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รำยงำนคณะกรรมกำรบริ หำร
โครงสร้ำงรำยได้และผลิตภัณฑ์
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ประวัติกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน
โครงสร้ำงกำรจัดกำร
กำรกำกับและดูแลกิจกำร
กำรดำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจำปี 2562
กำรบริ หำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน
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หน้ำที่ 066
หน้ำที่ 070
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รำยงำนของผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินกำร
คำอธิบำยและบทวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร
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ภาพรวมบริษทั
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนำคุณภำพในผลิตภัณฑ์และบริ กำรเพื่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

พันธกิจ
มุ่งเป็ นองค์กรชั้นนำในอุตสำหกรรมกระดำษครำฟท์ สำหรับผลิตกล่องกระดำษและบรรจุภณ
ั ฑ์
มุ่งเป็ นองค์กรที่มีผลกำไรที่โดดเด่น และได้รับควำมไว้วำงใจจำกผูบ้ ริ โภค คู่คำ้ และนักลงทุน
มุ่งเป็ นองค์กรที่มีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่คำ้ และเติบโตควบคู่กนั ไปในระยะยำว
มุ่งเป็ นองค์กรที่เน้นย้ำ คุณธรรม จริ ยธรรม ในกำรดำเนินธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีส่วนได้เสีย
มุ่งเป็ นองค์กรที่ให้ควำมสำคัญกับบุคลำกร เน้นพัฒนำทักษะ องค์ควำมรู ้ และคุณภำพชีวิตพนักงำน
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กลับไปสารบัญ

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

สารจากกรรมการ
เรี ยน ท่ำนผูถ้ ือหุ้น
ในปี 2562 โดยภำพรวมของตลำดแม้จะมีอตั รำกำรเจริ ญเติ บโตกว่ำปี ที่ผ่ำนมำ 2.4% ยังคงมีกำรเติบโตจำกกำร
ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องของกลุ่มประเทศอำเซี ยน แต่จำกกำรแข่งขันที่ยงั คงมีสูง กำรลงทุนเพิ่มของคู่แข่งทำงธุรกิจ
กรณีพิพำทในต่ำงประเทศระหว่ำงสหรัฐและจีน ผลกระทบจำกกำรระบำดของเชื้อไวรัส COVID 19 มีท้งั ปั จจัย
บวก และปัจจัยลบ จึงนับได้ว่ำเป็ นอีกปี ที่ทำ้ ทำยสำหรับบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ยังคงมุ่งมัน่ ในกำรสร้ำงควำม
เจริ ญเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจและหลักธรรมภิบำล คำนึงถึงผูม้ ีส่วน
ได้เ สี ยทุก ฝ่ ำย รวมถึงมุ่งเน้นในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงธุรกิ จอย่ำงยัง่ ยืนโดยพิจำรณำถึงผลกระทบต่อสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมดำเนินธุรกิจอย่ำงรัดกุมและโปร่ งใส ต่อต้ำนกำรทุจริ ตและ/หรื อคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ ้ม ค่ำ รัก ษำเสถียรภำพทำงกำรเงิ น ตลอดจนเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรผลิ ต และจ ำหน่ ำยสิ นค้ำ ให้ค ล่อ งตัว และมี
ประสิทธิภำพสูงสุ ด ซึ่ งในที่สุดแล้วผลประกอบกำรดีข้ นึ กว่ำปี ที่ผ่ำนมำพอสมควร
ในปี 2562 ท่ำมกลำงควำมถดถอยทำงเศรษกิจ อุปสรรคและปัจจัยลบ ต่ำง ๆ แต่บริ ษทั ยังคงสำมำรถรักษำปริ มำณขำยได้ใกล้เคียงกับปี ที่ผ่ำน
มำ ขณะที่มกี ำรปรับตัวลดลงเล็กน้อยในส่ วนของยอดขำย เนื่องจำกกำรปรับตัวลดลงของรำคำจำหน่ำยสินค้ำตำมหลักอุปสงค์ -อุปทำน แต่
บริ ษทั ก็ยงั คงควำมสำมำรถในกำรบริ หำรจัดกำร รักษำระดับกำไรสุทธิได้ดี โดยสำมำรถสร้ำงกำไรสุทธิได้ถึง 863.13 ล้ำนบำท อันเป็ นสถิติ
ใหม่ของบริ ษทั ซึ่งยังคงนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลที่ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้จ่ำยเงินปั นผลจำกผล
ประกอบกำรในปี 2562 แก่ผถู ้ ือหุ้น 0.67 บำทต่อหุ้น หรื อทั้งสิ้น 435.50 ล้ำนบำท
ด้วยควำมนับถือ

(ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์)
ประธำนกรรมกำร
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กลับไปสารบัญ

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลการดาเนินงานที่สาคัญ
บริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยกระดำษครำฟท์สำหรับอุตสำหกรรมหีบห่อและบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้แก่กลุ่ม
ลูกค้ำผูผ้ ลิตกล่องกระดำษและแผ่นลูกฟูกทั้งภำยในและต่ำงประเทศ ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงและกำรดำเนินงำนที่สำคัญของบริ ษทั ในแต่ละปี
ดังนี้
ปี 2533
- จดทะเบียนก่อตั้ง บริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 150 ล้ำน
บำท
ปี 2535
- บริ ษทั ยื่นขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนต่อกระทรวงอุตสำหกรรม
ปี 2536
- เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2536 บริ ษทั ได้ดำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 150 ล้ำนบำท ทำให้บริ ษทั มีทุน
จดทะเบียนเป็ น 300 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กำรเพิ่มทุนดังกล่ำวเป็ นกำรเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุ้นเดิมทั้งจำนวน
ปี 2537
- บริ ษทั เริ่ มดำเนินกำรก่อตั้งโรงงำน และเริ่ มทดลองเดินเครื่ องจักร
- บริ ษทั ได้ดำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 60 ล้ำนบำท รวมเป็ น 360 ล้ำนบำท โดยเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 8 กรกฎำคม 2537 จำนวน 30 ล้ำนบำท และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2537 จำนวน 30 ล้ำนบำท ทั้งนี้กำร
เพิม่ ทุนดังกล่ำวเป็ นกำรเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ ือหุ้นเดิมทั้งจำนวน
ปี 2538
- เริ่ มประกอบกิจกำรผลิตและจำหน่ำยกระดำษครำฟท์
ปี 2540
- เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2540 บริ ษทั ได้ดำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 50 ล้ำนบำท ทำให้บริ ษทั มีทุน
จดทะเบียนรวมเป็ น 410 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กำรเพิ่มทุนดังกล่ำวเป็ นกำรเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุ้นเดิมทั้งจำนวน
ปี 2543
- บริ ษัท ได้รับกำรรับรองระบบบริ ห ำรงำนคุ ณภำพ ISO 9001 : 1994 ส ำหรับกำรผลิตกระดำษผิว กล่อ งและ
กระดำษท ำลอนลู ก ฟู ก จำกสถำบัน The United Kingdom Accreditation Services (UKAS) ซึ่ ง สถำบัน รั บ รอง
มำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับจำกนำนำประเทศ
- เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2543 บริ ษทั ได้ดำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 37 ล้ำนบำท ทำให้บริ ษทั มีทุนจด
ทะเบียนรวมเป็ น 447 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กำรเพิ่มทุนดังกล่ำวเป็ นกำรเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุ้นเดิมทั้งจำนวน
ปี 2545
- บริ ษทั ดำเนินกำรปรับปรุ งกระบวนกำรผลิต โดยเพิม่ หม้อไอน้ ำ (Boiler 4 และ 5) และเปลี่ยนประเภทของ
เชื้อเพลิงที่ใช้ จำกเดิมซึ่งใช้น้ ำมันเตำ (Boiler 1-3) มำเป็ นถ่ำนหิน เพื่อประหยัดพลังงำน
ปี 2546
- เริ่ มดำเนินกำรตำมโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนร่ วมขนำด 7.5 เมกะวัตต์ โดยใช้ถ่ำนหินเป็ นเชื้อเพลิงเพื่อ
ช่วยลดต้นทุนค่ำพลังงำนไฟฟ้ำและไอน้ ำ
- บริ ษัท ได้ รั บ กำรรั บ รองระบบบริ ห ำรงำนคุ ณ ภำพ ISO 9001 : 2000 จำกสถำบัน The United Kingdom
Accreditation Services (UKAS)
ปี 2547
- ในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2547 บริ ษทั ได้ดำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 49.60 ล้ำนบำท ตำมที่ได้รับ
อนุ มัติจ ำกกำรประชุ มวิสำมัญ ผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ทำให้ บริ ษัท มีทุนจดทะเบียนเป็ น 496.60 ล้ำนบำท โดย
วัตถุประสงค์กำรเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็ นกำรเพิ่มทุนให้กบั ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) ตำมเงื่อนไขของ
สัญญำเงินกูท้ ี่บริ ษทั ได้ทำไว้กบั ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) ในรำคำหุ้นละ 12 บำท
- ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2547 มีมติพิเศษให้บริ ษทั เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 650
ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ 65 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เป็ นทุนที่เรี ยกชำระแล้วจำนวน 496.60 ล้ำนบำท
ทั้งนี้สำหรับหุ้นเพิ่มทุนที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระจำนวน 15.34 ล้ำนหุ้นนั้น ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติให้จดั สรรไว้สำหรับ
กำรเสนอขำยให้กบั ประชำชนต่อไป
- ในวันที่ 22 มีนำคม 2547 บริ ษทั ได้ดำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 650 ล้ำนบำท และดำเนินกำรแปรสภำพ
เป็ นบริ ษทั มหำชน
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
-

-

ปี 2548

-

ปี 2549

-

ปี 2550

-

ปี 2551

-

ปี 2554

-

ปี 2556

-

ปี 2559

-

ปี 2560

-

ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2547 มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้น
สำมัญของบริ ษทั จำกมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เป็ นมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 5 บำท ส่ งผลให้บริ ษทั มีทุนจด
ทะเบียนจำนวน 650 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ 130 ล้ำนหุ้น โดยมีทุนที่เรี ยกชำระแล้วจำนวน 496.60 ล้ำนบำท
แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ 99.32 ล้ำนหุ้น และมีหุ้นที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระจำนวน 30.68 ล้ำนหุ้น ซึ่งจัดสรรไว้สำหรับเสนอ
ขำยให้กบั ประชำชนต่อไป
เมื่อ วันที่ 6 ธันวำคม 2547 บริ ษัท ได้รับเงินจำกกำรจัดสรรหุ้นดังกล่ำวแล้ว จำกกำรนำหุ้นเสนอขำยให้ก ับ
ประชำชนซึ่งบริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 7
ธันวำคม 2547 เป็ นทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้วจำนวน 650 ล้ำนบำทเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 130
ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท
เมื่อวันที่ 6 สิ งหำคม 2548 โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนร่ วมได้ผ่ำนกำรทดสอบกำรเดินเครื่ อง และสำมำรถเริ่ ม
ผลิตกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนไอน้ ำได้
เมื่อ วันที่ 14 สิ งหำคม 2548 Steam turbine เกิ ดกำรเสี ยหำยและทำงบริ ษัท ได้ส่ งส่ ว นประกอบของ Turbine
กลับไปให้ผผู ้ ลิตเพื่อทำกำรแก้ไข
เมื่อ วันที่ 31 มีนำคม 2549 บริ ษัท ผูผ้ ลิตได้ส่ งส่ ว นประกอบของ Turbine ที่ได้รับกำรแก้ไขให้เ ป็ นปกติแล้ว
กลับมำยังบริ ษทั เพื่อดำเนินกำรติดตั้งส่วนประกอบของ Turbine ดังกล่ำว
เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2549 โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนร่ วมได้ทำกำรทดสอบกำรเดินเครื่ อง หลังจำกได้ติดตั้ง
ส่วนประกอบของ Turbine แล้ว และสำมำรถเริ่ มผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ตำมปกติ
เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2550 บริ ษทั ได้ดำเนินกำรขยำยกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อ นร่ ว มจำก 7.50 เม
กะวัตต์ เป็ น 9.50 เมกะวัตต์ ทำให้สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้เพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2551 บริ ษทั ได้ทำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
คณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน มีมติเห็นชอบให้บริ ษทั สำมำรถประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ, ผลิตพลังงำนควบคุม
และจำหน่ำยไฟฟ้ำได้เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2551
เดือนกันยำยน 2551 บริ ษทั เริ่ มทำกำรจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำส่วนที่เหลือให้กบั กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็ นครั้งแรก
บริ ษทั ได้รับกำรรับรองระบบบริ หำรคุณภำพ ISO 9001 : 2008 จำกสถำบัน The United Kingdom Accreditation
Services (UKAS)
บริ ษทั ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญ จำกเดิมหุ้นละ 5 บำท เป็ นหุ้นละ 1
บำท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้
ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2556 ซึ่งภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้น
ที่ตรำไว้ดงั กล่ำวข้ำงต้น ทำให้หุ้นสำมัญของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจำกเดิม 130 ล้ำนหุ้นเป็ น 650 ล้ำนหุ้น โดยมีทุนจด
ทะเบียนและทุนชำระแล้วคงเดิม คือ 650 ล้ำนบำท
บริ ษทั ได้ดำเนินกำรขยำยกำลังกำรผลิต โดยเพิม่ สำยกำรผลิตอีก 1 สำย สำมำรถผลิตเพิม่ ขึ้นได้ 200,000 ตันต่อปี
โครงกำรดังกล่ำวได้รับอนุมตั ิส่งเสริ มกำรลงทุนจำก BOI เมื่อวันที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2559 จำนวนวงเงินลงทุน
ทั้งสิ้ นประมำณ 1,400 ล้ำนบำท โดยทำกำรกู้ยืมเงินจำนวนดังกล่ ำวจำกธนำคำรกสิ กรไทยประมำณ 1,200 ล้ำน
บำท ทั้งนี้ได้เริ่ มทำกำรทดสอบผลิตสิ นค้ำตั้งแต่ เดือนพฤศจิกำยน 2559 สำมำรถจำหน่ำยสิ นค้ำทดสอบผลิตใน
เดือนธันวำคม 2559 คำดว่ำจะสำมำรถเริ่ มทำกำรผลิตจริ งได้ต้งั แต่ เดือนมกรำคม 2560 เป็ นต้นไป
ตั้งแต่ตน้ ปี 2560 บริ ษทั ได้ทำกำรหยุดเดินเครื่ องผลิตกระดำษเดิมเพื่อทำกำรซ่อมบำรุ งและปรับปรุ งประสิทธิภำพ
ครั้งใหญ่ โดยเดินเครื่ องเครื่ องผลิตกระดำษใหม่ซ่ึ งมีกำลังกำรผลิตและประสิ ทธิภำพสู งกว่ำเป็ นหลัก ระหว่ำง
ช่วงเวลำดังกล่ำว ทั้งนี้เครื่ องผลิตกระดำษทั้งสองสำมำรถกลับมำทำกำรผลิตพร้อมกันได้หลังจำกที่เสร็ จสิ้นกำร
ซ่อมบำรุ งและปรับปรุ ง ซึ่งเป็ นช่วงเวลำเดียวกันกับกำรแล้วเสร็จของระบบผลิตพลังงำนไอน้ ำและไฟฟ้ำในปลำย
ไตรมำส 3 บริ ษทั ได้ทำกำรเดินเครื่ องผลิตทั้งสองเครื่ องพร้อมกันตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมำ
รำยงำนประจำปี 2562 / Annual Report 2019 หน้ำที่ 7

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ปี 2561

-

ปี 2562

-

เดินเครื่ องผลิตกระดำษทั้งสองเครื่ องพร้อมกันอย่ำงต่อเนื่ อง และทำกำรปรับปรุ งประสิ ทธิภำพในกระบวนกำร
ผลิตให้สำมำรถผลิตได้มำกขึ้นตำมลำดับ
ติดตั้งเครื่ องจักร กรอ/ตัดแบ่งม้วนกระดำษ ขนำดควำมเร็ว 2,300 เมตรต่อนำที ที่กำลังผลิต 500 ตันต่อวัน
สร้ำงอำคำรสำหรับจัดเก็บสินค้ำสำเร็จรู ปใหม่ ขนำด 6,000 ตำรำงเมตร
ชำระคืนเงินกูร้ ะยะยำวแก่สถำบันกำรเงินครบทั้งจำนวน
ได้รับกำรรับรอง FSC (Forest Stewardship Council)
Promote โครงกำร You Use U-Care เพื่อกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคหันมำใส่ ใจสิ่ งแวดล้อมด้วยกำรใช้กล่องกระดำษที่
ผลิตจำก กระดำษรี ไซเคิล 100%

