร่ิมหดตวัในช่วงคร่ึงปีหลงัสง่ผลให้ยอดขายรวมลดลงจากช่วงคร่ึงปีแรก คิดเป็นร้อยละ 

5.05 และเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ยอดขายรวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.83 ราคาขายมีการปรับตวัลดลง 

ด้านต้นทนุ : ราคาเศษกระดาษในชว่งคร่ึงปีหลงัปรับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง เมื่อเทียบกบัช่วงคร่ึงปีแรกราคาเศษกระดาษปรับตวั

สงูขึน้ประมาณร้อยละ 15-20 จึงสง่ผลให้ต้นทนุการผลติเพ่ิมสงูขึน้ 

ผลการดําเนินงานในช่วงคร่ึงปีหลงั บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 79.30 ล้านบาท น้อยกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 32.22 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 28.89 

สรุปโดยรวม 

 ในปี 2557 บริษัทฯ มียอดขายสินค้ารวมทัง้สิน้ 2,012.31 ล้านบาท น้อยกว่าช่วงเดียวกนัของปี 2556 ท่ีมียอดขายสินค้าทัง้สิน้ 

2,020.51 ล้านบาท ลดลง 8.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.41 ถึงแม้วา่ราคาเศษกระดาษซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัของบริษัทฯ จะมีการขึน้ราคา

อยา่งตอ่เน่ืองมาตัง้แต่ช่วงกลางปี 2556 และต่อเน่ืองจนถึงปลายปี 2557 สง่ผลให้ต้นทนุการผลิตเพ่ิมสงูขึน้ แต่ด้วยการผลิตท่ีเต็มกําลงั

การผลติในช่วงต้นปีทําให้ต้นทนุการผลิตลดลง ต้นทนุการผลิตโดยรวมเมื่อเทียบกบัปี 2556 จึงแตกต่างกนัเพียงเลก็น้อย โดยในปี 2557 

บริษัทฯ มีผลกําไรสทุธิทัง้สิน้ 199.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีผลกําไรสทุธิ 215.53 ล้านบาท ลดลงจํานวน 16.12 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 7.48 

  

8. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2557 บริษัทฯ มีคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไป 

     1. คา่บริการสอบบญัชี ประจํางวด สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557       600,000 บาท 

     2. คา่บริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 110,000 บาท x 3 ไตรมาส       330,000 บาท 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้          930,000 บาท 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

เสนอ   ผู้ ถือหุ้น บริษัท  ยไูนเตด็  เปเปอร์  จํากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนั

เดียวกนั รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตเุร่ืองอ่ืนๆ 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ  

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงินท่ีปราศจากการ

แสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัหรือไม ่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยง

ดงักล่าว ผู้ สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของ

กิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้ บริหารใช้และความ

สมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทําขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการนําเสนอของงบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า 
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ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะทางการเงินของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

 

 

 

                      บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

 

                                                                               

                                                                                                            

(นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์) 

                                                                              ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  5599 

  

วนัท่ี  26 กมุภาพนัธ์  2557 
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      ��	$��� (&���)&��������	�	��	 151,555,333.06 427,106,300.80

             &���
�����	��� (75,323,684.15) (56,135,465.82)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 76,231,648.91 370,970,834.98

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

             ?*6�"�+��	 ��)��8/!�-���;4 (166,544,221.93) (21,662,487.54)

             ��	�� &�����,��"�+��	 ��)��8/!�-���;4 1,223,271.02 100,000.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (165,320,950.91) (21,562,487.54)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

             &�����	�@	:/ (142,998,900.00) (104,000,000.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (142,998,900.00) (104,000,000.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง)สุทธิ (232,088,202.00) 245,408,347.44

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด  277,289,891.63 31,881,544.19

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 45,201,689.63 277,289,891.63
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สำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร์  จำกัด  (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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2.3 ���������������"���������"$����':'!.1�. 
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3. �����3���������4�#�#$���(�4 

3.1 �����#�&.���'!.7���:�1�.�:�� 
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4!7�.�7�:��G$ 

3.9 ���������"��������� 

���������"���������"$�74!�'�.1��#74!������������ )����#!.�� ����4!7������U��4A�#��

������� ������"0��������� �&�*�$=����.� �&�*�$=���� ��.�*�$=����.� ��.�*�$=���� �C�#��#�>�$ ��GH������#�&.

7����!&��:�4��*��#7�:��������'!.$����)L!�E�7����7�:��*��?.�"$���$���?.�� 

3.10 ������"$��)/���������:��)���"� 

#����", #��"J�������4��"��8��7��*�$=4��"$�$�:��)/���������:��)���"��)/�����#�"1������

7���)�$��� G ���"$����!��������!���*���?��#�>�$"$��)/���������:��)���"� G ���"$�1��#74!�����

�������7)���:��)/�����#�" !.�������7���)�$��� G �����=� 

���'�?�!"0�������7���)�$����������A���)/����'!.*����:�1�.�:��)�������! 
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3.11 2��$����'!. 

�:�1�.�:��2��$����'!.4��*��#��!)����#!.��2��$����'!.?����!)X��0#��7��2��$����'!.�������!

#�>�$ 2��$����'!.?����!)X��0#��7��2��$����'!.�������!#�>�$��#�&.1����'�*���?�!"0���.�7�:1�4:��"$�

��$�����#������"$���#�&.C!����1�4:��?��E&.A��*0.�*������'�?�!"0��#(!�4�(����� 

2��$����'!.?����!)X��0#��'!.7�:2��$"$���!�:����:�������*���'!.��#����� C!������G������'�

*���?�!"0�)�������!"$��.���4$�2��$C!�1�.�����2��$"$�)�����1�.*���"$���!�:�$E�#����#1�. G ���"$�

������ ���!�����)��#)�0�"��2��$"$���$�����#������1���!�:��W 

2��$����'!.�������!#�>�$#��"J�C!������G���E�7���:����������"$����!?J=���*�:��&��:���

#�>�$?��4��"��8��7��*�$=4��7��������"$�1�.�8������0:�*��"��2��$  2��$����'!.�������!#�>�$��':

A&���#�&.*���)/�')'!.�:���':$���1�.)��C����1���������1��. 