กลับไปสารบัญ
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

การปรับโครงสร้ างหนี้
กำรประกำศเปลี่ยนแปลงระบบอัตรำแลกเปลี่ยนของประเทศมำเป็ นระบบอัตรำแลกเปลี่ยนลอยตัว เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2540 ได้
ส่ งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั เนื่องจำกในช่วงดังกล่ำว บริ ษทั มีเงินกู้เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศเป็ น
จำนวนมำก และผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงระบบอัตรำแลกเปลี่ยนของประเทศในช่วงดังกล่ำวทำให้ค่ำเงินบำทอ่อนลงมำก ส่งผลทำให้ บริ ษทั
มีภำระหนี้สินเพิ่มมำกขึ้นจนเกินกว่ำควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของบริ ษทั ในขณะนั้น
ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว บริ ษทั จึงได้ดำเนินกำรเจรจำเพื่อทำสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้กบั เจ้ำหนี้ของบริ ษทั โดย เมื่อ
วันที่ 29 มิถุนำยน 2543 บริ ษทั ได้ทำสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้กบั กลุ่มเจ้ำหนี้ ซึ่ งประกอบด้วยสถำบันกำรเงิน 8 แห่ง และบุคคลธรรมดำ
โดยมีระยะเวลำแห่งสัญญำ 17 ปี นับตั้งแต่วนั ทำสัญญำ จนถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 โดย ณ วันทำสัญญำ บริ ษทั มีเงินต้นและดอกเบี้ยค้ำง
จ่ำยตำมสัญญำเดิมรวม 1,727 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นเงินต้น 1,526 ล้ำนบำท และดอกเบี้ย 201 ล้ำนบำท โดยในจำนวนนี้เป็ นยอดเงินต้นค้ำงจ่ำย
ของเงินกูท้ ี่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศซึ่ งกู้ยืมเพื่อนำมำใช้ซ้ื อเครื่ องจักรและก่อสร้ำงโรงงำน คิดเป็ นประมำณร้อยละ 57 ของยอดเงินต้น
ค้ำงจ่ำยทั้งหมด สำหรับส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 43 นั้น เป็ นยอดเงินต้นค้ำงจ่ำยของเงินกู้และหนี้สินระยะสั้นประเภทอื่น ซึ่งกูย้ ืมเพื่อนำไปใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจกำร ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นค่ำใช้จ่ำยเพื่อซื้อวัตถุดิบ ซึ่งในขณะนั้นเป็ นกำรซื้อโดยใช้วิธีจ่ำยเงินโดยกำรเปิ ดเลตเตอร์
ออฟเครดิตหรื อทำสัญญำทรัสต์รีซีท โดยในขณะนั้นบริ ษทั ไม่ได้ใช้เครื่ องมือป้องกันควำมเสี่ยงใด
ต่อมำ เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2546 บริ ษทั ได้ทำข้อตกลงครั้งใหม่กบั กลุ่มเจ้ำหนี้เกี่ยวกับหนี้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ และ
ได้รับควำมยินยอมให้ชำระหนี้คืนก่อนกำหนดได้ โดยบริ ษทั ได้ตกลงทำสัญญำสินเชื่อใหม่กบั ธนำคำร กรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) ซึ่ง
เป็ นเจ้ำหนี้รำยใหญ่ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ วงเงินสินเชื่อใหม่ 1,360 ล้ำนบำท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ยืมใหม่มำชำระหนี้ ซึ่ง
เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2546 บริ ษทั ได้นำเงินดังกล่ำวมำชำระยอดหนี้คงค้ำงทั้งหมดตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ ทั้งส่วนของเงินต้น และ
ดอกเบี้ย
ต่อมำ เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2547 บริ ษทั ได้ทำสัญญำเงินกู้ฉบับใหม่กบั ธนำคำรพำณิ ชย์อีกแห่งหนึ่ง เนื่องจำกสัญญำดังกล่ำวมี
เงื่อนไขสัญญำรวมทั้งอัตรำดอกเบี้ยที่ดีกว่ำสัญญำเงินกูฉ้ บับเดิม สัญญำเงินกูฉ้ บับดังกล่ำว มีอำยุสัญญำ 9 ปี วงเงิน 1,110 ล้ำนบำท ซึ่งบริ ษทั
ได้นำเงินกูใ้ หม่ไปชำระคืนเงินกูเ้ ดิมทั้งจำนวน
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

ฐำนะทำงกำรเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ผลกำรดำเนินงำน
รำยได้จำกกำรขำย
ต้นทุนขำย
กำไรขั้นต้น
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ดอกเบี้ยจ่ำย
ภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย (หุ้น)
กำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บำท)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เท่ำ)
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท)
มูลค่ำที่ตรำไว้ (บำท)
กำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อรำยได้รวม (%)
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (%)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม (%)

หน่วย : ล้ำนบำท
2560
1,384.37
3,467.24
504.13
1,405.74
2,061.50

2562
1,612.01
3,468.97
289.68
319.64
3,149.33

2561
1,584.13
3,537.22
588.73
861.05
2,676.17

3,403.42
2,321.24
1,082.18
27.02
130.41
9.32
106.34
863.13

3,719.29
2,748.90
970.39
43.41
115.67
32.98
87.98
777.17

2,551.87
2,074.95
476.92
35.69
93.60
34.71
16.42
367.88

650,000,000
1.33
5.56
0.10
4.85
1.00
25.16
27.41
24.88

650,000,000
1.20
2.69
0.32
4.12
1.00
20.65
29.04
21.97

650,000,000
0.57
2.75
0.68
3.17
1.00
14.22
17.85
10.61

กลับไปสารบัญ
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กลับไปสารบัญ

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจ
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
การกาหนดราคาขาย
บริ ษทั ได้กำหนดจุดขำยของสิ นค้ำอยู่ในระดับสิ นค้ำเกรดสู งเทียบเท่ำกับผูผ้ ลิตกระดำษครำฟท์ช้ ันนำของประเทศ กำรกำหนด
รำคำขำยจึงพิจำรณำจำกคุณภำพของสิ นค้ำเทียบกับของผูผ้ ลิตสิ นค้ำรำยอื่ น ๆ ในระดับเดียวกัน และพิจำรณำถึงภำวะกำรณ์แข่งขัน ใน
อุตสำหกรรมกระดำษครำฟท์ท้งั ในประเทศและต่ำงประเทศ

ผลิตสินค้าที่หลากหลาย ตรงต่อความต้องการของลูกค้า โดยจัดส่ งอย่างทันท่วงที
บริ ษทั ใส่ ใจในควำมต้องกำรของลูกค้ำ มุ่งเน้นผลิตสิ นค้ำ ให้มีคุณภำพสู งสุ ดตรงตำมมำตรฐำนและควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดย
บริ ษทั ได้กำหนดให้ฝ่ำยควบคุมคุณภำพมุ่งเน้นกำรควบคุมคุณภำพในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรผลิต ซึ่งเริ่ มตั้งแต่กำรตรวจสอบคุณภำพ
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตกระดำษครำฟท์ กำรตรวจสอบคุณภำพของสิ นค้ำระหว่ำงผลิต และกำรตรว จสอบคุ ณภำพของสิ นค้ำสำเร็ จ รู ป
รวมถึงกำรควบคุมอุณหภูมิของห้องปฏิบตั ิกำร กำรบำรุ งรักษำและซ่อมแซมเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพให้อยู่ใน
สภำพสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยทั้งนี้ตอ้ งได้รับกำรสอบเทียบจำกกรมวิทยำศำสตร์บริ กำรอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครั้ง ในปัจจุบนั บริ ษทั ผลิตสินค้ำแยก
ตำมประเภทและขนำดแกรมกระดำษแล้วมีมำกกว่ำ 60 ชนิด อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนขนำดหน้ำกว้ำงซึ่งนับเป็ นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่สำคัญ ในกำร
สั่งซื้อของลูกค้ำ ให้มีควำมหลำกหลำยตรงกับต้องกำรของลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมุ่งเน้นควำมรวดเร็วในกำรจัดส่ ง โดยมีระบบกำรขนส่ ง
สินค้ำที่เพียงพอ ในกำรที่จะจัดส่งสินค้ำให้กบั ลูกค้ำได้อย่ำงทันท่วงที
โดยในปี 2562 ได้มีกำรอำคำรจัดเก็บสิ นค้ำสำเร็ จรู ปใหม่ พื้นที่ 6,000 ตำรำงเมตร รองรับกำรจัดเก็บสิ นค้ำได้รำว 6,500 ตัน เพื่อ
รองรับกำรจัดเก็บสินค้ำเพิ่มขึ้นตำมกำลังกำรผลิตที่เพิ่มขึ้น และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงทันท่วงที

ใส่ ใจบริการลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้ างความสัมพันธ์อันดี
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะให้บริ กำรที่เป็ นเลิศแก่ลูกค้ำเพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด จัดให้มีกำรฝึ กอบรมพนักงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
และได้มีกำรพัฒนำโปรแกรมที่ใช้ประมวลผลต่ำง ๆ รวมถึงจัดเตรี ยมควำมพร้อมของอุปกรณ์เครื่ องใช้สำนักงำนให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วโดยกำหนดให้มีหน่วยงำนเพื่อทำหน้ำที่ และรับผิดชอบโดยตรงดังนี้
• แผนกขำย ทำหน้ำติดต่อประสำนงำนกับลูกค้ำ ในกำร ตกลงรำคำซื้ อ-ขำย ภำยใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ เ ท่ำเทียมและเป็ นธรรม
สำหรับลูกค้ำทุก ๆ รำย ออกพบลูกค้ำเพื่อรับฟังปัญหำและข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้คำปรึ กษำและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้
สินค้ำของบริ ษทั รวมทั้งประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำ โดยพบว่ำในปี 2562 ควำมพึงพอใจของลูกค้ำอยู่ที่ 83.18%
• แผนกวำงแผนและบริ กำรลูกค้ำ ทำหน้ำที่รับคำสั่งซื้อจำกแผนกขำย เพื่อทำกำรวำงแผนกำรผลิต ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ ตลอดจนติดต่อประสำนงำนกับลูกค้ำในกำรรับคืนสินค้ำ หำกสิ นค้ำไม่เป็ นไปตำมข้อตกลง พร้อมทั้งระบุสำเหตุของกำรรับ
คืนสินค้ำเพื่อแจ้งไปยังไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรปรับปรุ งแก้ไขและ พัฒนำต่อไป
โดยในปี 2562 ได้รับกำรรับรอง FSC มำตรฐำนรับรองผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจำกวัตถุดิบที่ไม่เป็ นกำรทำลำยป่ ำไม้ ซึ่ งคำดว่ำจะสำมำรถรองรับ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยที่ใส่ใจเรื่ องกำรรักษำสิ่งแวดล้อมได้เป็ นอย่ำงดี

สร้ างการเจริญเติบโตร่ วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
บริ ษทั มุ่งเน้นในกำรดำเนินธุรกิจและสร้ำงควำมเจริ ญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรเพิ่มผลผลิต รำยได้ บริ หำรค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ให้
เป็ นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สร้ำงกำไรสุ ทธิที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบแทนไปยังผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำยในรู ปแบบต่ำง ๆ อย่ำงเป็ น
ธรรมและเท่ำเทียม ในปี 2562 ท่ำมกลำงควำมถดถอยทำงเศรษกิจ แต่บริ ษทั ก็ยงั คงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลกำไรที่ดีเอำไว้ได้ สำมำรถ
ตอบแทนคืนผูถ้ ือหุ้นในรู ปแบบของเงินปันผลที่สูงสุดเป็ นประวัติกำรณ์
กลับไปสารบัญ
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ของบริ ษทั ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 หน่วย : ล้ำนบำท)
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ลักษณะกรรมสิทธิ์
รำคำทุน
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม รำคำสุทธิตำมบัญชี
ที่ดินและพัฒนำที่ดิน
เป็ นเจ้ำของ
130.64
0.00
130.64
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
เป็ นเจ้ำของ
599.27
428.44
170.83
อุปกรณ์และเครื่ องตกแต่งโรงงำน
เป็ นเจ้ำของ
221.27
176.20
45.07
เครื่ องจักร
เป็ นเจ้ำของ
3,077.31
1,678.36
1,398.95
เครื่ องใช้สำนักงำน
เป็ นเจ้ำของ
12.62
11.06
1.56
ยำนพำหนะ
เป็ นเจ้ำของ
17.78
8.29
9.49
เครื่ องตกแต่งสำนักงำน
เป็ นเจ้ำของ
1.49
1.49
0.00
อำคำรสำนักงำน
เช่ำ
0.00
0.00
0.00
รวม
4,060.38
2,303.84
1,756.54

จ่ ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ
บริ ษทั มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50% ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ทั้งนี้กำรจ่ำยเงินปั นผล
ในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กบั กระแสเงินสดและแผนกำรลงทุน รวมถึงควำมจำเป็ นที่เหมำะสมอื่น ๆ ในอนำคตของบริ ษทั กำรจ่ำยเงินปั นผล
ดังกล่ำวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรำกฏในงบเงินของบริ ษทั และ/หรื อมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริ ษทั โดย
ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปันผลในรอบปี ที่ผ่ำนมำมีดงั นี้

กำรจ่ำยเงินปันผล (บำทต่อหุ้น)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (ร้อยละ)

2562 *
0.67
50.46

2561
0.60
50.18

* เงินปันผลของรอบปี 2562 ทีน่ ำเสนอเพื่อขออนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี
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2560
0.25
51.54

2559
0.15
50.92

2558
0.15
59.45

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ชื่อบริ ษทั

: บริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

: UTP

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

: ผลิตและจำหน่ำยกระดำษครำฟท์สำหรับอุตสำหกรรมหีบห่อและบรรจุภณ
ั ฑ์

เลขทะเบียนบริ ษทั

: บมจ. 0107547000281

ที่ต้งั สำนักงำนใหญ่

: ชั้น 4 เลขที่ 113 – 115 ถ.ริ มคลองประปำ แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุ งเทพฯ 10800

โทรศัพท์

: 02-910-2700 (อัตโนมัติ)

โทรสำร

: 02-910-2709

ที่ต้งั โรงงำน

: เลขที่ 61 หมู่ 8 ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปรำจีนบุรี 25000

โทรศัพท์

: 037-482-968-74

โทรสำร

: 037-482-975

ทุนที่เรี ยกชำระแล้ว

: 650,000,000 บำท

เว็บไซต์

: www.unitedpaper.co.th

ผูส้ อบบัญชี

: นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982

นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5599

นำยจุมพฏ ไพรรัตนำกร

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7645

นำยนพฤกษ์ พิษณุวงษ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7764

นำงสำวสุภำภรณ์ มัง่ จิตร

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 8125

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
316/32 สุขุมวิท 22 (ซอยสำยน้ ำทิพย์) เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
นำยทะเบียน

: บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9999
: ว่ำที่ ร.ต.ยงยุทธ ตั้งศิริจิตร (ผูถ้ ือหุ้นรำยย่อย)

ผูต้ รวจสอบกำรลงคะแนน
เสียงในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
นักลงทุนสัมพันธ์
: นำยวัฒนธนพล วัฒน์ธนวงศธร โทรศัพท์ 02-910-2700 ต่อ 48
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี หรื อตำมควำมเหมำะสมหำกไม่มีควำมจำเป็ นอื่นใด
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กลับไปสารบัญ
สารบัญ

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

รายชื่ อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนำคม 2563 (วันปิ ดสมุดทะเบียนล่ำสุดเพื่อสิทธิในกำรรับเงินปันผล)
ลำดับ
รำยชื่อผูถ้ ือหุ้น
จำนวน (หุ้น)
1
นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
81,962,730
2
บริ ษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จำกัด
72,142,230
3
นำงอัจฉรำ ชินเศรษฐวงศ์
60,679,000
4
นำยชิน ชินเศรษฐวงศ์
58,874,670
5
นำยมงคล มังกรกนก
43,629,100
6
บริ ษทั อำเซี่ยนคอมมอดิต้ สี ์ จำกัด
39,153,000
7
กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ้นระยะยำว
21,471,800
8
นำงสุชำดำ มังกรกนก
20,000,000
9
นำยสุรพงษ์ พิทกั ษ์บูรณะพัฒน์
14,555,000
10 นำยไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์
8,099,770
รวม
420,567,300

สัดส่วนกำรถือหุ้น %
12.61
11.10
9.34
9.06
6.71
6.02
3.30
3.08
2.24
1.25
64.70

โดยมี บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด ถือครอง 7,252,252 หุ้น หรื อ 1.12%
จำนวนหุ้นที่ถือรวมกันของคณะกรรรมกำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม คิดเป็ น 51.77%
จำนวนหุ้นที่ถือรวมกันของผูบ้ ริ หำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อมคิดเป็ น 12.61%
โดยมีสัดส่วน Free float คิดเป็ น 40.07%
กำรถือหุ้นของบริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน) ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น -ไม่ มีกำรถือหุ้นของบริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน) ในบริ ษทั อื่น/หน่วยงำนอื่น -ไม่มี-
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริ หำรประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ นำยมงคล มังกรกนก และ นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
ในปี 2562 คณะกรรมกำรประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
จานวนเข้าประชุม
1 ดร.ชิน
ชินเศรษฐวงศ์
5/5
2 นำยมงคล
มังกรกนก
2/5
3 นำยวัชชระ
ชินเศรษฐวงศ์
5/5
หมำยเหตุ กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้นคิดเป็ น 80.00% โดยมีกรรมกำรทีเ่ ข้ำร่ วมประชุม 90% ขึ้นไปคิดเป็ น 66.67%
ทั้งนี้คณะกรรมกำรได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่ำงครบถ้วน โดยมีสำระสำคัญของกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั ต่อไปนี้
• พิจำรณำทบทวนและเห็นชอบทิศทำงกำรดำเนินงำนและกลยุทธ์ของบริ ษทั โครงสร้ำงกำรบริ หำร แผนธุรกิจ งบประมำณประจำปี และ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
• ติดตำมผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินผลกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั และนำเสนอรำยงำนดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
• พิจำรณำทบทวน กำกับดูแลและติดตำมสถำนะควำมเสี่ยงที่สำคัญทำงธุรกิจ รวมทั้งกำรบริ หำรและจัดกำรควำมเสี่ยงของบริ ษทั

(ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์)
ประธำนกรรมกำร
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างรายได้ และผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ดำเนินธุรกิจกำรผลิตและจำหน่ำยกระดำษครำฟท์ ซึ่งใช้สำหรับอุตสำหกรรมหีบห่อและบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อจำหน่ำยทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ มำแล้ว 25 ปี มีโรงงำนผลิตกระดำษครำฟท์ต้งั อยู่เลขที่ 61 หมู่ที่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี 25000 และมี
สำนักงำนตั้งอยู่ ชั้น 4 เลขที่ 113 – 115 ถนนริ มคลองประปำ แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุ งเทพฯ 10800
กระดำษครำฟท์ที่บริ ษทั ผลิตและจำหน่ำยมี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ
• กระดำษครำฟท์สำหรับทำผิวกล่อง (Kraft Liner Board)
• กระดำษครำฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium)
กำลังกำรผลิตโดยรวมประมำณ 264,000 ตันต่อปี
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

โครงสร้ างรายได้
1. รำยได้จำกกำรขำย
1.1 แบ่งตำมประเภทกระดำษ
• กระดำษครำฟท์สำหรับทำผิวกล่อง
• กระดำษครำฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก
รวมรำยได้จำกกำรขำยกระดำษ
1.2 แบ่งตำมตลำดที่จดั จำหน่ำย
• ตลำดในประเทศ
• ตลำดต่ำงประเทศ
รวมรำยได้จำกกำรขำยกระดำษ
2. รำยได้อื่น ๆ
• รำยได้ค่ำขำยไฟฟ้ำ
• รำยได้อื่น ๆ
รวมรำยได้อื่น ๆ
รำยได้รวม (1.1 หรื อ 1.2 + 2)

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

1,284.54
2,118.89
3,403.43

37.44
61.77
99.21

1.218.94
2,500.35
3,719.29

32.40
66.45
98.85

1,119.84
1,432.03
2,551.87

43.29
55.35
98.64

3,235.74
167.69
3,403.43

94.32
4.89
99.21

3,498.38
220.91
3,719.29

92.98
5.87
98.85

2,337.24
214.63
2,551.87

90.34
8.30
98.64

12.67
14.35
27.02
3,430.45

0.37
0.42
0.79
100.00

19.77
23.64
43.41
3,762.70

0.53
0.63
1.16
100.00

9.63
25.65
35.28
2,587.15

0.37
0.99
1.36
100.00
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันในปี 2562 และแนวโน้ มในปี 2563
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ปี 2562
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ยังอยู่ในภำวะกำรชะลอตัว โดยมีอตั รำกำรขยำยตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.4 ทั้งนี้ปัจจัยหลักยังคงเป็ นผลกระทบมำจำก
สงครำมทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริ กำกับจีน ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนแอ และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย
ทำให้ระบบเศรฐกิจในทุกภำคส่วนต่ำง ๆ มีกำรชะลอตัวลง ทั้งในส่วนของภำครัฐและภำคเอกชน โดยเฉพำะในภำคกำรส่งออกติดลบ อีกทั้ง
ยังรวมถึงกำรแข็งค่ำของเงินบำทซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อกำรส่งออกของประเทศอีกด้วย
สำหรับอุตสำหกรรมกระดำษครำฟท์ในประเทศไทยปี 2562 ที่ผ่ำนมำนั้น โดยรวมแล้วมีกำรหดตัวลงอย่ำงเห็นได้ชดั กล่ำวได้ว่ำในช่วงครึ่ งปี
แรก โดยเฉพำะในไตรมำสที่ 1 ยังคงมี Demand อย่ำงต่อเนื่อง แต่จะหดตัวลงก็ในอุตสำหกรรมเฉพำะบำงกลุ่ม เช่น ยำนยนต์ อิเล็คทรอนิค ส์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำ เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำม ทุก ๆ ปี ในช่วงฤดูผลไม้โดยเฉพำะทุเรี ยน ซึ่งเป็ นตลำดใหญ่ที่ส่งออกไปยังประเทศจีน ผูป้ ระกอบกำร
ผลิตกล่องเพื่อบรรจุทุเรี ยนประสบปัญหำจำกมำตรกำรตรวจสอบสำรเคมีตกค้ำงในผลไม้อย่ำงเข็มงวดของประเทศจีน กำรขนส่งจะติดค้ำง
อยู่ที่หน้ำด่ำนเพื่อรอคิวกำรตรวจสอบ 3 - 5 วัน ส่งผลให้ผลไม้เกิดกำรเน่ำเสีย เกิดควำมเสียหำยกับผูป้ ระกอบกำรเป็ นอย่ำงมำก ในช่วงครึ่ ง ปี
หลัง เศรษฐกิจหดตัวลงทั้งในกลุ่มอุตสำหกรรมและภำคกำรเกษตร ทำให้ผปู ้ ระกอบกำรเปลี่ยนเป้ำหมำย โดยเน้นกำรขำยภำยในประเทศมำก
ขึ้น ซึ่งกล่ำวได้ว่ำทั้งในผูผ้ ลิตกระดำษครำฟท์และผูป้ ระกอบกำรผลิตกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ลว้ นได้รับผลกระทบจำกตลำดหดตัวลง ทำให้เกิด
Supply มีมำกกว่ำ Demand ทำให้เกิดกำรสภำวะกำรแข่งขันอย่ำงสุง ในขณะที่ผลกระทบจำกประเทศจีน จำกกำรที่เศรษฐกิจในประเทศจีน
ชะลอตัวลง ส่งผลให้ควำมต้องกำร (Demand) ในกำรใช้กระดำษครำฟท์ในประเทศจีนลดลง ทำให้ผผู ้ ลิตกระดำษครำฟท์ในประเทศไทย
รวมถึงต่ำงประเทศอื่น ๆ ที่เคยส่งออกกระดำษครำฟท์ใปยังประเทศจีน ไม่สำมำรถส่งออกไปได้ตำมที่ตอ้ งกำร โดยเฉพำะผูผ้ ลิตกระดำษ
ครำฟท์จำกต่ำงประเทศที่ยงั คงมีกำลังกำรผลิตส่วนที่เหลือ ได้เปลี่ยนเป้ำหมำยจำกส่งไปประเทศจีนเปลี่ยนมำยังประเทศไทยมำกขึ้น ส่งผล
ให้มีกระดำษครำฟท์นำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ้น

ตารางแสดงกาลังการผลิตและการบริโภคในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์
Unit : Thousand Tons
GRADE

Kraft Paper

Population
Consumption per population

Categories

2022 E

2021 E

2020 E

2019

Consumption

3,184

3,091

3,001

2,914

Production

3,810

3,699

3,591

3,487

Capacity

3,897

3,897

3,897

3,897

Surplus / (Shortage)

626

607

590

573

(Million)

67.86

67.52

67.19

66.85

(KG./Head)

75

74

73

72
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แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมในปี 2563
ในปี 2563 คำดกำรณ์ว่ำจะมีปริ มำณกำรบริ โภคกระดำษครำฟท์ รวมทั้งสิ้ น 3,001 ล้ำนตัน ปริ มำณกำรผลิตกระดำษครำฟท์ 3,591 ล้ำนตัน เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2562 คำดกำรณ์ว่ำจะมีปริ มำณกำรบริ โภคกระดำษครำฟท์ รวมทั้งสิ้น 2,914 ล้ำนตัน และมีปริ มำณกำรผลิตกระดำษครำฟท์รวม
ทั้งสิ้น 3,487 ล้ำนตัน คิดเป็ นส่วนต่ำงเพิ่มขึ้น 87 ล้ำนตัน คิดเป็ นร้อยละ 2 และ 104 ล้ำนตันคิดเป็ นร้อยละ 2 ตำมลำดับ
ภำพรวมของเศรษฐกิจของประเทศในปี 2563 มีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะสำมำรถขยำยตัวได้ถึงร้อยละ 2.5 - 3.0 กล่ำวโดยภำพรวมคือ ถ้ำมองจำกปัจจัย
ภำยนอกเรื่ องสงครำมทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐกับจีน มีแนวโน้มดีข้ ึน ซึ่ งเป็ นกำรส่ งสัญญำณที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก คำดกำรณ์ว่ำ
เศรษฐกิจโลกจะฟื้ นตัวขึ้นเล็กน้อย อย่ำงไรก็ตำมหำกมองเศรษฐกิจภำยในประเทศขยำยตัวยังคงเป็ นไปได้อย่ำงช้ำ ๆ หรื อเติบโตในระดับต่ำ ทั้ง
ในภำคกำรส่งออก ภำคกำรลงทุน กำรบริ โภคภำคเอกชน ภำคครัวเรื อน อย่ำงไรก็ตำม ต้นปี 2563 เกิดกำรระบำดของเชื้อไวรัส CORVID 19 ใน
ประเทศจี นและขยำยวงกว้ำงออกไปภู มิภำคเอเชี ยและภู มิ ภำคอื่ นทั่วโลก และผลจำกกำรที่ ประเทศจีนได้ปิ ดตัว ได้ส่ งผลอย่ำงมำกใน
ภำคอุตสำหกรรมและโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศที่ลดลงกว่ำร้อยละ 80 ส่ งผลให้ระเศรษฐกิจในภำคครัวเรื อนได้รับ
ผลกระทบไปด้วย และได้มีกำรปรับลดอัตรำกำรเจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศลดลงจำกร้อยละ 2.5 - 3.0 เป็ นร้อยละ 1.5 - 2.5 อีกด้วย
ส ำหรั บอุ ตสำหกรรมกระดำษครำฟท์ไทยในปี 2563 นี้ ได้รั บผลกระทบจำกกำรระบำดของเชื้ อไวรั ส CORVID 19 เช่ นเดี ยวกัน เพรำะ
ผูป้ ระกอบกำรที่ทำกำรค้ำกับประเทศจีน ทั้งในส่ วนของภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรท่องเที่ยวและภำคกำรเกษตร (ผลไม้ทุเรี ยน) ภำคครัวเรื อน
ต้องหยุดชะงักลงและรอดูสกำนกำรณ์ ซึ่ งยังไม่มีทิศทำงแน่ชัดว่ำ สถำนกำรณ์น้ ีจะเข้ำสู่สภำวะปกติเมื่อไหร่ แต่ในระยะสั้นนี้จะมีผลต่อสภำพ
คล่องของผูป้ ระกอบกำรรำยเล็ก ๆ เช่น พ่อค้ำแม่คำ้ โรงแรม ห้ำงสรรพสินค้ำ สำยกำรบิน ชำวสวน ฯลฯ เป็ นต้น ผลกระทบเหล่ำนี้ มีส่วนทำให้
ควำมต้องกำร (Demand) ในตลำดลดลง เกิดสภำวะไม่สมดุล ควำมต้องกำรขำย (Supply) มีเพิ่มมำกขึ้น และยังมีปัจจัยเกี่ยวกับกำรขยำยกำลังกำร
ของผูผ้ ลิตกระดำษครำฟท์ภำยในประเทศเพิ่มมำกขึ้น รวมถึงต่ำงประเทศมีกำลังกำรผลิตเหลือ (เนื่องจำกส่ งไปประเทศจีน ที่เป็ นตลำดหลัก
ไม่ได้) ทำให้มีกำรส่งออกมำยังประเทศไทยมำกขึ้นอีกด้วย โดยสรุ ปแล้วอุตสำหกรรมกระดำษครำฟท์ไทยในปี น้ ี ยังคงต้องเผชิญกับกำรแข่งขัน
ที่ค่อนข้ำงสูง
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

ปัจจัยเสี่ ยง
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จานวนน้อยราย
บริ ษทั ได้มีกำรจัดแยกกลุ่มลูกค้ำโดยกำหนดแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
ลำดับ
กลุ่มลูกค้ำ
1
กลุ่มผูถ้ ือหุ้นใหญ่
2
กลุ่มลูกค้ำรำยใหญ่
3
กลุ่มลูกค้ำทัว่ ไป
4
กลุ่มลูกค้ำต่ำงประเทศ
รวม

จำนวน
5
7
ไม่ต่ำกว่ำ 25
5

สัดส่วนรำยได้
43%
33%
12%
12%
100%

รำยได้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั มำจำกลูกค้ำกลุ่มผูถ้ ือหุ้นใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจำกลูกค้ำกลุ่มนี้ตอ้ งพึ่งพิงกระดำษครำฟท์จำกบริ ษทั ในสัดส่วนที่สูง
รองลงมำคือกลุ่มลูกค้ำรำยใหญ่จำนวนน้อยรำย อำจเกิดควำมเสี่ยงในกรณีที่ลูกค้ำกลุ่มนี้อำจเปลี่ยนไปสั่งซื้อสินค้ำจำกผูป้ ระกอบกำรรำยอื่น
แต่ควำมเสี่ยงดังกล่ำวมีไม่มำกนักเนื่องจำกบริ ษทั มีควำมสัมพันธ์ที่ดีมีกำรติดต่อซื้อขำยกันมำเป็ นเวลำนำน นอกจำกนี้บริ ษทั ยังมีมำตรกำร
ในกำรกำหนดนโยบำยกำรให้ส่วนลดทำงกำรค้ำ เงือ่ นไขเครดิตเทอมโดยดูจำกปริ มำณกำรสั่งซื้อเป็ นหลักเพื่อจูงใจให้ลูกค้ำสั่งซื้อสินค้ำจำก
บริ ษทั และเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรป้องกันควำมเสี่ยง บริ ษทั จึงได้กำหนดนโยบำยกำรค้ำเพื่อหำลูกค้ำรำยใหม่ ๆ เพิ่มมำกขึ้นทำให้ลดควำม
เสี่ยงได้อีกทำงหนึ่ง

ความเสี่ยงจากการถูกตัดราคาโดยกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่
เนื่องจำกตลำดอุตสำหกรรมกระดำษครำฟท์อุปทำนยังคงมีมำกกว่ำอุปสงค์อยู่มำก
กำรแข่งขันในตลำดจึงทวีควำมรุ นแรงอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะด้ำนรำคำ และกำรกำหนดรำคำในอุตสำหกรรมกระดำษครำฟท์มกั จะทำโดยกลุ่มบริ ษทั ซึ่งเป็ นผูน้ ำตลำด ทำให้บริ ษทั มีควำมเสี่ยง
จำกกำรถูกตัดรำคำโดยกลุ่มผูผ้ ลิตรำยใหญ่
เพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น บริ ษทั จึงให้ควำมสำคัญกับกำรควบคุมต้นทุนกำรผลิตและคุณภำพของสินค้ำให้อยู่ในระดับที่
สำมำรถแข่งขันได้กบั ผูผ้ ลิตรำยใหญ่ ส่งเสริ มกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง และเนื่องจำกผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีคุณภำพ
เป็ นที่ยอมรับในตลำดต่ำงประเทศและระดับรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลก ดังนั้นกำรส่งผลิตภัณฑ์ไปขำยต่ำงประเทศจึงช่วยลดกำร
พึ่งพิงตลำดภำยในประเทศอีกด้วย

ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการผลิต
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งวัตถุดิบที่สาคัญกับผู้จาหน่ ายเพียงรายเดียว
บริ ษทั มีกำรสั่งซื้อน้ ำซึ่ งเป็ นปั จจัยกำรผลิตที่สำคัญจำกบริ ษทั ที่ผลิตน้ ำเพียงรำยเดียว จึงทำให้มีควำมเสี่ยงในกำรถูกยกเลิกกำรจัดหำน้ ำเพื่อ
ใช้ในอุตสำหกรรมหรื อถูกกำหนดรำคำซื้ อ ที่สูงกว่ำผูจ้ ัดจำหน่ ำยรำยอื่นอย่ำงมีสำระสำคัญซึ่ งอำจส่ งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของ
บริ ษทั ได้ บริ ษทั ได้ทำสัญญำซื้อขำยน้ ำเป็ นสัญญำอำยุ 3 ปี ซึ่ งตำมสัญญำระบุว่ำบริ ษทั ผูจ้ ดั จำหน่ำยน้ ำจะต้องไม่กำหนดอัตรำค่ำน้ ำสูงกว่ำ
รำคำตลำดและจะต้องเป็ นอัตรำที่เท่ำกันหรื อต่ำกว่ำที่จดั จำหน่ำยให้ผูซ้ ้ือน้ ำเพื่อใช้ในอุตสำหกรรมรำยอื่น
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

ความเสี่ยงทางการเงิน
ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเป็ นประจำที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศคือค่ำเยื่อกระดำษ และเศษกระดำษกล่อง จึงทำให้บริ ษทั มีควำมเสี่ยง
จำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
ระดับควำมเสี่ยงในเรื่ องนี้มีไม่สูงนัก ทั้งนี้เป็ นเพรำะในกำรสั่งซื้อวัตถุดิบดังกล่ำวจะมีกำรกำหนดกำรสั่งซื้ออย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจะ
ชำระรำคำสิ นค้ำภำยในระยะเวลำตำมกำหนดคือวันที่ส่งมอบสิ นค้ำ ฉะนั้นจึงมีควำมเสี่ ยงจำกกำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน จะเท่ำกับ
จำนวนกำรสั่งซื้ อในแต่ละครั้งและในช่วงซึ่ งเป็ นระยะเวลำสั้น ๆ ตั้งแต่ระยะเวลำสั่งซื้ อสิ นค้ำจนถึงวันที่ชำระเงินซึ่ งมีระยะเวลำเฉลี่ ย
ประมำณ 20 - 30 วันเท่ำนั้น นอกจำกนี้บริ ษทั ได้ทำสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำในช่วงที่อตั รำแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มสูงขึ้นเพื่อ
ป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน โดยสัญญำดังกล่ำวมีอำยุไม่เกินหนึ่งปี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
บริ ษทั ดำเนินงำนมำเป็ นระยะเวลำกว่ำ 25 ปี มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรสร้ำงควำมเจริ ญเติบโต มัน่ คง ภำยใต้หลักเกณฑ์ กฎหมำย จรรยำบรรณ
ในกำรดำเนินธุรกิจและหลักธรรมำภิบำล ด้วยควำมระมัดระวัง โปร่ งใส พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ สำมำรถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผูม้ ีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ ำยเสมอมำ ซึ่งบริ ษทั ก็ได้เจริ ญเติบโตมำตำมลำดับ (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม หน้ำที่ 4 – 9)
บริ ษทั ยังไม่มีนโยบำยกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อย หรื อร่ วมทุนกับบริ ษทั อื่นแต่อย่ำงใด
บริ ษทั มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี หรื อตำมควำมเหมำะสมหำกไม่มีควำมจำเป็ นอื่นใด
กำรลงทุนมีควำมเสี่ยงควรศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.unitedpaper.co.th
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การกากับดแู ลกิจการที่ดี
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 82 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร 22 มีนาคม 2547
ประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการบริ หาร
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร 15 ปี 9 เดือน
สัดส่วนกำรถือหุ้น 9.06%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร - มี -

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญำเอก สำขำบริ หำรธุรกิจ California Coast University, USA

การผ่านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 32/2005

ตาแหน่ งในบริษัท
2547 – ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำรบริ ษทั , ประธำนกรรมกำรบริ หำร

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ช่ วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

รายชื่อบริษัทจดทะเบียน
บริ ษทั โรงงำนผ้ำไทย จำกัด (มหำชน)

ตาแหน่ งในบริษัท/หน่ วยงานอื่น
ช่ วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

รายชื่อบริษัท/หน่ วยงานอื่น
บริ ษทั ยูเนียนคำร์ตอนอินดัสทรี ย์ จำกัด
บริ ษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จำกัด
บริ ษทั ยูไทย คำร์ตอนส์ จำกัด
บริ ษทั ปรำจีนแลนด์ จำกัด
บริ ษทั ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์ แพ็ค จำกัด
บริ ษทั ควอลิต้ คี ำร์ตอนส์ จำกัด