2��$����'!.�������!#�>�$��!&��:�C!�1�.�����2��$"$���!�:���1�.��#E�7���:��������������$���

)��#)�0�C!�1�.�����2��$"$�)�����1�.*���"$���!�:�$E�#����#1�. G ���"$������� 

1�������*�!&��:�?��2��$����'!.?����!)X��0#��7��2��$����'!.�������!#�>�$ #����", �.��

����J�AJ�E����"#?��4A�����G�"��2��$"$�':7�:���7�����"��1*.������2��$"$��.���:���8��?J=� 7��$

!���#$=�"$��.������� #����", ������:�'!.��=�2��$����'!.�.���:���8$��8�4��*��#2��$����'!."$����:��1������ 

BJ�����!������)�����E����"#���*���)X���� ��AJ� ����$���"���P*��2��$ 7�����

)��4#���G�1��!$� ���)������$=��&:#�8�=�������)���G���7��?.�4����� 7���������$���?.��

��#�����!4��1���$�����#�*�0���G�1������  ?.�&�1*:W�����"��1*.#����", �)�$��������!4��1�C!�

?J=���&:��#����8$��8�?��2��$����'!.�.���:��"$�$��&: ����)�$���7)��1�2��$����'!.�.���:�������"#�:�

�:�1�.�:��2��$����'!.1���!"$����!����)�$���7)�� 
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3.12 4��"��8��7��*�$=4��2��$����'!.����!#�>�$ 

4��"��8��2��$����'!.�������!#�>�$7��*�$=4��2��$����'!.�������!#�>�$4���A*����#'!.����

������$4�"<����P*��"$������4��"��8��2��$����'!.?����!)X��0#���*����#��#*�$=4��2��$����'!.

?����!)X��0#��7��2��$����'!.�$=)�����C!�*�:�������!��(#2��$*�:������!$�����4��*��#*�:��2��$

�!$�����*���*�:��2��$�:����� 4��*��#*�:��2��$�:�������=�������$�����=�1����:�������*�$=4��7��

4��"��8��2��$����'!.?����!)X��0#��!.����!40"<�*�����=�1�����#���4��"��8��7���:�������*�$=4��1�

�����!$����� 

4��"��8��2��$����'!.�������!#�>�$��#��"J��:�����$����)/�')'!.�:��?.��7�:����:����'��8���

�4$�2��$1��������$�������8$��8���#���1�.)��C�������E�7���:����������!����:��  4��"��8��2��$

����'!.�������!#�>�$��A&�"#"�� G "0����"$�������7����A&�)��#�!���":�"$�)��C����"��2��$��$

C���4A&�1�.���� 

3.13 ���'��:�*0.�?�=�8�=���� 

���'�(?�!"0�) �:�*0.� "$�74!�'�.1��#���'�?�!"0��#(!�4�(� �)/����'�(?�!"0�) �:�*0.�?�=�8�=���� 

BJ�������GC!����*����!���'�(?�!"0�)4��*��#��! !.��������*0.�4��>"$�������*�:��7����$�������

7�.�A���N�$��A:���=��*��� 

3.14 ���"0�4�������$=���$87��E�)��C����?��8������ 

���"0�4�������$=���$88������ 

#����", ��!1*.$���"0�4�������$=���$8 BJ���)/�����G�?��7E�����:��4"#��"$�'!.���*�!���

�:��4"#'�.7�.� 4��"��8��?�����"0�4�������$=���$8'!.7�����')���4��"��8��?��#����", 7��'!.��#

���#��*��C!�E&.��!������"0�2����� ���"0�4�������$=���$8!����:��'!.��#����4�4�?.����"0����

8������7������4"#���#����" �����:��4"#���"0�4�������$=���$8#��"J��)/��:�1�.�:��1��#���'�

?�!"0��#(!�4�(�4��*��#��#��������#�>�$"$����!��������=� 
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E�)��C����?��8������ 

#����", ��!1*.$E�)��C����?��8������*�����������.���8����:��1*.7�:8�������)/�')��
�P*��7�����'"� &��:�)X��0#��?��*�$=4��E�)��C����8������'!.A&���#�&.������1��#74!�����
�������C!����)���G�����*����G����4���)�����2�� C!�1�.��<$��!�!7�:��*�:��"$�)���G���
'�. (Projected Unit Credit Method) 2��1�.4�������$�����#�*�0���G�1������"$�#����", ���*�!?J=�
��:���*��4 4�����"$�1�.1����)������:�1�.�:��E�)��C����?��8������40"<�)�����)M '!.��AJ�
�����4:���! ���������8��?J=�?�������!���8������7�����������)�$���7)��1�������8������ ���
�)�$���7)��1�������*�:��$=$E��:�)���G����:�1�.�:��"$���$���?.����#E�)��C����?��8������40"<�
1�"0�)M #����", '!.$���"#"�������4:���!"$��*��4 BJ��4�".��AJ������!���#$=�"$��������1�.1�
��������G&��:�)X��0#��40"<�?�����74����4!�:��1������"$���!�:����.���:��1*.��#8������1����
)����������4:���!"$��*��4 #����",��8����G���������!���#$=�?��8��<#������#�� BJ���:��1�
4�0�����"$�'!.��#)��C���� 

?.�4����� :   
�������!�! �.���� 4.14  
��������*0���$��8������ �.���� 0 - 20  
   
���������G�   �������������G�'"� 7����GH�

���8����7���8�*>�� )M 2551 

3.15 4�>>���:�������� 

4�>>���:�!��������� 
4�>>���:�BJ������4$���7��E�)��C����4:��1*>:�������)/���.�?��4��"��8���������&:��#E&.1*.��:� 

#��"J��)/�4�>>���:�!��������� �:���:�"$����!?J=����4�>>���:�!����:�� ��#�&.�)/��:�1�.�:��1��#���'�?�!"0�
�#(!�4�(����!���0?��4�>>���:� 

4�>>���:�������� 
4�>>���:��������"$�����4$���7��E���#7"�?������)/���.�?��4:��1*>:'!.C��')1*.��#E&.

��:�A���)/�4�>>���:�������� 4�>>���:����������#��"J��)/�����:��UV��"0�!.��&��:��0��<��?��
4��"��8��"$���:�*���&��:�)X��0#��40"<�?������������"$��.���:����4�>>���:�7�.�7�:&��:�1!��������:� 
2���E&�8����4�>>���:�*���:�1�.�:��"�����������#��"J��)/�*�$=4��������� 4:��!���#$=��:����
#��"J�1��#���'�?�!"0��#(!�4�(����!���04�>>���:� 4��"��8��"$�'!.���4�>>���:������������!�:�
�4����������!���0���1�.���?��4��"��8��"$���:�*������0?��4�>>���:�7�.�7�:��������1!��������:� 
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3.16 )���G���"��#�>�$ 

�����!"���#��������)/�')�����������������"��������� UV��#��*������.��1�.���

)���G���7����=�?.�4�����#��)����� BJ�����$E����"#�:�����������"$�74!�'�.1��#�������

7������)L!�E�1�*���*�0)����#�#������� BJ��E�"$����!?J=�����2��*������7���:��')�������������

"$�)���G'�.  

#����", '!.��=�)���G���7��?.�4������:��*�0���G�1�������)/�E�1*.)���G���"��

#�>�$�����':�����#E�"$����!?J=����� )���G���7��?.�4�����"$����$����4$����:����)��#)�0�

#�>�$1�)MA�!')�:�&��:�4��"��8����') G ���"$�1��#74!������������ '!.7�: �:��E�������!&��:�?��

4���.����*��� �:��E������!.���:�?��4��"��8�� ���)���G���1��������:��W '!.A&��)L!�E�1�7�:��4:��"$�

��$���?.��?��*���*�0)����#�#�������7�.� 

3.17 )���G���*�$=4�� 

#����", ��#��"J�)���G���*�$=4�� ����$����)/�')'!.�:��?.��7�:?��������!2���E&�8��1�

)X��0#�����P*��*�����������0������)/�E�4�#�����������*�0���G�1��!$�  2���E&�8��!����:��

��!�:���4:�E�1*.4&>�4$�"��8����"$�$)��C���������������� �8����:�������2���E&�8��7��������"$��.��

�:��4���A)���G���'!.��:���:������A�� *��#����", ��!�:���'!.��#�������:��"$��:�������')��

)���G���*�$=4��"�=�*!*���#��4:����:��7�:��� #����", ����#�&.����:��"$�'!.��#����)/�4��"��8��

7���:��*��7�:�.��':����������)���G���*�$=4��"$���$���?.�� 

4. ������6/���������#����7�������  

����4!7���������"$�#�":�����4! G ���"$� 31 <����� 2557 7�� 2556 )����#!.��  

  (*�:��: #�") 

 2557 2556 

����4! 108,344.71 102,190.45 

����U�����74������ 112,156.77 112,156.77 

����U����"��8�� 26,484,691.54 269,748,754.20 

��(������U�� 18,496,496.61 7,326,790.21 

�� 45,201,689.63 277,289,891.63 
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5. ����/������$"(��" 

  (*�:��: #�") 
 2557 2556 

������"0�1�*���"��8���8����.�   

*�:����"0�1����"0��)L!  226,345,642.15 - 
���'�(?�!"0�) "$����':���!?J=�����������   

�)�$���7)��&��:�������"0� 1,924,688.52 - 

�� 228,270,330.67 - 

6. /	���#!���(.�6/�/	���#!�9$� 

�&�*�$=����.�7���&�*�$=���� G ���"$� 31 <����� 2557 7�� 2556 )����#!.�� 

   (*�:��: #�") 
  2557 2556 
/	���#!���(.�    

�&�*�$=����.� - ������"$���$���?.��     
�&�*�$=����.� 211,899,519.19 218,274,462.79 

��g�������#����.� 108,060,542.69 137,103,457.81 

��  319,960,061.88 355,377,920.60 

�&�*�$=����.� - ����������   
�&�*�$=����.� 112,441,732.34 93,125,205.95 

��g�������#����.� 33,316,809.01 46,036,933.04 

��  145,758,541.35 139,162,138.99 

���&�*�$=����.�  465,718,603.23 494,540,059.59 

/	���#!�9$�    
���'!.�.����# 2,963,728.54 3,100,449.55 
�����:���:��*�.� 13,840,493.68 32,370,729.30 

���� W 3,625,702.14 686,665.09 

���&�*�$=����  20,429,924.36 36,157,843.94 

���&�*�$=����.�7���&�*�$=���� 486,148,527.59 530,697,903.53 
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���������(�3#��!�-����������� G ���"$� 31 <����� 2557 7�� 2556 ��,�	��� 

  (*�:��: #�") 

 2557 2556 

 �&�*�$=����.� ��g�������# �� �&�*�$=����.� ��g�������# �� 

�������#$��#$�"-.�����       

2��1����"$���#���*�!����� 209,296,481.72 70,117,801.99 279,414,283.71 217,686,326.05 88,855,475.45 306,541,801.50 

���������#���*�!�����       

     �.����:� 15 ��� 2,603,037.47 31,033,510.33 33,636,547.80 588,136.74 38,685,338.54 39,273,475.28 