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี -
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
นายมงคล มังกรกนก อายุ 82 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร 22 มีนาคม 2547
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ หาร
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร 15 ปี 9 เดือน
สัดส่วนกำรถือหุ้น 6.71%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร -ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญำโท สำขำ Science, Mechanical Engineer (MSME) Purdue University, USA

การผ่านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 32/2005

ตาแหน่ งในบริษัท
2547 – ปัจจุบนั

กรรมกำรบริ ษทั , กรรมกำรบริ หำร

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ช่ วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำร และ ผูอ้ ำนวยกำรร่ วม
กรรมกำร

รายชื่อบริษัทจดทะเบียน
บริ ษทั เอเชีย ไฟเบอร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทยโอโนโน่ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั โรงงำนผ้ำไทย จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั โรงงำนพิมพ์ยอ้ มผ้ำไทย จำกัด (มหำชน)

ตาแหน่ งในบริษัท/หน่ วยงานอื่น
ช่ วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

รายชื่อบริษัท/หน่ วยงานอื่น
บริ ษทั อุตสำหกรรมรำมำเท็กซ์ไทล์ (1988) จำกัด
บริ ษทั ไทยรุ่ งเท็กซ์ไทล์ จำกัด
บริ ษทั ปรำจีนแลนด์ จำกัด
บริ ษทั ไทยฟำร์อีสต์ จำกัด
บริ ษทั ไทยนำศิริ ชูบุ จำกัด
บริ ษทั ไทยสแตนดำร์ดอุตสำหกรรม จำกัด
บริ ษทั พัฒนำผ้ำไทย จำกัด

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี -
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
นายบุญนา บุญนาทรัพย์ อายุ 90 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร 22 มีนาคม 2547
กรรมการบริ ษัท
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร 14 ปี 9 เดือน
สัดส่วนกำรถือหุ้น 0.99%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร -ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญำตรี สำขำบริ หำรธุรกิจ เซนต์จอห์น คอลเลจ ฮ่องกง ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนจีน

การผ่านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 32/2005

ตาแหน่ งในบริษัท
2547 – ปัจจุบนั

กรรมกำรบริ ษทั

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ช่ วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
รายชื่อบริษัทจดทะเบียน
กรรมกำรบริ หำร และ ผูอ้ ำนวยกำรร่ วม บริ ษทั โรงงำนผ้ำไทย จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรบริ หำร และ ผูอ้ ำนวยกำรร่ วม บริ ษทั โรงงำนพิมพ์ยอ้ มผ้ำไทย จำกัด (มหำชน)

ตาแหน่ งในบริษัท/หน่ วยงานอื่น
ช่ วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร

รายชื่อบริษัท/หน่ วยงานอื่น
บริ ษทั ไทยรุ่ งเท็กซ์ไทล์ จำกัด
บริ ษทั คำสซำร์ด้ ี อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี -
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
ดร.ถกล นันธิราภากร อายุ 74 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร 15 มกรำคม 2562
กรรมกำรอิสระ
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร 1 ปี - เดือน
สัดส่วนกำรถือหุ้น -ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร -ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญำเอก Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, USA

การผ่านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Chairman Forum (R-CF) รุ่ น 1/2016
Directors Certification Program (DCP) รุ่ น 228/2016
Ethical Leadership Program (ELP) รุ่ น 3/2016
Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 8/2005
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 8/2004

ตาแหน่ งในบริษัท
2562 – ปัจจุบนั

กรรมกำรอิสระ

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ช่ วงเวลา
2545 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
รายชื่อบริษัทจดทะเบียน
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษทั รำชธำนีลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบริ ษทั และ
บริ ษทั หำญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จำกัด (มหำชน)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

ตาแหน่ งในบริษัท/หน่ วยงานอื่น
-ไม่มี –
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี -
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
นายกาจร ชื่ นชูจิตต์ อายุ 64 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร 22 มีนาคม 2547
กรรมการอิสระ
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร 15 ปี 9 เดือน
สัดส่วนกำรถือหุ้น 0.53%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร -ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
Post Graduate Diploma Management Studies University of Brighton, UK

การผ่านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 23/2004

ตาแหน่ งในบริษัท
2547 – ปัจจุบนั

กรรมกำรอิสระ

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ช่ วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมกำรบริ หำร

รายชื่อบริษัทจดทะเบียน
บริ ษทั โรงงำนผ้ำไทย จำกัด (มหำชน)

ตาแหน่ งในบริษัท/หน่ วยงานอื่น
ช่ วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร

รายชื่ อบริษัท/หน่ วยงานอื่น
บริ ษทั ไทยรุ่ งเท็กซ์ไทล์ จำกัด
บริ ษทั ไทยแสตนดำร์ด อุตสำหกรรม จำกัด

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี -
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
นายสุ รเชษฐ์ ทรัพย์สาคร อายุ 59 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร 22 มีนาคม 2547
กรรมการอิสระ
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร 15 ปี 9 เดือน
สัดส่วนกำรถือหุ้น -ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร -ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

การผ่านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 35/2004 วุฒิบตั ร Fellow Member

ตาแหน่ งในบริษัท
2547 – ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ช่ วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมกำร

รายชื่อบริษัทจดทะเบียน
บริ ษทั ทิปโก้ฟ้ดู ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ตาแหน่ งในบริษัท/หน่ วยงานอื่น
ช่ วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

รายชื่อบริษัท/หน่ วยงานอื่น
บริ ษทั ถนอมวงศ์บริ กำร จำกัด
บริ ษทั ทิปโก้ ทำวเวอร์ จำกัด
บริ ษทั รวมทรัพย์สิน จำกัด

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี -

รำยงำนประจำปี 2562 / Annual Report 2019 หน้ำที่ 28

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 54 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร 22 มีนาคม 2547
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่ าตอบแทน
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร 15 ปี 9 เดือน
สัดส่วนกำรถือหุ้น 12.61%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร -มี -

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิจ University of Arkansas, USA

การผ่านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 32/2005

ตาแหน่ งในบริษัท
2547 – ปัจจุบนั

กรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรบริ หำร กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี –

ตาแหน่ งในบริษัทอื่น/หน่ วยงานอื่น
ช่ วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

รายชื่อบริษัท/หน่ วยงานอื่น
บริ ษทั ยูเนียนคำร์ตอนอินดัสทรี ย์ จำกัด
บริ ษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จำกัด
บริ ษทั ยูไทย คำร์ตอนส์ จำกัด
บริ ษทั ปรำจีนแลนด์ จำกัด

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี -
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
นายพีรพงศ์ เชื้อเอี่ยมสวัสดิ์ อายุ 51 ปี ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2562
ตำแหน่งผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป สัดส่วนกำรถือหุ้น -ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร -ไม่มี ปริ ญญำตรี สำขำวิศวกรเครื่องกล มหำวิทยำลัยเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
ตำแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น -ไม่มี ตำแหน่งในบริ ษทั อื่น/หน่วยงำนอื่น -ไม่มี –
ประวัติกำรทำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ที่ผ่ำนมำ -ไม่ มี -

นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 52 ปี ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2553
ตำแหน่งผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบริ หำร ผูร้ ับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน สัดส่วนกำรถือหุ้น -ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร -มี ปริ ญญำตรี สำขำกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ตำแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น -ไม่มี ตำแหน่งในบริ ษทั อื่น/หน่วยงำนอื่น -ไม่มี ประวัติกำรทำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ที่ผ่ำนมำ -ไม่ มี ประวัติกำรฝึ กอบรมในปี 2562 เข้ำรับกำรฝึ กอบรมหลักสูตรผูจ้ ดั ทำบัญชี (CPD) 6.0 ชัว่ โมง
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผูร้ ับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน มีประสบกำรณ์ทำงำนโดยตรงกับบริ ษทั มำเป็ น
เวลำนำน มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจและสำยงำนเป็ นอย่ำงดี เป็ นประโยชน์โดยตรงต่อกำรดำเนินกิจกำรเป็ นอย่ำงมำก มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ระยะเวลำกำรทำงำนในตำแหน่งดังกล่ำวและเงื่อนไขกำรฝึ กอบรมเป็ นไปตำมที่ประกำศฯ กำหนด

นายศรนรินทร์ ทิพย์ประโพธิ์ อายุ 48 ปี ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2561
ตำแหน่งผูจ้ ดั กำรโรงงำน สัดส่วนกำรถือหุ้น 0.01%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร -ไม่มี ปริ ญญำตรี สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ มหำวิทยำลัยศรี ปทุม
ตำแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น -ไม่มี ตำแหน่งในบริ ษทั อื่น/หน่วยงำนอื่น -ไม่มี ประวัติกำรทำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ที่ผ่ำนมำ -ไม่ มี -
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
นายจิราศักดิ์ เด่นเกรียงไกร อายุ 51 ปี ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2553
ตำแหน่งผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรตลำด สัดส่วนกำรถือหุ้น -ไม่มี ปริ ญญำตรี สำขำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร -ไม่มี ตำแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น -ไม่มี ตำแหน่งในบริ ษทั อื่น/หน่วยงำนอื่น -ไม่มี ประวัติกำรทำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ที่ผ่ำนมำ -ไม่ มี -

นายวัฒนธนพล วัฒน์ ธนวงศธร อายุ 45 ปี ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 31 มกรำคม 2560
ตำแหน่งผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี เลขำนุกำรบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์ สัดส่วนกำรถือหุ้น -ไม่มี ปริ ญญำตรี สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร -ไม่มี ตำแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น -ไม่มี ตำแหน่งในบริ ษทั อื่น/หน่วยงำนอื่น -ไม่มี ประวัติกำรทำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ที่ผ่ำนมำ -ไม่ มี ประวัติกำรฝึ กอบรมในปี 2562 เข้ำรับกำรฝึ กอบรมหลักสูตรผูจ้ ดั ทำบัญชี (CPD) 27.0 ชัว่ โมง
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กลับไปสารบัญ

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นายมงคล มังกรกนก
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นายบุญนา บุญนาทรัพย์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
ดร.ถกล นันธิราภากร
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นายกาจร ชื่นชูจิตต์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นายพีรพงศ์ เชื้อเอี่ยมสวัสดิ์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
ศรนรินทร์ ทิพย์ประโพธิ์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นายจิราศักด์ เด่นเกรียงไกร
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
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จานวนหุ้นที่ถือครอง
2562
2561
58,874,670
58,874,670
60,679,000
60,679,000
43,629,100
42,329,000
20,000,000
20,000,000
6,447,000
6,447,000
3,471,500
2,484,900
81,962,730
81,962,730
81,962,730
81,962,730
25,100
23,300
-

กลับไปสารบัญ

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนประกอบกอบด้วย กรรมกำร 3 ท่ำน ได้แก่ นำยกำจร ชื่นชูจิตต์ นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
และ ดร.ถกล นันธิรำภำกร ในปี 2562 ได้มีกำรประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
จานวนเข้าประชุม
1 นำยกำจร
ชื่นชูจิตต์
3/3
2 ดร.ถกล
นันธิรำภำกร
3/3
3 นำยวัชชระ
ชินเศรษฐวงศ์
3/3
หมำยเหตุ กรรมกำรที่เข้ำร่ วมประชุมทั้งสิ้นคิดเป็ น 100.00% โดยมีกรรมกำรทีเ่ ข้ำร่ วมประชุม 90% ขึ้นไปคิดเป็ น 100.00%
คณะกรรมกำรได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่ำงครบถ้วน โดยมีสำระสำคัญดังนี้

ด้านการสรรหา
คณะกรรมกำรได้กำหนดนโยบำยเพื่อกำรสรรหำกรรมกำร พิจำรณำควำมเหมำะสมของจำนวน โครงสร้ำง องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
และคุณสมบัติของกรรมกำร
คณะกรรมกำรได้พิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ ฐำนข้อมูลกรรมกำร รวมทั้งกรรมกำรเดิมที่กำลังจะครบวำระอย่ำง
รอบคอบ ก่อนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมให้คณะกรรมกำรบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำ
ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมกำรได้พิจำรณำเสนอรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็ นกรรมกำรทั้งหมด 3 ท่ำน โดยเป็ นกรรมกำรที่เป็ น
ผูบ้ ริ หำร 2 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน

ด้านการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจำรณำและเห็นชอบนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยพิจำรณำ ศึกษำ วิเครำะห์ เปรี ยบเทียบค่ำตอบแทนกรรมกำรให้อยู่ในระดับที่
เทียบเคียงกับบริ ษทั ที่มีขนำดใกล้เคียงกันและบริ ษทั อื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อจูงใจและรักษำกรรมกำรทีม่ ีคุณภำพไว้กบั บริ ษทั

นำยกำจร ชื่นชูจิตต์
ประธำนกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน

รำยงำนประจำปี 2562 / Annual Report 2019 หน้ำที่ 33

กลับไปสารบัญ

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน

รองกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการ
ผูจ้ ดั การทั่วไป

ผูจ้ ดั การโรงงาน

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

ส่วนการตลาด

ส่วนผลิต

ส่วนวิศวกรรม

ส่วนพลังงาน

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหาร

ส่วนบริหารโรงงาน

ส่วนบัญชี

ข้อมูลคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย
รายชื่อ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา ฯ

ประธำนและกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
ประธำนและกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
นำยมงคล มังกรกนก
กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
นำยบุญนำ บุญนำทรัพย์ กรรมกำรที่ไม่ใช่ผบู้ ริ หำร
ดร.ถกล นันธิรำภำกร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
ประธำนและกรรมกำรอิสระ
นำยกำจร ชื่นชูจิตต์
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
นำยสุ รเชษฐ์ ทรัพย์สำคร
ประธำนและกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
จานวนเข้าประชุม
1
ดร. ชิน
ชินเศรษฐวงศ์
5/6
2
นำยมงคล
มังกรกนก
5/6
3
นำยบุญนำ
บุญนำทรัพย์
6/6
4
ดร.ถกล
นันธิรำภำกร
6/6
5
นำยกำจร
ชื่นชูจิตต์
6/6
6
นำยสุรเชษฐ์
ทรัพย์สำคร
5/6
7
นำยวัชชระ
ชินเศรษฐวงศ์
6/6
หมำยเหตุ กรรมกำรที่เข้ำร่ วมประชุมทั้งสิ้นคิดเป็ น 92.86% โดยมีกรรมกำรทีเ่ ข้ำร่ วมประชุม 90% ขึ้นไปคิดเป็ น 57.14%

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์, นำยมงคล มังกรกนก, นำยบุญนำ บุญนำทรัพย์ และ นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมกำร 2 ใน 4 คนนี้ลงลำยมือชื่อ
ร่ วมกันและประทับตรำสำคัญของบริ ษทั

ข้อมูลผู้บริหาร
นอกจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยแล้ว บริ ษทั ได้กำหนดให้มีผบู ้ ริ หำรระดับสูงเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของ
คณะกรรมกำรดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5

นำยวัชชระ
นำยพีรพงศ์
นำงเพ็ญศิริ
นำยศรนริ นทร์
นำยจิรำศักดิ์

ชื่อ – สกุล
ชินเศรษฐวงศ์
เชื้อเอี่ยมสวัสดิ์
ชินเศรษฐวงศ์
ทิพย์ประโพธิ์
เด่นเกรี ยงไกร

ตาแหน่ ง
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบริ หำร / ผูด้ ำรงตำแหน่งสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูจ้ ดั กำรโรงงำน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรตลำด

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
• ปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต
และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริ ษทั
• กำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริ ษทั อนุมตั ิผงั อำนำจอนุมตั ิและอนุมตั ิรำยกำรตำมผังอนุมตั ิ และกำกับควบคุมดูแล ให้
ฝ่ ำยจัดกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำร
• มีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน ได้มำตรฐำน
• แต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
• ดำเนินกำรออกระเบียบว่ำด้วยกำรปฏิบตั ิงำน และสำมำรถมอบอำนำจในกำรอนุมตั ิเบิกจ่ำยทรัพย์สินของบริ ษทั ให้แก่ผูด้ ำรงตำแหน่ง
ทำงกำรบริ หำรรับไปปฏิบตั ิได้
• รับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน ให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบและ/หรื อสอบทำน และเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
• สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
• สอบทำนให้ บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal audit) ที่เ หมำะสมและมี
ประสิ ทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิก
จ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
• สอบทำนให้ บริ ษัท ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อ ก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
• พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคล
ดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วมด้วย อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
• พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันหรื อ รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เ ป็ นไปตำมกฎหมำย และข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
• จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ซึ่ งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำน
กรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
- จำนวนกำรประชุม และกำรเข้ำร่ วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั
- ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
- ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ควำมเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร
- รำยกำรอื่ น ที่ เ ห็ นว่ ำผู ้ถื อ หุ้น และผู ้ล งทุ น ทั่ว ไปควรทรำบภำยใต้ข อบเขตหน้ำที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้รั บ มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั
• ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
• มีอำนำจสั่งกำร วำงแผน และดำเนินกิจกำรของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรกำหนด
• กำหนดกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั
• กำหนดแผนและแนวทำงเกี่ยวกับกำรลงทุนและกำรระดมทุนตำมนโยบำยของบริ ษทั
• อนุมตั ิกำรแต่งตั้งที่ปรึ กษำด้ำนต่ำง ๆ ที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
• มีอำนำจพิจำรณำกำหนดสวัสดิกำรพนักงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมำยที่บงั คับใช้อยู่
• มีอำนำจในกำรอนุมตั ิกำรซื้อ ยกเลิก ขำย ทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั โดยมีรำยละเอียด
ตำมผังอำนำจอนุมตั ิ1
• มีอำนำจในกำรอนุมตั ิกำรซื้อทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ อันสืบเนื่องจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ตำมสัญญำ และ/หรื อข้อตกลงกับคู่คำ้
โดยมีรำยละเอียดตำมผังอำนำจอนุมตั ิ1
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ผังอานาจอนุมัติ1
สังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์

ตาแหน่ ง

ซื้อชิ้นส่ วน
อะไหล่
(ต่อเดือน)

ซื้อวัตถุดิบ
(ต่อเดือน)