     ����:� 15 ��� ':���� 30 ��� - 6,909,230.37 6,909,230.37 - 9,562,643.82 9,562,643.82 

�� 211,899,519.19 108,060,542.69 319,960,061.88 218,274,462.79 137,103,457.81 355,377,920.60 

�������9$�        

2��1����"$���#���*�!����� 93,503,413.15 17,898,803.81 111,402,216.96 82,212,267.61 21,274,712.92 103,486,980.53 

���������#���*�!�����       

      �.����:� 15 ��� 17,422,353.59 8,416,594.92 25,838,948.51 10,637,095.82 14,746,695.57 25,383,791.39 

      ����:� 15 ��� ':���� 30 ��� 1,515,965.60 5,931,181.02 7,447,146.62 275,842.52 7,850,652.65 8,126,495.17 

      ���� 30 ��� ':���� 45 ��� - 1,070,229.26 1,070,229.26 - 2,164,871.90 2,164,871.90 

�� 112,441,732.34 33,316,809.01 145,758,541.35 93,125,205.95 46,036,933.04 139,162,138.99 

��"�=�4�=� 324,341,251.53 141,377,351.70 465,718,603.23 311,399,668.74 183,140,390.85 494,540,059.59 

7. �����	�
���� 

)������	���$# G ���"$� 31 <����� 2557 7�� 2556 )����#!.�� 

  (*�:��: #�") 

 2557 2556 

4���.�4����(��&) 116,494,080.01 89,295,608.16 
���A0!�# 109,082,263.36 86,660,669.83 

���A0!�#��*�:��"�� 32,201,981.95 19,152,142.44 

�� 257,778,325.32 195,108,420.43 

*�� :  �:��E�������!&��:�?��4���.����*��� (1,486,153.70) (628,195.91) 

)������	���$# - 40"<� 256,292,171.62 194,480,224.52 
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����)$�#����� )�����04 )���)!,���
�� 31 ������� 2557 *�( 2556 %����� 170.23 �����
 *�( 164.85 
�����
 ������,� 

�:��4�������!����:��'!.���:��4�������?��"��8��4��"$��$�����8�� )�����04 )���)!,���
�� 31 ������� 

2557 *�( 2556 ������ 107.03 �.��#�" 7�� 40.46 �.��#�" �����!�# 

��04 2556 ����
� +,����'-�0�(��������#�)�(
�����0�(��������
��,�� #����*�(���$�#	%������� 
����
� +,���
/�����
��,�� #����*�(���$�#	%��� ?,��$#�������'-�0�(����#�)�(?,�����-�������, 

G ���"$� 31 <����� 2557 7�� 2556 "$�!�� �����8�.�4���)�&�4�.��"�=�*!7�������������4:��1*>:

����40"<���#�>�$ ���������� 786.91 �.��#�" 7�� 913.49 �.��#�" �����!�# '!.�!�������)/�*���)�����

�������#������#�>�$ �������&.������4�=�7��������4�������������#4A�#��������� 

G ���"$� 31 <����� 2557 7�� 2556 #����", $4��"��8��A���"$���!�:��4���������(&��:�7�.� 7�:�����

1�.�����&:����"0� ���������� 84.70 �.��#�" 7�� 83.55 �.��#�" �����!�# 

9. >��#����
�.������4�#/ (7�2�.�7��>��#����
�. 

  (*�:�� : #�") 

 2557 2556 

4��"��8��2��$����'!.����!#�>�$   

�:��E�������!&��:�?��4���.����*���  297,230.74 125,639.18 

�:��4������� - �����"$�7���:����� 48,610,463.97 54,394,822.30 

2���E&�8��E�)��C����8������ 2,673,298.60 2,361,772.60 

�� 51,580,993.31 56,882,234.08 

*�$=4��2��$����'!.����!#�>�$   

������"0��������� (384,937.70) - 

�����7������������� - 4:��"$�)����������8�� (90,875,229.14) (112,319,524.66) 

�� (91,260,166.84) (112,319,524.66) 

40"<� (39,679,173.53) (55,437,290.58) 
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������%���@����	��+,�)�����04 )���)!,���
�� 31 ������� 2557 *�( 2556 )�!0+,�,�	��� 

  2557 2556 

�������	
��������	:    

2��$����'!.����#0���4��*��#��! 70,701,459.96 68,975,078.63 

�������	
��������������� :   

2��$����'!.�������!#�>�$���������!E�7���:��   

      ��������7��������#������E�7���:���������� 5,686,178.47 (6,631,225.10) 

�:�1�.�:��2��$����'!."$�74!���&:1��#���'�?�!"0��#(!�4�(��� 76,387,638.43 62,343,853.53 

��������(
�#,%������	���(����	������%���@����	��+,���'��- "#	���+�
�	�.����#����@���
�����
)�����04 )���)!,���
�� 31 ������� 2557 *�(  2556 )�����*),	+,�,�	��� 

  2557 2556 
    
���'�"��#�>�$�:��2��$����'!.����#0���  275,797,571.09 277,871,429.61 
�����2��$����'!.����#0��� 20% 20% 
���'�"��#�>�$�:��2��$����'!.����#0����&G�����2��$ 55,159,514.22 55,574,285.92 
   
����������������� ��� :   

�:��4������� - �$�����8�� 21,444,295.52 6,832,714.05 
���'!.����"$���GH�#�>�$�:�������GH�2��$ (297,751.78) (116,265.89) 

����:���.��*.� 81,580.47 53,119.45 
�� 21,228,124.21 6,769,567.61 

   
������%���@����	��+,�
��*),	#�-���	���+�"�,
!��2,�)�2%��� 76,387,638.43 62,343,853.53 

#����@����	��+,�
��*
�%��	 27.70% 22.44% 
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10. ��.���#!���(.�6/���.���#!�9$� 

��.�*�$=����.�7����.�*�$=���� G ���"$� 31 <����� 2557 7�� 2556 )����#!.�� 

   (*�:��: #�") 
  2557 2556 
��.�*�$=����.�    

��.�*�$=����.� - ������"$���$���?.�� 4,182,769.10 4,227,148.42 

��.�*�$=����.� - ���������� 180,318,457.18 208,494,445.76 

����.�*�$=����.�  184,501,940.57 212,721,594.18 

��.�*�$=����    
�:�1�.�:���.���:��  16,042,384.74 12,955,013.24 
C#��4�.���:��  11,002,300.00 10,624,450.00 

��.�*�$=�:���4!0������  10,412,378.95 8,147,948.99 

����.�*�$=����  37,457,063.69 31,727,412.23 

����.�*�$=����.�7����.�*�$=���� 221,959,004.26 244,449,006.41 

11. >���;	�<��;/���3����<������ 

����)�$���7)��1�&��:�)X��0#��?��2���E&�8��C������E�)��C����8������ 4��*��#)M4�=�40!���"$� 
31 <����� 2557 7�� 2556 74!�'!.!���$= 

  (*�:��: #�") 

 2557 2556 
2���E&�8��E�)��C����8������ G �.���!  11,808,863.00 11,156,700.00 
�.�"0�#�����1�)X��0#�� 7��!���#$=� 1,557,630.00 652,163.00 

E�)��C����"$��:��1���*�:����! - - 

2���E&�8��E�)��C����8������ G 4�=���! 13,366,493.00 11,808,863.00 

12. �����9����.� 

�����������)���0��4��>E&.A��*0.� ���=�"$� 1/2556 �������"$� 25 ���P�� 2556 $����0������
�)�$���7)��&��:�*0.�?��#����", ����!�&��:�"$����'�.*0.��� 5 #�" ������ 130 �.��*0.� ���������� 650 
�.��#�" �)/�&��:�*0.��� 1 #�" ������ 650 �.��*0.� ���������� 650 �.��#�" #����", '!.�!"��#$�����
�)�$���7)��!����:����#���"���8�G���� �������"$� 5 4��*�� 2556  
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13. ���������A���� 

��8�����#�>>���#����"*��������! 8. �. 2535 #����", �.����!4�����'�40"<�)�������!�)/�"0�
4��������P*��':�.����:��.���� 5 ?�����'�40"<�)�������!*������*����!?�!"0�4�4��� (A.�$) 
����:�"0�4������$=��$������':�.����:��.���� 10 ?��"0��!"��#$�� 4��������P*��!����:�������')
�:������)X�E�':'!. 

14. �����B�;/ 

�����B�;/ 

�����������)���04��>E&.A��*0.�)�����)M 2557 �������"$� 22 ����� 2557 $����0���1*.�:�� 
����)X�E�1*.7�:E&.A��*0.� 1������*0.��� 0.20 #�" ������ 650 �.��*0.� ���)/������� 130.00 �.��#�" C!�
#����", '!.����:������)X�E���*�:�����')7�.�1�)M 2556 *0.��� 0.08 #�" ��!�)/����������� 52 �.��#�" 
���*�������)X�E�"$����.���:���$�*0.��� 0.12 #�" ��!�)/����������� 78.00 �.��#�" BJ��#����", �:��7�.�����
���"$� 14 8j�2�� 2557 

�����B�;/���"7����/ 

�����������)���0�G�������#����", ���=�"$� 3/2557 �������"$� 13 4��*�� 2557 $��1*.�:������
)X�E���*�:����� ���E����!�����������!*��!���4�=�40!���"$� 30 �A0���� 2557 7�:E&.A��*0.�"$�$���������
"��#$��E&.A��*0.� G ���"$� 28 4��*�� 2557 ������ 650 �.��*0.� 1������*0.��� 0.10 #�" �)/����������� 65 
�.��#�" BJ��#����", �:��7�.��������"$� 12 ������� 2557 

15. ��(��������9$�-���7"�-��;	.C9���.� 

4:������"0��������$����4��"��8�� 74!�'!.!���$= 

  (*�:�� : #�") 
 2557 2556 

4:������"0��������$����4��"��8�� - �.���! 449,278,098.60 120,581,146.64 
#�� : 4:������"0����4��"��8��"$��$�����8����*�:����! - 451,336,634.66 
*�� :   �:��4�������?��4��"��8��"$��$�8��  (107,030,853.05) (40,463,661.95) 
*�� :   �!�����������*�:��4��"��8�� (190,624.51) (1,782.74) 

*�� :   2��$����'!. - 4��"��8��"$��$�����8�� 21,444,295.52 (82,174,238.01) 

4:������"0��������$����4��"��8�� - )�����! 363,500,916.56 449,278,098.60 
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16. (7���6���������6/�(7���6��;	.������ 

16.1 �:���#7"������� 

�:���#7"��������$=�)/�E�)��C����"$��:��1*.��#������?��#����", ������ 90 ?��

8�����#�>>���#����"*��������! C!�':�������!���7��E�)��C����"$���$���?.��"$��:��1*.��#

������1�����E&.#��*�� 

16.2 �:���#7"�E&.#��*�� 

�:���#7"�E&.#��*���$=�)/��:�1�.�:����$�����#�����!��� �:���#7"�7��E�)��C��������1*.7�:

�������N8��1�����E&.#��*��7��1*.7�:E&.#��*��������1�)�����?��4���������G�������

�����#*���"��8��7�����!*���"��8�� ���'!.7�: E&.��!���*���E&.!�������7*�:���!�##��*��4$����7���:�

���E&.��!������7��E&.BJ��!�������7*�:��"$�#�":���!�##��*�����"$�4$�"0����7��1*.*�������AJ�E&.