ซื้อต่อครั้ง

ขายต่อครั้ง

ซื้อต่อครั้ง

ขายต่อครั้ง

คณะกรรมกำรบริ หำร

50,000,000

20,000,000

50,000,000

20,000,000

ตำมปกติธุรกิจ *

ตำมปกติธุรกิจ *

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

10,000,000

2,000,000

10,000,000

2,000,000

ตำมปกติธุรกิจ *

ตำมปกติธุรกิจ *

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

10,000,000

2,000,000

10,000,000

2,000,000

ตำมปกติธุรกิจ *

ตำมปกติธุรกิจ *

ผูอ้ ำนวยกำร

100,000

100,000

-

-

100,000

100,000

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย

50,000

50,000

-

-

50,000

50,000

หมายเหตุ เนื่องจำกปริ มำณในกำรซื้อชิน้ ส่วนอะไหล่และกำรซื้อวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลำนั้นขึ้นอยู่กบั ควำมจำเป็ นหรื อควำมต้องกำรใช้
ชิ้นส่วนอะไหล่หรื อวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลำ รวมถึงควำมเหมำะสมของรำคำของชิ้นส่วนอะไหล่หรือวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลำด้วย จึงอำจ
มีบำงช่วงเวลำที่จะมีกำรสั่งซื้อชิ้นส่วนอะไหล่หรือวัตถุดิบเป็ นจำนวนมำก ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่สำมำรถระบุจำนวนเงินที่แน่นอนสำหรับกำร
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และวัตถุดิบได้ แต่กำรซื้อดังกล่ำวจะต้องมีเงื่อนไขและรำคำที่เป็ นไปตำมปกติธุรกิจ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานด้านการสรรหา
• พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษทั
• พิจำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย ให้มีควำมเหมำะสมกับกลยุทธ์ของบริ ษทั
และสถำนกำรณ์ที่เ ปลี่ยนแปลงไปพิจำรณำกำหนดคุณสมบัติข องผูท้ ี่จ ะดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษทั โดยคำนึ งถึง ควำมหลำกหลำย
ทำงด้ำนควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั และกำรอุทิศเวลำ
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง เนื่องจำก
- ออกตำมวำระ พิจำรณำสรรหำและคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็ นกรรมกำร เพื่อเสนอควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั และขออนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุ้นประจำปี
- ออกเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ พิจำรณำสรรหำและคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็ นกรรมกำร
เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่ำงลง
- สนับสนุนให้บริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นรำยย่อยเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
- พิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั
พิจำรณำแต่งตั้งตำมควำมเหมำะสม หรื อเมื่อมีตำแหน่งว่ำงลง
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การปฏิบัติงานด้านการการพิจารณาค่าตอบแทน
• เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เกี่ยวกับโครงสร้ำงและองค์ประกอบ ค่ำตอบแทนสำหรับประธำนกรรมกำร ฯ กรรมกำรบริ ษทั
และผูบ้ ริ หำรระดับสูง เป็ นประจำทุกปี
• พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ของคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั
พิจ ำรณำอนุ มัติและดำเนิ นกำรประเมิน โดยคณะกรรมกำรสรรหำ ฯ จะนำผลกำรประเมินดังกล่ำวใช้ประกอบกำรพิจ ำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทน
• เสนอหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร โดยเชื่อมโยงค่ำตอบแทนกับผลกำร
ประเมิน แผนธุรกิจ และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั โดยรวม เพื่อให้สำมำรถจูงใจ และรักษำกรรมกำรที่มีควำมสำมำรถ มีคุณภำพ และ
ศักยภำพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นสำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของเลขานุการบริษัท
เลขำนุกำรของบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่กำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ฉบับบที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหำคม 2551 ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริ ต
รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ขอ้ บังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมกำรตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
เลขำนุกำรบริ ษทั มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยดังนี้
• จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมกำร
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
- หนังสือประชุมผูถ้ ือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
• เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร และจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมมำตรำ 89/14 ให้
ประธำนคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรำยงำน
• ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
• หน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั

การสรรหากรรมการ
กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นผูค้ ดั กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีศกั ยภำพที่จะเข้ำมำบริ หำร จัดกำรบริ ษทั ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิ ทธิผล เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำ ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี เป็ นผู ้
พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้ง
ทักษะ ผลงำน และคุณสมบัติของคณะกรรมกำรชุดปัจจุบนั
องค์ประกอบควำมเป็ นอิสระ
ควำมหลำกหลำยใน ควำมสำมำรถและประสบรณ์
กำรเสนอรำยชื่อจำกผูถ้ ือหุ้น
ประวัติกำรทำผิดกฎหมำย ข้อบังคับบริ ษทั

คณะกรรมกำร
พิจำรณำ เพื่อ
นำเสนอในที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้น
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ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจำรณำอนุมตั ิ

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

วิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้
• ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นเท่ำกับหนึ่งเสียง
• ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ตำมข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคล
หลำยคนเป็ นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู ้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
• บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตำมลำดับลงมำ เป็ นผูไ้ ด้รับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่พึงมีหรื อจะพึงเลือกใน
ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้ง
นั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธำนออกเสียงชี้ขำด
กรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเนื่องจำกสำเหตุอื่นนอกจำกกำรครบวำระออกจำกตำแหน่งกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำแต่งตั้ง
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำร เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่
พ้นจำกตำแหน่งเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของที่ตน
แทน ทั้งนี้มติแต่งตั้งบุคคลเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมกำรที่มีสิทธิออกเสียง

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัท
• ตำมพระรำชบัญ ญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อ บังคับบริ ษ ัท ก ำหนดให้ก ำรประชุ มสำมัญ ผูถ้ ือ หุ้นประจ ำปี ทุก ครั้ง ให้
กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงสำมส่วนไม่พอดี ให้ออกจำนวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่งกรรมกำร และกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่ง
ตำมวำระอำจรับเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่อีกก็ได้
• กรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเนื่องจำกสำเหตุอื่น นอกจำกกำรครบวำระออกจำกตำแหน่งกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย มำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้ำเป็ นกรรมกำร
แทนในกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยบุคคลที่เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำร
ที่ตนแทน

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
• ครำวละไม่เกิน 3 ปี กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งตำมวำระ มีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ำมำใหม่ได้ ทั้งนี้สำหรับผูท้ ี่ได้ดำรงตำแหน่งมำแล้ว
เป็ นระยะเวลำ 9 ปี หรื อ 3 วำระติดต่อกัน คณะกรรมกำรบริ ษทั จะทบทวนควำมเป็ นอิสระของกรรมกำรท่ำนนั้นเป็ นประจำทุกปี
• กรรมกำรที่ประสงค์จะลำออกก่อนครบวำระ ต้องยื่นหนังสือลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริ ษทั โดยจะมีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลำออกมำถึง
บริ ษทั ทั้งนี้กำรพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมกำรที่ลำออก กำหนดให้ดำรงตำแหน่งเท่ำวำระที่เหลืออยู่
ของกรรมกำรที่มำปฏิบตั ิหน้ำที่แทน และคณะกรรมกำรบริ ษทั จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ครบถ้วนภำยใน 90 วัน นับตั้งแต่
วันที่กรรมกำรตรวจสอบคนนั้นลำออก
• ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกตำแหน่งทั้งคณะเพรำะสำเหตุอื่นนอกจำกขำดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่พน้ จำกตำแหน่งยังคงรักษำกำรในตำแหน่งเพียงเท่ำที่จำเป็ นจนกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ำรับ
หน้ำที่
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วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมชุดย่อยอื่น
• ให้คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ มีวำระอยู่ในตำแหน่งตำมวำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ ซึ่งพ้นจำก
ตำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
• นอกจำกพ้นตำมตำแหน่งตำมข้อ 1 กรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ พ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
- ตำย
- ลำออก
- ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรชุดย่อย
- คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้ออกจำกตำแหน่ง

หลักเกณฑ์ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
บริ ษทั มีนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนให้กรรมกำรโดยสอดคล้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และเมื่อเทียบกับบริ ษทั ในอุตสำหกรรม
เดียวกันและบริ ษทั ที่มีขนำดใกล้เคียงกันแล้ว ค่ำตอบแทนดังกล่ำวอยู่ในระดับที่เหมำะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มี
คุณภำพไว้ และจะคำนึงถึงควำมเป็ นธรรมและเหมำะสมสำหรับกำรจ่ำยค่ำตอบตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร โดยสอดคล้องกับผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรแต่ละท่ำน คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนที่จำเป็ น
และเหมำะสมทั้งที่เป็ นตัวเงิน และมิใช่ตวั เงิน ให้แก่กรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรชุดย่อย โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษ ัทเพื่อ
ขอมติเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิเป็ นประจำทุกปี

นโยบายการจ่ ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2562
กรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ หำร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่ำตอบแทนรำยเดือน
ค่ำบำเหน็จ
10,000
✓
10,000
10,000
7,500
-

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็ นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจานวน 7 รายในปี 2562 ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
นำยมงคล มังกรกนก
นำยบุญนำ บุญนำทรัพย์
ดร.ถกล นันธิรำภำกร

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
กรรมกำรบริ หำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
กรรมกำรบริ ษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน

ค่ำตอบแทนรำยเดือน

ค่ำบำเหน็จ

240,000

200,000

240,000

200,000

120,000

200,000

287,500

200,000
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ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
กรรมกำรบริ หำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร

นำยกำจร ชื่นชูจิตต์
นำยสุรเชษฐ์ ทรัพย์สำคร
นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าบาเหน็จ

287,500

200,000

240,000

200,000

287,500

200,000

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริ ษทั มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนควำมสำเร็จในเชิงกลยุทธ์ของบริ ษทั และตอบแทนผลงำนที่ผบู ้ ริ หำร
ได้สร้ำงให้กบั บริ ษทั และตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรฝ่ ำยบริ หำรได้ทบทวนและอนุ มตั ิค่ำตอบแทน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นประจำทุกปี โดยกำหนดระบบกำรบริ หำรค่ำตอบแทนถึงด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
o กำรบริ หำรค่ำตอบแทน โดยพิจำรณำถึงผลกำรปฏิบตั ิงำน
- ค่ำตอบแทนของผูบ้ ริ หำร จะแปรผันตรงกับผลกำรบรรลุควำมสำเร็จของเป้ำหมำยตำมกลยุทธ์บริ ษทั
- กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน จะขึ้นอยู่บนพื้นฐำนของตัวชี้วดั ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำน ทั้งตัวชี้วดั ทำงด้ำนผลตอบแทนทำง
กำรเงิน ด้ำนลูกค้ำ และกระบวนกำรภำยใน
- กำรทำให้เ กิ ดควำมมั่นใจว่ำตัว ชี้ ว ดั ควำมส ำเร็ จ ที่ต้ งั ขึ้นมีค วำมเหมำะสมกับขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั
เป้ำหมำยของบริ ษทั และระดับผลกำรปฏิบตั ิงำนที่สูงขึ้น
o กำรบริ หำรค่ำตอบแทนให้สำมำรถแข่งขันได้

-

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้สำมำรถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง เพื่อทำให้เกิดควำมมัน่ ใจว่ำบริ ษทั สำมำรถที่จะดึงดูด และ
รักษำพนักงำนที่ดี มีควำมสำมำรถ ให้เข้ำมำทำงำนและอยู่สร้ำงผลงำนให้กบั บริ ษทั อย่ำงต่อเนื่อง

โครงสร้ างการจ่ ายค่าตอบแทนของบริษัท
ประเภท

CEO

ผูบ้ ริ หำร

พนักงำน

รู ปแบบ

วัตถุประสงค์
จูงใจรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถ ตอบ
เงินเดือน
เงินสด
✓
✓
✓
แทนกำรปฏิบตั ิงำนตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สร้ำงควำมมัน่ คงและปลอดภัยให้แก่
ผลประโยชน์อื่น
✓
✓
✓
ประกันชีวิต
พนักงำน
เงินโบนัส
เงินสด
รำงวัลตอบแทนควำมสำเร็จในแต่ละปี
✓
✓
✓
ผลักดันให้เกิดผลกำรดำเนินงำนที่ดี
ค่ำตอบแทนระยะยำว
เงินสด
✓
✓
สอดคล้องผลตอบแทนรวมแก่ผถู ้ ือหุ้น
ค่ำตอบแทนของผูบ้ ริ หำรจำนวน 5 รำย เท่ำกับ 19.03 ล้ำนบำท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีพนักงำนทั้งสิ้น 371 คน โดยมีค่ำตอบแทนอันได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ รวม
ทั้งสิ้น 36.41 ล้ำนบำท
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กลับไปสารบัญ

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

การกากับและดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ยึดถือกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยเป็ นขั้นพื้นฐำน มีควำมโปร่ งใส น่ำเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับตำมจรรยำบรณในกำรดำเนินธุรกิจที่ดี ด้วย
หลักธรรมำภิบำลและเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน โดยครอบคลุม 5 หมวด ดังนี้
• สิทธิของผูถ้ ือหุ้น
• กำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
• กำรคำนึงถึงบทบำทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
• กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่ งใส
• ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการในปี ที่ผ่านมา
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั เคำรพสิทธิของผูถ้ ือหุ้นทุกรำย ในฐำนะหนึ่งในผูเ้ ป็ นเจ้ำของธุรกิจของบริ ษทั เพื่อควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินธุรกิจ บริ ษทั กำหนดให้
สิทธิ์แก่ผถู ้ ือหุ้นทุกรำยดังต่อไปนี้
• กำรลงคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง
• กำรอนุมตั ิและรับเงินปันผลในอัตรำกำรจ่ำยต่อหุ้น
• กำรซื้อ ขำย โอน รับโอน หลักทรัพย์ที่ตนถือครองอย่ำงเป็ นอิสระ
• กำรเสนอชื่อแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมกำร
• กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
• กำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีอิสระ และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี
• กำรแสดงควำมคิดเห็น และ/หรื อซักถำมในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอย่ำงเป็ นอิสระ
เปิ ดโอกำสในผูถ้ ือหุ้นรำยย่อยที่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนดสำมำรถเสนอวำระกำรล่วงหน้ำผ่ำนช่องทำงของบริ ษทั ระหว่ำงวันที่ 1 ธ.ค. 2562 31 ม.ค. 2563
นอกเหนือจำกสิทธิข้นั พื้นฐำนดังกล่ำวแล้ว บริ ษทั ยังเผยแพร่ ขอ้ มูลที่สำคัญเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนและกำรเข้ำทำธุรกรรม ผ่ำนเว็บไซต์ของ
ตลำดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลได้หลำกหลำยช่องทำง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ให้ควำมเท่ำเทียมกันกับผูถ้ ือหุ้นทุกรำย โดยมีรำยละเอียดในกำรดำเนินงำนในปี 2562 ดังนี้
เปิ ดโอกำสในผูถ้ ือหุ้นรำยย่อยที่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนดสำมำรถเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรล่วงหน้ำผ่ำนช่อ งทำง
ของบริ ษทั ระหว่ำงวันที่ 1 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น
มี.ค. 62
เม.ย. 62
25 มี.ค.
4 เม.ย.
25 เม.ย.
เผยแพร่ เอกสำรกำรประชุม
ส่งเอกสำรเชิญประชุม
(ประชุมผุถ้ ือหุ้น)
(ล่วงหน้ำ 31 วัน)
(ล่วงหน้ำ 21 วัน)
แจ้งมติที่ประชุม ต่อ SET

พ.ค. 62
9 พ.ค.
เผยแพร่ รำยงำนกำรประชุม
(14 วันนับจำกวันประชุม)

หนังสื อเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุ มถูกจัดทำขึ้นเป็ นภำษำไทย โดยเอกสำรประกอบกำรประชุมที่เป็ นคำชี้แจงเกี่ ยวกับ
เอกสำรและหลักฐำนซึ่ งผูถ้ ือหุ้นจะต้องนำมำในวันประชุมหรื อเตรี ยมเพื่อประกอบกำรมอบฉันทะ โดยจำแนกเป็ นกำรมำด้วยตนเอง หรื อ
มอบฉันทะ และจำแนกเป็ นกรณี บุคคลธรรมดำหรื อนิ ติบุค คล ข้อกำหนดเรื่ องเอกสำรหลักฐำนที่ตอ้ งนำมำแสดงเ ป็ นไปตำมแนวทำงที่
กฎหมำยกำหนด เพื่อไม่ให้ไปเป็ นกำรจำกัดสิทธิหรื อเป็ นภำระต่อผูถ้ ือหุ้นเกินควำมจำเป็ น
แต่งตั้งกรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำนได้แก่ คุณสุรเชษฐ์ ทรัพย์สำคร คุณถกลนันธิรำภำกร และคุณกำจร ชื่นชูจิตต์ เพื่อเป็ นผูร้ ับมอบอำนำจ
แทนผูถ้ ือหุ้นที่ไม่สะดวกมำเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง
จัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบเอกสำรและลงทะเบียนล่วงหน้ำให้กบั ผูถ้ ือหุ้นสถำบันและคัสโตเดียน เพื่ออำนวยควำมสะดวก โดยหำกมี
กำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ จะมีกำรส่ งสำเนำใบมอบฉันทะที่มีลำยเซ็นต์ของกรรมกำรอิสระผูร้ ับมอบอำนำจกลับไปให้ผูถ้ ือ หุ้น
ภำยหลังกำรประชุม เพื่อใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรตรวจสอบผูถ้ ือหุ้นของหน่วยงำนกำกับดูแลภำยหลัง
เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ้นทุกรำยในกำรเข้ำร่ วมประชุม บริ ษทั ใช้ระบบบำร์โค้ดในกำรลงทะเบียน และกำร
นับคะแนนเพื่อควำมรวดเร็ วและแม่นยำ โดยได้เตรี ยมบุคลำกรและสิ่ งอำนวยควำมสะดวกไว้อย่ำงเพียงพอ อำทิ เครื่ องถ่ำยเอกสำร ป้ำย
ชี้แจงขั้นตอนกำรลงทะเบียนโดยละเอียด
คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดวันประชุมเป็ น วันที่ 25 เมษำยน 2562 เวลำ 10:00 น. ซึ่ งไม่ตรงกับวันหยุด สุดสัปดำห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลำกำรประชุมมีควำมเหมำะสม สำหรับสถำนที่จดั ประชุม โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ มีควำมสะดวกต่อกำรเดินทำง เนื่องจำกมี
ระบบขนส่งมวลชนที่หลำกหลำย รำคำสมเหตุสมผล และมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ้นอย่ำงครบครัน
ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั และประธำนกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด กรรมกำรทุกท่ำน รวมทั้งผูบ้ ริ หำรสูงสุดสำยงำนบัญชีและกำรเงิน เข้ำ
ร่ วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถำมต่ำง ๆ ของผูถ้ ือหุ้น
ประธำนกรรมกำรทำหน้ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุมได้ดำเนินกำรประชุมตำมวำระและเรื่ องที่ได้ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม โดยไม่มี
กำรเพิ่มเติมหรื อแก้ไข พร้อมทั้งจัดสรรเวลำสำหรับกำรซักถำมของผูถ้ ือหุ้นในแต่ละวำระอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอก่อนกำรลงมติ
โฆษกของกำรประชุมได้แจ้งจำนวนและสัดส่วนของผูถ้ ือหุ้นที่เข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ขั้นตอนและวิธีกำรประชุม กำร
ออกคะแนนเสียง และกำรนับคะแนนให้ผถู ้ ือหุ้นทรำบก่อนเริ่ มประชุม
ในกำรลงคะแนนเสียง บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนสำหรับทุกวำระ และสำหรับวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำรจัดให้มีกำรลงคะแนนเป็ น
รำยบุคคล หรื อทั้งคณะ
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ประธำนที่ประชุมแจ้งผลกำรลงคะแนนและมติของที่ประชุมในแต่ละวำระ แบ่งเป็ นคะแนนที่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยพบว่ำ
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นคัดค้ำนหรื อไม่เห็นด้วยกับมติดงั กล่ำว
เลขำนุกำรบริ ษทั ได้จดั ทำรำยงำนกำรประชุม เพื่อนำส่งให้หน่วยกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ภำยใน 14 วัน
หลังวันประชุม โดยมีกำรบันทึกรำยละเอียดและสำระสำคัญไว้อ ย่ำงครบถ้วนตำมแนวทำงของหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำด
หลักทรัพย์
บริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็ นลูกค้ำ คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรค้ำ พนักงำน ชุมชน สังคม หรื อสิ่ งแวดล้อมจึงได้
กำหนดนโยบำยให้มีแนวทำงปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยตำมสิ ทธิแห่งกฎหมำยและตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงยัง่ ยืน และได้กำหนดให้มี
แนวปฏิบตั ิและระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี รวมทั้งนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน
ในองค์กรและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ำย

หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษทั คำนึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียตำมกฎหมำยหรื อข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผมู ้ ีส่วนได้
เสียสำมำรถติดต่อ ร้องเรี ยน หรื อแนะนำ ผ่ำนทำงช่องทำงบริ ษทั ตำมนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยน และได้กำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อให้บุคลำกรทุกระดับในองค์กรยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิโดยถือเป็ นภำระหน้ำที่ที่สำคัญของทุกคนดังนี้

ต่อผู้ถือหุ้น มุ่งมัน่ ในกำรเป็ นตัวแทนดำเนินธุรกิจของผูถ้ ือหุ้นอย่ำงโปร่ งใส สำมำรถตรวจสอบได้ มีระบบบัญชีและกำรเงินที่เชื่อถือได้
สร้ำงควำมพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูถ้ ือหุ้น โดยคำนึงถึงกำรเจริ ญเติบโตของบริ ษทั และผลตอบแทนในระดับที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง
คณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ้นทั้งรำยใหญ่และรำยย่อย เพื่อให้ผลประโยชน์
ของกลุ่มที่เกี่ ยวข้องอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ไม่มีกำรดำเนินใด ๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ไม่
เปิ ดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภำยนอก

ต่อลูกค้า สร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำโดยกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและเงื่อนไขตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ เปิ ดเผยข้อมูล
และข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริ กำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อเหตุกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง จัดให้มีช่องทำงกำรสื่ อสำรเพื่อให้
ลูกค้ำร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภำพผลิตภัณฑ์ ไม่กำหนดเงื่อนไขกำรค้ำที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้ำปฏิบตั ิตำมสัญญำ ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่ำง
ๆ ที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงโปร่ งใสและเท่ำเทียมกัน และให้ควำมสำคัญในกำรรักษำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ และไม่นำ
ข้อมูลดังกล่ำวมำใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้ าหนี้ คำนึงถึงควำมเสมอภำคและควำมซื่อสัตย์ในกำรดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คำ้
โดยปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกติกำต่ำง ๆ อย่ำงเคร่ งครัดและมีจรรยำบรรณที่ดีทำงธุรกิจในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ บริ ษทั ยึดถือกติกำกำร
แข่งขันที่เป็ นธรรมตำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ โดยมีแนวทำงปฏิบตั ิดงั นี้
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คู่ค้า :ไม่เรี ยกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ทำงกำรค้ำกับคู่คำ้ โดยไม่สุจริ ต และปฏิบตั ิตำมสัญญำ ข้อตกลง และเงื่อนไขต่ำง
ๆ ที่มีต่อคู่คำ้ อย่ำงเคร่ งครัด ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขได้ จะรี บแจ้งให้คู่คำ้ ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่ วมกันพิจำรณำหำแนว
ทำงแก้ไขปัญหำด้วยหลักแห่งควำมสมเหตุสมผล

คู่แข่งทางการค้า : ประพฤติปฏิบตั ิตำมกรอบกติกำของกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ ำย ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมำะสม และไม่ทำลำย
ชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยกำรกล่ำวหำในทำงเสื่อมเสียโดยปรำศจำกข้อมูลควำมจริ ง

เจ้ าหนี้ : ปฏิบตั ิตำมสัญญำ ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ำหนี้โดยเคร่ งครัด รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษทั แก่เจ้ำหนี้ด้วย
ควำมซื่ อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลำ ให้แก่เจ้ำหนี้อย่ำงสม่ำเสมอและแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบล่ว งหน้ำ หำกไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อ
ผูกพันในสัญญำ เพื่อร่ วมกันหำแนวทำงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสี ยหำย เพื่อเป็ นกำรป้องกันกำรลงทุนที่มีควำมเสี่ ยงจึง
กำหนดให้มีกำรเรี ยกเก็บเงินค้ำประกันผลงำนตำมระยะเวลำและเงื่อนไขที่เหมำะสม

ต่ อพนักงาน พัฒนำเสริ มสร้ำงวัฒนธรรมและบรรยำกำศกำรทำงำนที่ดี รวมทั้งกำรส่ งเสริ มกำรทำงำนเป็ นทีม เพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจ
และเป็ นขวัญ กำลังใจให้แก่พนักงำนในกำรปฏิบตั ิงำนกับบริ ษทั ทั้งในด้ำนควำมมัน่ คง ปลอดภัยในอำชีพกำรทำงำน และส่ งเสริ มให้มี
กำรพัฒนำบุคคลำกร โดยมีแนวปฏิบตั ิ คือ
• ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมำะสมตำมควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนแต่ละ
คน ตำมนโยบำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์พนักงำน กำหนดให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกำร
ทั้งนี้ เ พื่อ ให้เ ป็ นไปตำมข้อกำหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 เพื่อ ทำหน้ำที่ในกำรร่ ว มหำรื อกับนำยจ้ำงเพื่อจัด
สวัสดิกำรแก่ลูกจ้ำง กำรให้คำปรึ กษำและเสนอแนะควำมเห็นแก่นำยจ้ำงในกำรจัดสวัสดิกำรสำหรับลูกจ้ำง ทำหน้ำที่ตรวจตรำ
ควบคุมดูแล กำรจัดสวัสดิกำรที่นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำง พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและแนวทำงในกำรจัดสวัสดิกำรที่เป็ นประโยชน์
สำหรับลูกจ้ำงต่อคณะกรรมกำรสวัสดิกำรแรงงำน และจัดให้มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรทุก ๆ 2 ปี
• กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย รวมทั้งกำรให้รำงวัล และกำรลงโทษพนักงำน ต้องกระทำด้วยควำมเสมอภำคบริ สุทธิ์ใจ และตั้งอยู่บน
พื้นฐำนของควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม รวมทั้ง กำรกระทำหรื อกำรปฏิบตั ิของพนักงำนนั้น ๆ
• ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำรทำงำน ให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงำน ได้กำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย
จัดให้มีค ณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชี ว อนำมัยและสภำพแวดล้อ มในกำรทำงำน ตำมประกำศกระทรวงแรงงำนและ
สวัสดิกำรสังคม โดยแบ่งออกเป็ นระดับผูบ้ ริ หำร ระดับหัวหน้ำงำน และระดับปฏิบตั ิงำน มีกำรกำหนดหน้ำที่ของแต่ละระดั บ
เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรต่อพนักงำนทุกระดับ โดยพบว่ำระหว่ำงปี มี อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 15 ครั้ง ทั้งนี้
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยฯ ได้ติดตำม ประเมินผล และทบทวนมำตรกำรในกำรป้ อ งกัน ตลอดจนรำยงำนแก่ผูบ้ ริ หำร
ตำมลำดับชั้นอย่ำงครบถ้วนแล้ว
• ปฏิบตั ิต่อพนักงำนบนพื้นฐำนแห่งควำมยุติธรรม และให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำกำรถ่ำยทอดควำมรู ้และควำมสำมำรถของ
พนักงำน โดยให้โอกำสกับพนักงำนอย่ำงทัว่ ถึงและสม่ำเสมอ ผ่ำนระบบกำรฝึ กอบรมทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อเป็ นกำรเพิ่ม
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนข้อกฎหมำยหรื อข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อ ง ทั้งนี้มีกำรฝึ กอบรมในปี 2562 ทั้งสิ้ นจำนวน 61
หลักสูตร คิดเป็ นชัว่ โมงฝึ กอบรมได้ 3,684 ชัว่ โมง
• รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำกพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค
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• ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่ งครัด
• บริ หำรงำนโดยหลีกเลี่ยงกำรกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่ คงในหน้ำที่กำรงำนของพนักงำน
• ปฏิบตั ิต่อพนักงำนด้วยควำมสุ ภำพและให้ควำมเคำรพต่อ ควำมเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี ของควำมเป็ นมนุษย์ ไม่เกี่ยวข้องกับ
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเด็ดขำด ตำมนโยบำยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของบริ ษทั
• มีช่องทำงให้พนักงำนเข้ำแจ้งเรื่ องที่ส่อไปในทำงผิดระเบียบ วินยั และกฎหมำยได้
• ส่งเสริ มให้พนักงำนเข้ำใจในเรื่ องจรรยำบรรณและบทบำท หน้ำที่เพื่อส่งเสริ มให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยำบรรณ
อย่ำงทัว่ ถึง

•

ส่งเสริ มให้พนักงำนมีส่วนร่ วมในกำรกำหนดทิศทำงในกำรทำงำน รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำของหน่วยงำนและบริ ษทั โดยรวม

ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงควำมปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิตประชำชน รวมถึงให้ควำมสำคัญของกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่ นหลัง ตลอดจนส่ งเสริ มกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ
อย่ำงยัง่ ยืน โดยบริ ษทั กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิดงั นี้
• ในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ บริ ษทั คำนึงถึงทำงเลือกที่มีผลกระทบต่อควำมเสียหำยของสังคม สิ่งแวดล้อม และ
คุณภำพชีวิตของประชำชนให้นอ้ ยที่สุด บริ ษทั เน้นหลัก 3Rs อันประกอบด้วย Reduce (ลดกำรใช้ทรัพยำกร), Re-use (นำกลับมำ
ใช้ซ้ ำ) และ Recycle (กำรนำไปแปรรู ป/ผลิตใหม่) โดยได้แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อ ทำหน้ำที่ในกำรสนับสนุน ผลักดัน ติดตำม
ตลอดจนกำรศึก ษำเทคนิ ค ควำมรู ้ เพื่อ นำมำปรับใช้ให้เ หมำะสมและเกิ ด ประโยชน์ต่อ พนัก งำน , องค์ก ร และส่ งผลดีต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนในระยะยำวต่อไป โดยกำหนดนโยบำยดังต่อไปนี้
- มุ่งมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ในกำรจัดกำรของเสียที่
เกิดจำกทุกกิจกรรมในกระบวนกำรผลิต กำรดำเนินกิจกรรมประจำวันอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ
- สนับสนุนทุกกิจกรรม เพื่อส่งเสริ มให้มีกำรจัดกำรของเสียด้วยหลัก 3Rs
- บริ ษทั กำหนดให้หน้ำที่ในกำรลดปริ มำณของเสีย และกำรจัดกำรของเสียอย่ำงถูกต้องเป็ นหน้ำที่ของพนักงำนทุกคน ทุก
ระดับจะต้องให้ควำมร่ วมมือในกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรที่กำหนด รวมทั้งติดตำมและรำยงำนต่อคณะทำงำน
- ให้กำรสนับสนุนทั้งด้ำนบุคลำกร งบประมำณ กำรฝึ กอบรม และกำรมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนเพื่อ กำร
จัดกำรของเสียตำมหลัก 3Rs อย่ำงต่อเนื่อง
• ไม่กระทำกำรใด ๆ ที่ส่งผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติ และสภำพแวดล้อมเกินกว่ำที่กฎหมำยกำหนด ทั้งนี้ ในกำรดำเนินกำร
ที่ผ่ำนมำ บริ ษัท ได้ดำเนิ นกำรดูแลสิ่ งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงครบถ้วนตำมระเบียบของกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม โดยบริ ษัท ได้ส่ งรำยงำนเอกสำรวิเครำะห์น้ ำเสี ยตลอดจนเอกสำรที่เกี่ ยวข้องให้กบั
อุตสำหกรรมจังหวัดปรำจีนบุรีเ ป็ นประจำทุก เดือ น และ ส่ งรำยงำนผลวิเ ครำะห์ปริ มำณสำรพิษรำยเดือ นต่อ กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังมีกำรรำยงำนเรื่ องระบบควำมปลอดภัยของหม้อน้ ำ (Boiler) และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม เป็ นประจำตลอดจนมีกำรขออนุญำตต่อกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ในเรื่ องที่กำหนดให้ตอ้ งมีกำรอนุญำต เช่น กำรนำสิ่งปฏิกูล หรื อ วัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วออก
นอกบริ เวณโรงงำน กำรขอควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรจัดกำรวัสดุเหลือใช้จำกกำรผลิต เป็ นต้น
• ส่งเสริ มกำรใช้และกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและชนรุ่ นหลัง
• ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็ นภัยต่อสังคม หรื อศีลธรรมอันงดงำม และ/หรื อ เป็ นกำรส่งเสริ มอบำยมุข
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• จัดให้มีระบบกำรร้องทุกข์ในเรื่ องที่อำจเป็ นกำรกระทำผิด มีผลกระทบต่อชุมชน โดยไม่เปิ ดเผยหล่งที่มำของข้อมูล เพื่อเป็ นกำร
ปกป้องควำมปลอดภัย ดำเนินกำรตรวจสอบหำสำเหตุและปรับปรุ งแก้ไข และแจ้งผลกำรดำเนินกำรให้ผรู ้ ้องทุกข์ทรำบในเวลำ
อันควร
• ปลูกฝังจิตสำนึกของควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องและจริ งจัง ผ่ำน
กำรฝึ กอบรมอย่ำงสม่ำเสมอ
• ปฏิบตั ิและให้ควำมร่ วมมือ หรื อควบคุมให้มีกำรปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย และกฎระเบียบที่ออกโดย
หน่วยงำนที่กำกับดูแล
• ให้ควำมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งกำรสนับสนุน
กำรศึกษำแก่เยำวชน และกิจกรรมสำธำรณประโยชน์
• ให้กำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสิ่ งแวดล้อม อันเนื่องมำจำกกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั โดยให้ควำมร่ วมมืออย่ำงเต็มที่กบั เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น ได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับในกำรทำงำน ว่ำด้วยวินัยและกำรลงโทษ ซึ่ งหำกพบหลักฐำนว่ำ
พนักงำนได้กระทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั จะถือว่ำเป็ นกำรผิดวินยั ขั้นร้ำยแรง และจะพิจำรณำลงโทษขั้นสูงสุดตำมระเบียบของ
บริ ษทั ทันที จัดให้มีหลักสูตรฝึ กอบรมเกี่ยวกับ นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่ำงสม่ำเสมอ

การล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรื อลิขสิทธิ์ บริ ษัทถึงควำมสำคัญของทรัพย์สินทำงปั ญญำหรื อลิขสิ ทธิ์ โดยเฉพำะระบบ
สำรสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงเรื่ องกำรโจรกรรมข้อมูล และกำรล่วงละเมิ ดทรัพย์สินทำงปัญญำ ให้มีกำรกำหนดสิทธิใน
กำรเข้ำถึงข้อมูล ตลอดจนสิทธิกำรติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์กำรใช้งำนต่ำง ๆ ต้องได้รับกำรตรวจสอบและอนุญำตจำกผูด้ ูแลระบบสำรเทศ
ของบริ ษทั เสมอ

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะเปิ ดเผยสำรสนเทศ ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและมิใช่กำรเงินแก่ผูถ้ ือหุ้นและนักลงทุน อย่ำงเพียงพอ ทันเวลำ เท่ำเทียม และ
เป็ นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริ มควำมเชื่อมัน่ ของผูถ้ ือหุ้นและนักลงทุนเกี่ยวกับควำมเชื่อถือได้และซื่อสัตย์ของบริ ษทั
โดยยึดหลักในกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ ดังนี้
• กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ
• ควำมโปร่ งใสและควำมรับผิดชอบในกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ
• ควำมเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงข้อมูล
ส่วนงำนนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็ นศูนย์กลำงกำรประชำสัมพันธ์และเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศของบริ ษทั ที่สำคัญและเป็ นประโยชน์ในกำร
ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ให้เป็ นไปตำมนโยบำย
กำรเปิ ดเผยข้อมูลและจรรยำบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง เพียงพอ ทัน เวลำ และสม่ำเสมอ รวมทั้งต้องไม่
เปิ ดเผยหรื อบอกกล่ำวสำรสนเทศที่เป็ นควำมลับหรื อข้อมูลภำยในให้แก่บุคคลใดก่อนกำรเปิ ดเผยข้อมูลสู่ สำธำรณะผ่ำนทำงช่องทำงของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รำยงำนประจำปี 2562 / Annual Report 2019 หน้ำที่ 47