!�������7*�:���!�##��*��1�4�����#�>�$*����������"$��)/���!�#E&.��!���UV��?J=�')*����"$�#�":� 

)�����04 )���)!,���
�� 31 ������� 2557 *�( 2556 ������ 12.09 �.��#�" 7�� 11.57 �.��#�" 

�����!�# 

17. �������������/#!���#<<������ 

#����", 7��8������'!.�?.��:��)/�4�������"0�4�������$=���$8���� +���"0�4�������$=���$8 "�4C�. 

�4����� �:�"0� BJ���!"��#$��7�.�- ��8�����#�>>������"0�4�������$=���$8 8.�. 2530 C!�#����", 7��

8���������:�������?.����"0��)/�����!���1�������.���� 2 ?�������!��� ���"0�4�������$=���$8�$= #��*��C!�

#����" ���������������7������7�� 7�4������4� �����! 7�����:��1*.7�:8����������8��������=����������

�����#$�#�:�!.�����"0�?��#����", 

#����", �:������4"#�?.����"0�, )�����04 )���)!,���
�� 31 ������� 2557 *�( 2556 ������ 0.87  

�.��#�" 7�� 0.83 �.��#�" �����!�# 
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18. (7�2�.�7����/���0� 

�������:�1�.�:��������G�"$�4����> )�����04 )���)!,���
�� 31 ������� 2557 *�( 2556 $!���$= 

(*�:�� : #�") 
 2557 2556 
����)�$���7)��1�4���.�4����(��&) (27,198,471.85) 30,840,342.20 
B�=�4���.�4����(��&) 358,316,034.45 349,097,461.92 
���A0!�# 7����4!04�=��)����1�.') 775,926,413.57 737,408,284.74 
�:�1�.�:��8������ 63,860,050.71 60,167,042.20 
�:���#7"������� 3,840,000.00 3,840,000.00 
�:���#7"�E&.#��*��  12,087,187.00 11,565,123.00 
�:��4������� 170,226,746.72 164,849,710.09 
?�!"0�(C�����#)�:��E�������!&��:�4���.����*��� 857,957.79 (704,752.03) 

19. ��������4�#�����((/6/��������#$��#$�"-.����� 

4:��*�J��1�4��"��8�� *�$=4�� ���'!.7���:�1�.�:��?��#����", ���!?J=����������"��#�>�$��##0���
7��������"$���$���?.����� C!����$E&.A��*0.�7��/*����������:���� E�?��������!����:��'!.74!���'�.
1��#��������$= BJ��UV��#��*��������:�������"$���$���?.������*�:��$=�)/���������)���?��<0���� C!�1�.�C�#��
!���$= 

��������*�:����� �C�#����� 
-  ���'!.������?��  -  ���*�!����?��4���.���)��� - ��G$)���G���?��4���.�)��� 
  -   ���*�!����?��4���.�������:�����?��)��� C!��N�$��)���G�.���� 

3 - 5 ��G$)���G���?��4���.�����:�)���   
(�C�#��������*�!����?��4���.�!����:�� #����", A���)/��C�#��"$�
1�.��#�&��.��������?��#����", !.��) 

-  ���'!.������1*.#�����  -   ��"$�����1�4�>>� �!����� 46,000.00 #�" (��2��$&��:��8��) 
-  B�=����A0!�#  -   ������"$������:���� 
-  �:���:�4��������  -   ��"$�����1�4�>>� �!����� 72,187.50 #�"  
-  �:��=��)��)�  -   ��"$�����1�4�>>� �&�#��������� 8.80 #�" ��=�7�:�!���������� 

2557 �&�#��������� 9.30 #�" 
-  �:��:�4�.��"��8��4��A���  -   ��"$�����1�4�>>� ���������� 19,700,000.00 #�" (':��

2��$&��:��8��) 
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����G����4�8��<���*�:��#����", ��#������"$���$���?.�����4���A4�0)'!. !���$=: 

����#����" ���4�8��<� 

 
������"$�

��$���?.��A��
*0.�1�#����", 

E&.A��*0.�1�������"$���$���?.�� �)/�
������?��#����", 7��/*���

������?��#����", �)/�
������?��������"$���$���?.�� 

1.  #����" �&��$���)�)���������4� �����! A, B, C C!�$������ 2 ":�� 
2.  #����" �&��$��������� ���!�4"�$�� �����! B, C C!�$������ 2 ":�� 
3.  #����" �&'"� �������4� �����! B, C C!�$������ 2 ":�� 
4.  #����" )���$�7��!� �����! B, C C!�$������ 4 ":�� 
5.  #����" '"�F����$4�� �����! B, C C!�$������ 1 ":�� 
6.  #����" �&��$�� 7��!� C��� ��������78(� �����! B, C C!�$������ 1 ":�� 
7.  #����" '!4���� ��(������'8�4� �����! B, C C!�$������ 1 ":�� 
8.  #����"  ������$= �������4� �����! B, C C!�$������ 1 ":�� 
9.  #����"  '"��0:��"(�B�'"�� �����! B, C C!�$������ 3 ":�� 
10. #����" �����:�� �����!  C!��)/�>��������� 

A    =    �)/�E&.A��*0.�1���#����" 
B    =    E&.A��*0.�?��#����"!����:���)/�������?��#����" 
C    =    ������?��#����"!����:���)/�������?��#����" 

��������*�:��#����", ��#������"$���$���?.����� 4��*��#)M  4�=�40!���"$� 31 <����� 2557 7�� 2556 $
!���$= 

  (*�:�� : #�") 
 2557 2556 
?��4���.�   

#����" �&��$���)�)���������4� �����! 480,307,907.13 521,514,835.42 
#����" �&��$��������� ���!�4"�$�� �����! 357,000,659.34 367,818,585.92 
#����" �&'"� �������4� �����! 138,489,075.49 162,961,824.60 
#����" �&��$�� 7��!� C��� ��������78(� �����! 145,107,245.79 163,793,531.88 
#����"  ������$= �������4� �����! 244,677.35 419,305.10 

�� 1,121,149,565.10 1,216,508,082.92 

   
   

���'!.����   
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  (*�:�� : #�") 
 2557 2556 

#����" )���$�7��!� �����! 1,074,229.86 462,900.08 

�� 1,074,229.86 462,900.08 

B�=����A0!�#   

#����" �&��$���)�)���������4� �����! 2,576,703.00 7,003,962.00 

#����" �&��$��������� ���!�4"�$�� �����! 9,075,089.00 15,800,146.00 

#����" �&'"� �������4� �����! 7,590,163.00 7,730,632.00 

#����" �&��$�� 7��!� C��� ��������78(� �����! 4,544,285.00 5,770,616.00 

#����"  ������$= �������4� �����! 501,768.00 541,866.00 

�� 24,288,008.00 36,847,222.00 

�:��=��)��)�   

#����" )���$�7��!� �����! 12,014,154.00 12,124,464.00 

�� 12,014,154.00 12,124,464.00 

�:���:�4��������   

#����" '"�F����$4�� �����! 866,250.00 866,250.00 

�� 866,250.00 866,250.00 

�:�1�.�:������   

#����" '"�F����$4�� �����! 227,750.86 211,269.78 

#����" �&��$���)�)���������4� �����! 15,420.00 - 

#����" �����:�� �����! 126,500.00 - 

�� 369,670.86 211,269.78 

����������   

�:�4�.�������C�����   

#����" �����:�� �����! 6,913,480.00 - 

�� 6,913,480.00 - 
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��!���.����*�:��#����", 7��������"$���$���?.����� G ���"$� 31 <����� 2557 7�� 2556 $!���$=: 
  (*�:�� : #�") 
 2557 2556 
�&�*�$=����.�   

#����" �&��$���)�)���������4� �����! 82,499,410.35 84,810,755.66 
#����" �&��$��������� ���!�4"�$�� �����! 57,428,379.73 53,941,244.64 
#����" �&'"� �������4� �����! 43,639,450.89 45,815,422.21 
#����" �&��$�� 7��!� C��� ��������78(� �����! 28,212,593.92 33,641,481.91 

#����" ������$= �������4� �����! 65,684.30 65,558.37 

�� 211,899,519.19 218,274,462.79 

��g�������#   
#����" �&��$���)�)���������4� �����! 61,411,583.81 67,476,112.20 
#����" �&��$��������� ���!�4"�$�� �����! 46,648,958.88 55,336,356.40 
#����" �&��$�� 7��!� C��� ��������78(� �����! - 14,225,521.69 

#����" ������$= �������4� �����! - 65,467.52 

�� 108,060,542.69 137,103,457.81 

�&�*�$=����.�7����g�������# 319,960,061.88 355,377,920.60 

�&�*�$=����   

#����" )���$�7��!� �����! 140,622.18 71,833.00 

�� 140,622.18 71,833.00 

��.�*�$=7����g������:������.�   
#����" �&��$���)�)���������4� �����! 105,237.71 194,025.24 
#����" �&��$��������� ���!�4"�$�� �����! 541,024.10 493,672.32 
#����" �&'"� �������4� �����! 121,777.77 343,906.56 
#����" �&��$�� 7��!� C��� ��������78(� �����! 111,992.62 152,019.18 
#����" ������$= �������4� �����! - 36,054.72 

#����" )���$�7��!� �����! 3,302,736.90 3,007,470.40 

�� 4,182,769.10 4,227,148.42 

��.�*�$=����   

#����" '"�F����$4�� �����! 91,747.65 87,313.15 

�� 91,747.65 87,313.15 
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20. ������6��-.��	/�������������7"���� 

?.�&�4:�����!���������"$�����4���$=4�!��.����#������2��1�?��#����","$�E&.$��������!4��1�
4&�40!!.�����!���������'!.��#7��4�#"����:��4����4��8���1�.1������!4��1�1������!4��"��8����
1*.��#4:�����7��)�����E����!���������?��4:����� 

#����", !������������1�4:������!$�����<0����E���7�����*�:�����!�����F"� !����=�UV��#��*���J�
8����G��:�#����"$4:�����"$��������8$��4:������!$�� 

�!��"#�$����% 

#����",!������<0����4:��1*>:1�)���"��":���=� $���'!.����:��)���"�':AJ��.���� 10 7��':$
4��"��8��1��:��)���"� �J�':����4��?.�&� 

�"�&����'( �)  

4��*��#)M 4�=�40!���"$� 31 <����� 2557 7�� 2556 #����", $���'!.�����0:�&��.������� 4 ��� BJ���)/�
������"$���$���?.����� ������ 1,120.90 �.��#�" 7�������� 1,216.09 �.��#�" �����!�# ��!�)/��.���� 55.70 
7���.���� 60.19 �����!�# 

21. >���;	�<��6/���#!����#$�������-E!� 

21.1 #����", $*�$=4��"$�������!?J=� G ���"$� 31 <����� 2557 !���$= 

 ���/���� ����"����� 
1. ������1*.<��������*���4���=��)����� #�" 2,000,000.00 
2. �������)L!����������F���!��  �*�$�>4*��� 2,266,436.84 

21.2 4�>>���:�!��������� 

#����", $2���E&�8����4�>>���:�!��������� G ���"$� 31 <����� 2557 !���$= 

   (*�:�� : #�") 
   ���(���/9��#$.���7������� 

)���2" 
�������� 

()M)  ':���� 1 )M 
���� 1 )M7�: 
':���� 5 )M 

     
1. 4�>>���:�4�������� 3  866,250.00 1,371,562.50 
2. 4�>>���:������������ 3  2,580,000.00 2,782,500.00 

   3,446,250.00 4,154,062.50 
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21.3 #����", $2���E&�8�����*���"$��.���:���������4�>>�#�������##����"7*:�*�J�� G ���"$� 31 <����� 
2557 ������ 5.10 �.��#�" 

21.4 #����", $2���E&�8�����*���������"��4�>>��:�4�.��"��8��4��7��B�=������������ ��##����"1�
)���"�7���:��)���"� G ���"$� 31 <����� 2557 !���$= 

���/���� ����"����� 
#�" 37,935,300.00 
�*�$�>4*��� 154,000.00 
*��� 591,656.40 

22. �����F��;�-.��	/��#$�"����(�9$���9����������� 

#����", ':$�C�#��"$���)����#<0�������������"�������������#74!������������"$��)/����
4����08��<��8�����(����'�*����8�������.� 

22.1 �C�#�����#�>�$ 

�������$�!?���C�#�����#�>�$"$�4����> ��<$���"$�1�.BJ����AJ���GH�1������#�&.7�������!&��:�
��$�����#4��"��8��7��*�$=4��"���������7�:��)���2" '!.�)L!�E�'�.7�.�1�*���*�0)����#�#
�������?.� 3.9 

22.2 ����4$�����������7���)�$��� 

#����", $����4$�����������7���)�$�����������:��)���"� ���������$������#��4:���)/�4�0�
��������:��)���"� BJ��������4:��1*>:���0':����*�J��)M #����", $������4�>>�B�=���������:��)���"�
�:��*�.��8���)Q���������4$�����������7���)�$���4��*��#������!����:�� ��:��'��(��1�)M 2557 
#����", ':$���"��4�>>�B�=�?����������:��)���"��:��*�.� 

#����", $"��8��4��7��*�$=4��"$��)/���������:��)���"����*���1��#������� G ���"$� 31 <����� 
2557 !���$= 

 ���/���� ����"����� 
����4!7���������"$�#�":�����4! �*�$�>4*��� 1,338.73 
�&�*�$=����.�7���&�*�$=���� �*�$�>4*��� 808,030.69 
��.�*�$=����.�7����.�*�$=���� �*�$�>4*��� 921,582.68 
 �*�$�>4���C)�� 42,203.79 
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22.3 ����4$���������':)S�#�����4�>>� 

����4$���������':)S�#�����4�>>����!������"$��&:4�>>�':)S�#�����?.����*�!1�4�>>� BJ��

�:�1*.���!����4$�*��7�:#����", #����", $�C�#��1����)Q���������4$����$=C!�����������*�����

"���������?���&��.� BJ��C!�4:��1*>:�)/�������"$���$���?.�����7����!�:�':$4:��"$�����$����(#����

':'!.  �J�':$�����=�4������:��E���*�$=4�4����4&>  4��*��#4��"��8��"���������"$�74!�1��#74!�

�����������������#�>�$A���)/�&��:�4&�40!?������4$���"$����!������':)S�#�����4�>>� 

22.4 ����4$�����$�����#�����!���#$=� 

����4$�����$�����#�����!���#$=����!�������)�$���7)��?�������!���#$=�1����!1������ ���

�)�$���7)��!����:����4:�E����"#�:�E����!���������7�����74����4!?��#����", #����", $

����4$�����$�����#�����!���#$=� ���������$����U��<����� ?.�&���$�����#�����!���#$=� 

22.5 �����0��<��?�����������"��������� 

4��"��8��"���������"$�74!�1��#74!������������ )����#!.�� ����4!7���������"$�#�":�

����4! �&�*�$=����.�7������W *�$=4��"���������"$�74!�1��#74!������������ )����#!.�� �����&.��

����4�=� ��.�*�$=����.� 7��*�$=4������������#�>�$?��4��"��8��7��*�$=4��"���������  $&��:�

1��.��$����#�����0��<�� �������$=E&.#��*��������:�#����", ':$����4$���������������"�������������

"$�$���4����> 

23. ��9$���9$� G 

�����������)���0�G�������?��#����" ���=�"$� 4/2557 �������"$� 12 8j������� 2557 $��

��0���1*.#����", ��!B�=������������E������!���������"$� 2 (��������!�����!�����F"�) C!���B�=���#E&.E���1�

�:��)���"����*�J�� �����������������!�)/����������� 17.25 �.���*�$�>4*��� 7���������"$� 3 ���� 2558 

#����", '!.��!"��1#4���B�=�')���E&.?�������������!����:��7�.� BJ��)X��0#��#����", '!.��!*������8���B�=������������

!����:��C!����?�������4����������<�����7*:�*�J��1�)���"� 7���������"$� 20 8j������� 2557 '!.��#

��0���������7�.������� 760 �.��#�" 
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24. ������������������ 

���A0)��4���1����#��*����!���"0�"$�4����>?��#����", ��������!1*.$BJ��C���4�.��"���������"$�

�*��47�����!����'�.BJ�����4���A1����!������<0������:���:������� 

G ���"$� 31 <����� 2557 7�� 2556 #����", $�����4:��*�$=4���:�"0��":���# 0.19 7�� 0.23 �����!�# 

25. ������0�>���/��"���#$��������"/������� 

�����������)���0�G�������#����"���=�"$� 1/2558 �������"$� 21 �02�8��<� 2558 $����0���1*.

�4���:�"$�)���04��>E&.A��*0.� 1*.�:������)X�E����E����!���������)M 2557 C!����*�!�:��1*.7�:E&.A��*0.�

������ 650 �.��*0.� 1������*0.��� 0.20 #�" �)/����������� 130 �.��#�"    C!�#����"�:������)X�E���*�:��

���7�.�1�)M  2557  *0.���  0.10  #�" ��!�)/�����������  65  �.��#�" ���*�������)X�E�"$��.���:���$�*0.���

26. ������������������ 

�#��������$='!.��#�����0���1*.����#�������C!��G�������?��#����", �������"$� 21 �02�8��<� 

2558 

0.10 #�" ��!�)/��������������� 65 �.��#�" 
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