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กำหนดให้มี “หลักเกณฑ์และวิธีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร” เพื่อให้มีขอ้ มูลที่จำเป็ นในกำรติดตำมดูแล
กำรมีส่วนได้เสียและรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั กรรมกำร และผูบ้ ริ หำร
สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต และป้องกันมิให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรต้อง
เปิ ดเผยส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อตกลงเข้ำทำรำยกำรใด ๆ กับบริ ษทั
คณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ถือแนวปฏิบตั ิในกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภำวะ และคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน ไว้ในรำยงำนประจำปี
ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน บริ ษทั ยึดหลักปฏิบตั ิตำมแนวทำงของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมข้อกำหนดของ
ตลำดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทยและมำตรฐำนบัญ ชี เพื่อ ให้ส ำมำรถนำไปใช้ปฏิบัติได้ถูก ต้อ ง กำรทำรำยงำนเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส
สมเหตุสมผลและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสำคัญเสมื อนกับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก รวมทั้งสอดคล้องกับหลัก กำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรจึงกำหนดนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำร
สื่อสำร กำกับดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำม โดยเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อมีกำรทำรำยกำรต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิ ดเผยไว้ในรำยงำน
ประจำปี ดงั ที่แสดงไว้แล้วในหน้ำที่ 62
บริ ษทั กำหนดนโยบำยและวิธีกำรป้องกันมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อกำรลงทุน คณะกรรมกำรจะมี
ประชุมและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ แล้ว
แจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมกำหนดเวลำภำยวันทำกำรถัดไป กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรจึงไม่มีโอกำสใช้ขอ้ มูลภำยในให้เป็ น
ประโยชน์ส่วนตน
บริ ษทั กำหนดนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสะหรื อข้อร้องเรี ยน เพื่อเป็ นช่องทำงให้ผมู ้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถแจ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยน
ให้แก่บริ ษทั ทรำบเพื่อทำกำรตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุ ง และหำมำตรกำรในกำรป้องกันอย่ำงทันท่วงที ตำมที่เปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี
ดังที่แสดงไว้แล้วในหน้ำที่ 61

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นบุคคลที่มีภำวะผูน้ ำและวิสัยทัศน์ โดยกำหนดให้เป็ นวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั เพื่อส่ งต่อให้ฝ่ำยจัดกำร
นำไปกำหนดเป็ นกลยุทธ์และตั้งเป้ำหมำย และมีกำรทบทวนและติดตำมควำมคืบหน้ำเป็ นประจำทุกปี คณะกรรมกำรได้ติดตำมดูแลให้มี
กำรนำกลยุทธ์ของบริ ษทั ไปปฏิบตั ิผ่ำนกำรประชุมกรรมกำรบริ ษทั ในทุก ๆ ไตรมำส ทั้งนี้คณะกรรมกำรได้ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของ
ฝ่ ำยจัดกำร โดยกำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริ ษทั โดยเฉพำะในส่วนของเป้ำหมำยทำงกำรเงิน และ
แผนงำนต่ำง ๆ เพื่อให้เป็ นไปตำมกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ นอกจำกนี้ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุทธ์ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรมีควำมหลำกหลำยทั้งทำงด้ำนประสบกำรณ์กำรทำงำน กำรศึกษำ รวมถึงมีสัดส่วนของกรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรสำมในเจ็ดของกรรมกำรทั้งหมด เพื่อให้สำมำรถตัดสิ นใจได้อย่ำงอิสระ บริ ษทั ได้กำหนดให้มีกำรแบ่ง แยก
บทบำทหน้ำที่ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริ ษทั กับฝ่ ำยจัดกำร และสงวนสิ ทธิกำรพิจำรณำเรื่ องที่มีนัยสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจให้เป็ นอำนำจ
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หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงไรคณะกรรมกำรบริ ษทั สนับสนุนให้กรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรมีควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกันผ่ำนกำร
สร้ำงวัฒนธรรมกำรเคำรพบทบำทหน้ำที่ของแต่ละฝ่ ำย และกำรทำงำนร่ วมกันตำมหลักธรรมำภิบำล
วันประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยถูกกำหนดไว้ล่วงหน้ำ โดยส่วนงำนเลขำนุกำรบริ ษทั จะติดต่อกับคณะกรรมกำร
เพื่อกำหนดตำรำงกำรประชุมประจำปี ล่วงหน้ำภำยในเดือนมกรำคมของทุกปี และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสำรประกอบให้แก่
กรรมกำรแต่ละท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำศึกษำ ประธำนกรรมกำรทำหน้ำที่เ ป็ นประธำนที่ประชุ ม และได้
ดำเนินกำรให้แต่ละวำระมีกำรจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ เปิ ดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละท่ำนแสดงควำมคิดอย่ำงมีอิสระ พร้อมทั้งสนับสนุน
ให้ผบู ้ ริ หำรระดับสูงเข้ำร่ วมประชุมเพื่อรับทรำบข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรทุกครั้ง ทั้งนี้ขณะลงมติกรรมกำรจะต้องอยู่ในที่ประชุมไม่
น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรที่มำประชุม อีกทั้งเพื่อป้องกันกำรมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในวำระนั้น จะไม่
เข้ำประชุมและลงมติในวำระนั้น ๆ
ในปี ที่ผ่ำนมำ กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรมีกำรประชุมร่ วมกันอย่ำงเป็ นอิสระโดยไม่มีกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรและฝ่ ำยจัดกำรเข้ำร่ วม 5 ครั้ง
โดยมีกำรอภิปรำยในประเด็นเกี่ยวกับ กำรพัฒนำกำรดำเนินงำนในด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง กำรสอบทำนกำรผลกำรตรวจสอบและติดตำม
กำรตรวจสอบภำยใน และภำยหลังกำรประชุมได้มีกำรรำยงำนผลกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบ กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรมีกำร
รำยงำนให้บริ ษทั รับทรำบในส่ ว นได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษัทเมื่อเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร และ
รำยงำนเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่ำวเพื่อให้บริ ษทั มีขอ้ มูลประกอบกำรดำเนิ นกำรตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กัน ทั้งนี้ส่วนงำนเลขำนุกำรจะนำเสนอรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ย รวมถึงกำรถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบในทุกไตรมำสและทุกครั้งที่กรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรได้รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตน
คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรพิจำรณำนโยบำยและโครงสร้ำงกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรก่อนเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิ โดยนโยบำยและโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของกรรมกำร จะพิจำรณำจำกหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ ระดับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสำหกรรมเดียวกันและบริ ษทั ที่มีขนำดใกล้เคียงกัน ผลประกอบกำรของบริ ษทั
เป้ำหมำยและผลกำรปฏิบตั ิกำรของกรรมกำรรำยบุคคล รำยละเอียดศึกษำได้จำก “โครงสร้ำงกำรจัดกำร” หน้ำ 34
กรรมกำรใหม่ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจะได้รับกำรปฐมนิเทศเพื่อรับทรำบข้อมูลทัว่ ไปและภำพรวมข้อมูลกำรดำเนินธุรกิจที่สำคัญและสรุ ปกำร
ดำเนินของแต่ละสำยธุรกิจ กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในปี 2562 บริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.ถกล นันธิรำ
ภำกร เป็ นกรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่ำงลง โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15
มกรำคม 2562
คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรย่อยทุกชุด คือ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริ หำร เป็ นรำยบุคคลและทั้งคณะด้วยตนเองเป็ นประจำทุกปี
ครอบคลุมกำรทั้งเรื่ องโครงสร้ำงและคุณสมบัติของกรรมกำร บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ กำรเข้ำร่ วมประชุม กำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่
กำรพัฒนำตนเอง และควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยจัดกำร โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
• เพื่อช่วยให้มีกำรพิจำรณำผลงำน ปัญหำ และอุปสรรคต่ำง ๆ ในปี ที่ผ่ำนมำ
• เพื่อใช้ในกำรพัฒนำกำรทำงำนของคณะกรรมกำรให้มีประสิทธิผล และตระหนักถึงควำมรับผิดชอบของตนได้อย่ำงชัดเจน
• เพื่อพัฒนำควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงคณะกรรมกำรบริ ษทั กับฝ่ ำยจัดกำร
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การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
บริ ษทั พิจำรณำกำรนำหลักกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดีสำหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มำปรับใช้ตำมควำมเหมำะสมของธุรกิ จบริ ษัทแล้ว โดยในปี 2562 มีเรื่ องที่บริ ษทั ยังไม่ได้ปฏิบัติและมี
มำตรกำรทดแทนที่เ หมำะสม โดยพบว่ำกรรมกำรทั้ง 6 ท่ำนดำรงตำแหน่ งต่อเนื่องเกิ น 9 ปี โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ ำ
กรรมกำรทุกท่ำนเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเป็ นกรรมกำรที่มีประสบกำรณ์ควำมรู ้ และ
ควำมเชี่ยวชำญมำให้ขอ้ เสนอแนะในกำรดำเนินธุรกิจอันเป็ นประโยชน์ในกำรกำหนดกลยุทธ์และกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่ำบริ กำรสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส
ค่ำบริ กำรสอบบัญชีประจำปี
ค่ำตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มกำรลงทุน
รวม
ค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีขำ้ งต้นไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เบิกตำมจริ ง 11,980 บำท
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การดาเนินงานความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษทั มีนโยบำยดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดตำมจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจและหลักธรรมำภิบำล ซึ่งได้หล่อ
หลอมเป็ นวิถีแห่งกำรผลักดัน ขับเคลื่อน พัฒนำและเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน

การช่ วยเหลือทางสังคมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจ
• เรำตระหนักดีว่ำธุรกิจของเรำเกี่ยวข้องกับสังคมในหลำย ๆ รู ปแบบ เรำจะเพิม่ คุณค่ำทำงสังคมของเรำ โดยกำรอุทิศตนเพื่อแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ ที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ผ่ำนทำงกิจกรรมทำงธุรกิจของเรำเท่ำที่เป็ นไปได้

การเคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น
• เรำจะพยำยำมอย่ำงต่อเนื่องที่จะทำควำมเข้ำใจถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นเพื่ออยู่ร่วมกับสังคมที่
เรำประกอบธุรกิจอยูอ่ ย่ำงรำบรื่ น

กิจกรรมภายนอกของแต่ละบุคคล
• เรำส่งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมอย่ำงกระตือรื อร้นในกิจกรรมเกี่ยวกับกำรสังคมสงเครำะห์ กำรดู แลรักษำสุขภำพ กำรศึกษำ ศิลปะ และ
กิจกรรมทำงวัฒนธรรมอื่น ๆ ตลอดจนกำรร่ วมกิจกรรมกำรกุศลในชุมชนต่ำง ๆ ในฐำนะพลเมืองที่ดี

ร่ วมมือกับองค์กรเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
• เรำมุ่งหมำยเพื่อส่งเสริ มให้ชุมชนเข้มแข็งและมัง่ คัง่ โดยกำรสื่อสำรกับสังคมและให้ควำมร่ วมมือกับองค์กรเอกชน องค์กรที่ไม่
แสวงหำผลกำไร และชุมชนท้องถิ่นในฐำนะหุ้นส่วนที่สำคัญคนหนึ่งในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ

การบริจาค การให้ การสนับสนุนและการดาเนินงานของมูลนิธิ
• เรำจะเข้ำร่ วมในกำรบริ จำคที่เหมำะสม และสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรช่วยเหลือสังคมเพื่อ ตอบสนองต่อประเด็น
ปัญหำต่ำง ๆ ของสังคม และควำมต้องกำรของชุมชนอันเกี่ยวข้องกับปรัชญำของบริ ษทั
• ในกำรบริ จำคและสนับกิจกรรมต่ำง ๆ เรำจะพิจำรณำถึงกฎระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่ งครัด

การมีส่วนรับผิดชอบในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
• เรำตระหนักถึงควำมสำคัญของสิ่งแวดล้อมเสมอมำตลอดช่วงเวลำที่เรำทำงำนในแต่ละวัน นอกจำกนั้นเรำจะให้ควำมร่ วมมือกับ
กิจกรรมต่ำง ๆ ของรัฐบำล หุ้นส่วนธุรกิจ องค์กรเอกชนและองค์กรที่ไม่แสวงหำกำไร และชุมชนท้องถิ่นในส่ วนของกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
• เรำจะจัดหำผลิตภัณฑ์และกำรให้บริ กำรซึ่งไม่เฉพำะแค่ตรงตำมควำมต้องกำรลูกค้ำเท่ำนั้น
ในทำงที่สังคมยอมรับ

แต่ยงั เป็ นกำรช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม

ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวเรำจะพิจำรณำเรื่ องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมผ่ำนกำรวิจยั และกระบวนกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริ กำรของเรำ
• เรำจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมทำงธุรกิจของเรำให้มำกที่สุด โดยคำนึงถึงวิถีชีวิตของผูท้ ี่อำศัยในท้องถิ่นนั้น ๆ

การสื่ อสารและการศึกษาเกีย่ วกับสิ่งแวดล้อม
• เรำจะรับผิดชอบคำมัน่ ของเรำอย่ำงจริ งจังในกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

และเรำจะส่งเสริ มกำรสื่อสำรเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมในกำรตอบสนองต่อควำมคำดหวัง และควำมไว้วำงใจของผูม้ ีส่วนได้เสียทั้งหมด
• เรำจะยกระดับควำมตระหนักในด้ำนสิ่งแวดล้อมด้วยกำรฝึ กอบรมและกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนควำมคิดริ เริ่ มด้ำน
สิ่งแวดล้อมในกิจกรรมทำงธุรกิจทั้งหมดของเรำ
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กิจกรรมส่ วนบุคคล
• เรำตระหนักดีว่ำ กำรริ เริ่ มด้ำนสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็ นแค่กำรดำเนินกำรในระดับบริ ษทั เท่ำนั้น แต่ยงั รวมถึงระดับปัจเจกบุคคลด้วย
และเรำก็สนับสนุนพนักงำนของเรำให้แสดงควำมเอำใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมในหลำย ๆ ด้ำน

รายละเอียดกิจกรรมการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2562 มีดังต่อไปนี้
• ร่ วมบริ จำครวมน้ ำใจสู่กำชำดจังหวัดปรำจีนบุรี
• ร่ วมทอดผ้ำป่ ำสร้ำงแท็งก์บรรจุน้ ำ วัดนำบุญเฉลิมรำษฎร์
• ร่ วมทอดผ้ำป่ ำสร้ำงเมรุ หลังใหม่ วัดพิทกั ษ์โสภณ (วัดหนองงูเหลือม)
• ร่ วมทอดผ้ำป่ ำเพื่อกำรศึกษำ โรงเรี ยนหนองงูเหลือม
• ร่ วมบริ จำคแก่มูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้ำฯ เพื่อเยำวชน ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
• ร่ วมทอดผ้ำป่ ำเพื่อกำรศึกษำ โรงเรี ยนวัดพิกุลวนำรำม
• ร่ วมทอดกฐินประจำปี สร้ำงโบสถที่ได้รับควำมเสียจำกแผ่นดินไหว วัดป่ ำรวก (เหนือ)
• ร่ วมทอดผ้ำพระกฐินพระรำชทำน กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
• ร่ วมทอดผ้ำพระกฐินพระรำชทำน เพื่อนำไปถวำยพระสงฆ์ที่จำพรรษำ
• ร่ วมทอดผ้ำพระกฐินพระรำชทำน กรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน
• ร่ วมทอดผ้ำพระกฐินพระรำชทำน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน
• ร่ วมบริ จำคแก่สมำคมสงเครำะห์สัตว์ ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
• ร่ วมทอดกฐินสำมัคคี วัดนำบุญเฉลิมรำษฎร์
• ร่ วมทอดกฐินสร้ำงอุโบสถ วัดพิกุลวนำรำม
• ร่ วมสนับสนุนสลำกบำรุ งสภำกำชำดไทย ในนำมสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษ ัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรแต่งตั้งโดยที่ประชุม
คณะกรรมกำรของบริ ษัท ประกอบด้ว ยกรรมกำรอิ ส ระ ซึ่ ง เป็ นผู ้ที่ มี ค วำมรู ้ ค วำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชีกำรเงิน กำรบริ หำรกำรผลิต กำรตลำด และกำรบริ หำรองค์กร โดยมีกรรมกำร
ทั้งสิ้ น 3 ท่ำน ซึ่ งได้แก่นำยสุ รเชษฐ์ ทรัพย์สำคร เป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ดร.ถกล นันธิรำ
ภำกร และ นำยกำจร ชื่นชูจิตต์ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีก ำร
ประชุมอย่ำงเป็ นทำงกำรจำนวน 5 ครั้ง โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
จานวนเข้าประชุม
1 นำยสุรเชษฐ์
ทรัพย์สำคร
5/5
2 ดร.ถกล
นันธิรำภำกร
5/5
3 นำยกำจร
ชื่นชูจิตต์
5/5
หมำยเหตุ กรรมกำรที่เข้ำร่ วมประชุมทั้งสิ้นคิดเป็ น 100.00% โดยมีกรรมกำรทีเ่ ข้ำร่ วมประชุม 90% ขึ้นไปคิดเป็ น 100.00%
ซึ่ งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมสำคัญของกำรประชุมเป็ นอย่ำงยิ่ง โดยให้ผูบ้ ริ หำร เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชี เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญำต และผูต้ รวจสอบภำยใน จะเข้ำร่ วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้กำรประชุ มได้รับข้อมูลและกำรชี้แจงในเรื่ องต่ำง ๆ อย่ำง
ละเอียดครบถ้วน และเป็ นเครื่ องมือในกำรควบคุม กำกับดูแล และให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในกำรบริ หำรงำนของฝ่ ำยบริ หำรด้วย
และมีกำรประชุ มอย่ำงไม่เ ป็ นทำงกำรกับผูบ้ ริ หำร ฝ่ ำยบัญชีและผูส้ อบบัญ ชีรับอนุญำต เมื่อมีประเด็นห รื อ ปั ญหำที่ตอ้ งแก้ไข โดยกำร
ประชุมจะจัดขึ้นตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้มอบหมำยงำนตรวจสอบภำยใน ให้กบั ผูต้ รวจสอบภำยใน ในกำรตรวจสอบประเด็นที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นว่ำมีค วำมสำคัญเร่ งด่ว นและอำจก่อให้เ กิดปั ญ หำหรื อ ผลเสี ยหำย โดยให้ผูต้ ร วจสอบภำยในรำยงำนให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบทรำบทันที หำกพบประเด็นที่เห็นว่ำมีควำมสำคัญที่คณะกรรมกำรตรวจสอบควรจะต้องทรำบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้หำรื อกับผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนกำรบัญชีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้งบกำรเงิน
และรำยงำนทำงกำรเงินต่ำง ๆ ของบริ ษทั ถูกต้องครบถ้วนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีล่ำสุด
ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยมุ่งเน้นในเรื่ องกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั และอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมี
วัตถุประสงค์ห ลัก ในเรื่ อ งกำรควบคุมภำยใน กำรก ำกับดูแลกิ จ กำรที่ดี และควำมโปร่ งใสในกำรบริ ห ำรงำนของผูบ้ ริ ห ำรของ บริ ษทั
เช่นเดียวกันกับวัตถุประสงค์หลักซึ่งได้ปฏิบตั ิในปี ก่อนๆ ซึ่งสรุ ปขอบเขตและสำระสำคัญได้ดงั นี้

• การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินทั้งงบกำรเงินประจำไตรมำส และประจำปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำ
อนุมตั ิ ซึ่งกำรประชุมทุกครั้ง ผูบ้ ริ หำร เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชี และ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต และผูต้ รวจสอบภำยใน
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จะเข้ำร่ วมประชุมด้วย ซึ่ งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำงบกำรเงินของบริ ษทั ได้จดั ทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
และได้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ และเป็ นที่น่ำพอใจ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมุ่งเน้นและให้ควำมสำคัญต่องบกำรเงินเสมอมำ กรรมกำรตรวจสอบ 2 ใน 3 ท่ำน เป็ นผูท้ ี่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน ทำให้กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครั้ง สำมำรถแสดงควำมเห็นในประเด็นที่เป็ นสำระสำคัญในงบ
กำรเงิน อีกทั้งยังได้ให้คำแนะนำ รวมถึงคำแนะนำจำกผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต ที่น่ำจะเป็ นประโยชน์แก่ผูบ้ ริ หำร เพื่อนำไปใช้ในกำรจัดทำ
งบกำรเงินต่อไป กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำน ได้ปฏิบตั ิหน้ำที่มำหลำยปี จึงเข้ำใจในเนื้อหำของกำรดำเนินธุรกิจเป็ นอย่ำงดี จึงสำมำรถให้
ควำมเห็นในเรื่ องต่ำง ๆ กับฝ่ ำยบริ หำรได้เป็ นอย่ำงดี และสำมำรถร่ วมพิจำรณำให้แนวทำงในกำรตัดสิ นใจกับฝ่ ำยบริ หำรในเรื่ องสำคัญ ๆ
หลำยต่อเรื่ องในปี ที่ผ่ำนมำ

• การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มอบหมำยให้ บริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (AMC) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ปรึ กษำ
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบ และกำรควบคุมภำยใน เหมือนปี ที่ผ่ำน ๆ มำ โดยมุ่งเน้นในเรื่ องกำรบริ หำรจัดกำรกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ กำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สิน กำรป้องกันกำรผิดพลำดเสียหำยที่เกิดจำกกำรบริ หำรจัดกำรของฝ่ ำยบริ หำร และกำรทำงำน
ประจำวันของพนักงำน และกำรทุจริ ต ซึ่งผลกำรปฏิบตั ิงำนของผูต้ รวจสอบภำยในในปี 2562 นี้ เป็ นที่น่ำพอใจและเป็ นประโยชน์ในกำรให้
ควำมเห็นในด้ำนกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เนื่องจำกผลกำรปฏิบตั ิงำนของผูต้ รวจสอบภำยในมีคุณภำพและเป็ นที่น่ำพอใจ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้มอบหมำยให้ บริ ษทั ออดิต
แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทำหน้ำที่เป็ นบริ ษทั ที่ปรึ กษำเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ และกำรควบคุมภำยใน ในปี 2563 อีก 1 ปี
กำรตรวจประเมินประสิ ทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนดให้รำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำสและในบำงครั้งระหว่ำงไตรมำสเมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบร้องขอ ซึ่ งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
กำกับ ดูแลงำนตรวจสอบภำยในโดย
- ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบ ซึ่งจะกำหนดแผนกำรตรวจสอบล่วงหน้ำในช่วงต้นปี
- พิจำรณำผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ โดยให้ผตู ้ รวจสอบภำยในเข้ำร่ วมในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครั้ง
เพื่อชี้แจงประเด็นที่เกิดจำกกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ เพื่อให้ฝ่ำยบริ หำรได้นำไปสั่งกำรให้ผปู ้ ฏิบตั ิงำน ปฏิบตั ิตำม
คำแนะนำทันที
เนื่องจำกรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในจะจัดทำเสร็จก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในแต่ละครั้ง ซึ่ งผูต้ รวจสอบภำยในได้จดั ทำ
สำเนำเสนอฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ล่วงหน้ำ ฝ่ ำยบริ หำรได้นำประเด็นในกำรตรวจสอบ และข้อเสนอแนะไปดำเนินกำรก่อนกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอ
จำกผลกำรปฏิบตั ิงำนของทีมตรวจสอบภำยในในหลำยปี ที่ผ่ำนมำ ได้ให้คำแนะนำที่ฝ่ำยบริ หำรได้นำไปปฏิบตั ิ ซึ่งทำให้ระบบกำรควบคุม
ภำยในได้พฒั นำขึ้นทุก ๆ ปี และอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรได้นำไปสื่อสำรกับทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำและรักษำระบบกำร
ควบคุมภำยใน ให้อยู่ในระดับที่น่ำพอใจในทุก ๆ ปี
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อนึ่ง หำกมีควำมจำเป็ นที่จะต้องตรวจสอบในเรื่ องใดเป็ นกำรพิเศษ คณะกรรมกำรตรวจสอบ จะมอบหมำยให้ผตู ้ รวจสอบภำยในเข้ำ
ดำเนินกำรทันที

• รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรระหว่ำงบริ ษทั กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
โดยให้ฝ่ำยบัญชีและฝ่ ำยบริ หำรจัดทำ
รำยงำนรำยกำรระหว่ำงบริ ษทั กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน แล้วให้ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญำตแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวข้อ ง
กันดังกล่ำวนี้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครั้ง
จำกกำรสอบทำนโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตในรำยกำรดังกล่ำว พบว่ำเป็ นรำยกำรที่เป็ นปกติทำงธุรกิจ โดยมีรำคำและเงื่อนไขสอดคล้องกับ
นโยบำยของบริ ษทั ซึ่งได้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ บุคคล และกิจกำรอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้กำรอนุมตั ิรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูล เป็ นไป
ตำมข้อกำหนดหรื อประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
ผลกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต ไม่พบรำยกำรใดที่มีขอ้ สังเกตุ หรือไม่เป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษทั หรื อมีประเด็นใด ๆ ที่มี
สำระสำคัญ สำหรับรำยกำรระหว่ำงบริ ษทั กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี 2562 ที่ผ่ำนมำ

• การปฏิบัติตามข้อกาหนด
บริ ษทั กำหนดให้เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรติดตำมข้อกำหนดว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมำยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และข้อกำหนดต่ำง ๆ ซึ่ งบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิ
ถูกต้องอย่ำงสม่ำเสมอตลอดมำ

• การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจาปี 2563
ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมุ่งเน้นและให้ควำมสำคัญต่องบกำรเงินเสมอมำ และได้พิจำรณำคัดเลือกผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญำตที่มีคุณภำพ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด ปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ดีมีคุณภำพและเป็ น
ที่น่ำพอใจ จึงเห็นควรเสนอชื่อผูส้ อบบัญชี จำกบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด และกำหนดค่ำตอบแทน สำหรับปี 2563
เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิ

• เรื่ องอื่น ๆ
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกันหรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์โดยยึดหลักควำมสมเหตุสมผล
ควำมโปร่ งใส กำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เป็ นปกติทำงธุรกิจ และประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
ภำระหน้ำที่ที่ตอ้ งกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริ หำรและฝ่ ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมสำคัญ
ตลอดมำทุกปี โดยคณะกรรมกำรจะเข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรเสนอแนะและให้ควำมเห็นในประเด็นต่ำง ๆ ซึ่งอยู่ในขอบข่ำยควำมรับผิดชอบ
เท่ำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบจะทำได้ อยู่เป็ นระยะ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ โดยรวมบริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิ ทธิภำพเพียงพอและเหมำะสมกับกำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั โดยไม่พบข้อบกพร่ องของระบบกำรควบคุมภำยในที่จะมีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อควำมถูกต้อง
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คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้ำที่โดยยึดหลักควำมเป็ นอิสระ และมุ่งเน้นด้ำนกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้เกิดกำรบริ หำรงำนของ
บริ ษทั อย่ำงโปร่ งใส เพื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ำยอย่ำงเป็ นธรรม
อนึ่ ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ มี ค วำมเป็ นอิ ส ระ และยิ น ดี ที่ จ ะได้รั บ ข้อ มู ล จำกทุ ก ๆ ท่ ำ น ที่ มี ค วำมประสงค์จ ะให้ ข ้อ มู ล เพื่ อ ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ หรื อเสนอแนะข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบนำไปพิจำรณำเพื่อหำแนวทำงในกำรนำข้อเสนอแนะ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อให้กำรบริ หำรจัดกำรภำระหน้ำที่ต่ำง ๆ มีประสิทธิผลดีย่ิงขึ้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมยินดีอ ย่ำง
ยิ่งที่จะได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ

(นำยสุรเชษฐ์ ทรัพย์สำคร)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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การบริหารความเสี่ ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ดำเนินกำรบริ หำรควำมเสี่ยง โดยกำหนดขอบเขตให้ครอบคลุมทุกกระบวนกำร ทั้งในระดับองค์กร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกระดับ
คำนึงถึงกลยุทธ์และแผนกำรดำเนินกำรของบริ ษทั รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีโครงสร้ำงกำร
บริ หำรควำมเสี่ยงดังนี้

ระบุและประเมินควำมเสี่ยง
ประเมินมำตรกำร/จัดลำดับ
วิเครำะห์/ประเมิน/กำหนดมำตรกำร
จัดกำรควำมเสี่ ยง

วำงแผนจัดกำรควำมเสี่ยง
ตรวจประเมิน/รำยงำน
ติดตำมผล/ทบทวน/เสนอ
มำตรกำรต่อไป
ทั้งนี้เพื่อบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงทั้งทำงด้ำนกลยุทธ์ ด้ำนกำรปฏิบตั ิงำน ด้ำนกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบตั ิงำนตำมกฎระเบียบ/ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรทุจริ ต คอร์รัปชัน่ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี บรรลุตำมวัตถุประสงค์ใน
กำรดำเนินงำนและวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจของบริ ษทั
รวมทั้งตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงควำมสมดุล
ระหว่ำงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับผลตอบแทนทำงธุรกิจ

บทบาทและหน้ าที่ในการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ หำร
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
พนักงำน

กำหนดนโยบำย และ แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
กำกับให้มีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสมและสม่ำเสมอทัว่ ทั้งองค์กร
พิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
สอบทำนควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพของกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
รำยงำนผลกำรตรวจติดตำมแก่คณะกรรมกำรบริ ษทั
ทบทวน กำกับดูแลและติดตำมสถำนะควำมเสี่ยงที่สำคัญทำงธุรกิจ
นำนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ทวั่ ทั้งองค์กร
บริ หำรจัดกำรระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ติดตำมให้เกิดกำรนำไปใช้อย่ำงต่อเนื่อง และรำยงำนกำรตรวจติดตำมแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เรี ยนรู ้ และตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
นำนโยบำยและกรอบกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงไปประยุกต์ใช้กบั กำรทำงำนประจำวัน

กำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงเป็ นรำยไตรมำส เพื่อพิจำรณำประเด็นควำมเสี่ยงใหม่ ประเมินระดับควำมเสี่ยง
พิจำรณำควำมสัมพันธ์จำกผลกระทบของควำมเสี่ยงแต่ละเรื่ อง ทบทวนระดับควำมเสี่ยงเดิมที่ได้ระบุไว้แล้ว และติดตำมกำรบริ หำรควำม
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เสี่ยง โดยพิจำรณำจำกแผนงำนของฝ่ ำยจัดกำรที่รับผิดชอบในปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำง ๆ และผลสำเร็จของตัววัดผลที่เชื่อถือได้จำกกำร
ปฏิบตั ิงำนตำมแผนงำนนั้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษทั ต่อไป

การควบคุมภายใน
เรำมุ่งมัน่ ที่จะสร้ำงระบบกำรควบคุมภำยอย่ำงรัดกุม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้บริ ษทั บรรลุวตั ถุประสงค์ที่สำคัญในกำรดำเนินงำน กำร
รำยงำนทำงกำรเงินและกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สำมำรถสนับสนุนและปรับปรุ งผลกำรดำเนินงำนให้ดีข้ ึน ปกป้อง
เงินลงทุนของผูถ้ ือหุ้นและทรัพย์สินของบริ ษทั ในปี 2562 กำรดำเนินกิจกรรมกำรควบคุมภำยในสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม เรำยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริ ต ควำมรับผิดชอบ ดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่ งใส
ตรงไปตรงมำ เป็ นไปตำมกฎหมำย โดยยึดถือประโยชน์ร่วมกันของคู่คำ้ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมำยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทำหน้ำที่กำกับดูแลนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรให้หรื อรับสินบนและกำรคอร์รัปชัน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่กำกับดูแลฝ่ ำยจัดกำร ซึ่งมีควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยจัดกำร ประกอบด้วยกรรมกำรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ
ที่หลำกหลำย มีอ งค์คณะที่ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำ 1 ใน 3 คิดเป็ นร้อยละ 42.86 ของกรรมกำรทั้งคณะ ซึ่ งท่ำนสำมำรถ
ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกหัวข้อโครงสร้ำงกำรจัดกำรหน้ำ 34 นอกจำกนี้ยงั ได้กำหนดคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อช่วยกำกับดูแล
กำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำรในเรื่ องกำรตรวจสอบภำยใน กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร โดยให้มีกำรรำยงำนแก่คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นประจำทุกไตรมำส
ฝ่ ำยจัดกำรกำหนดโครงสร้ำงและสำยกำรรำยงำนของบริ ษทั ที่เหมำะสมต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ดำ้ นต่ำง ๆ ภำยใต้กำรกำกับดูแลของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั โดยเน้นกำรสร้ำงสมดุลและควำมคล่องตัวในกำรปฏิบตั ิงำน สอดคล้องต่อกำรสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั
มีกำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบบนพื้นฐำนควำมรู ้ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน กำรกำหนดขอบเขตหน้ำที่ที่มี
ควำมชัดเจน มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่เพื่อให้เกิดกำรถ่ วงดุลระหว่ำงกัน บุคลำกรทุกคนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน
โดยมีหน่วยงำนตรวจสอบซึ่งมีควำมเป็ นอิสระในกำรตรวจสอบ ทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำน
ในแต่ละปี คณะกรรมกำรบริ ษทั ร่ วมกับผูบ้ ริ หำรระดับสู ง เพื่อกำหนดตัวชี้วดั และเป้ำหมำยขององค์กร โดยเชื่อมโยงเป้ำหมำยกับมำตร
วัดผลที่เ กิ ดขึ้นจริ ง เพื่อ สนับสนุ นกำรก ำกับดูแลกำรดำเนิ นงำนให้เ ป็ นไปตำมทิศทำงที่ก ำหนด นอกจำกนี้ ยงั ได้ก ำหนดให้มีก ำร
ประเมินผลงำนในทุก ๆ ระดับ ตั้งแต่คณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน ซึ่งหัวหน้ำงำนมีกำรชี้แจงให้พนักงำนทรำบผลกำรประเมินทั้ง
ด้ำนเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำนให้ดียิ่งขึ้น โดยแบ่งกำรประเมินผลเป็ นกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนตำมเป้ำหมำยของ
งำน และกำรประเมินคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลำกรที่สอดคล้องตำมวัฒนธรรมองค์กร

การประเมินความเสี่ ยง บริ ษทั ให้ควำมสำคัญให้กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง โดยกำหนดให้มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทั้งในระดับ
องค์กร และระดับกำรปฏิบตั ิงำน ภำยใต้กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ซี่งรำยละเอียดสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้จำก
หัวข้อ “กำรบริ หำรควำมเสี่ยง ฯ” หน้ำที่ 57
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กิจกรรมการควบคุม บริ ษทั กำหนดให้มำตรกำรควบคุมที่เหมำะสม โดยพิจำรณำถึงสภำพสิ่ งแวดล้อม ลักษณะและขอบเขตกำร
ปฏิบตั ิงำน ครอบคลุมกระบวนกำรต่ำง ๆ ของทุก ๆ หน่วยงำน ตลอดจนกำหนดอำนำจอนุมตั ิในกำรทำรำยกำรของฝ่ ำยจัดกำรแต่ละ
ระดับ โดยมีกำรผสมผสำนกิจกรรมควบคุมทั้งประเภทที่ปฏิบตั ิโดยบุคลำกร และระบบอัตโนมัติ ทั้งในเชิงป้องกัน และเชิงตรวจหำ
รำยกำรควำมเสี่ ยง รวมถึงแบ่งแยกหน้ำที่งำนกำรบันทึกรำยกำร กำรอนุ มัติ และกำรจัดกำรดูแลทรัพย์สิ นที่เ กี่ ยวข้อ ง เพื่อ เป็ นกำร
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้นโยบำยและระเบียบปฏิบตั ิงำนต่ำง ๆ มีกำรทบทวนให้เหมำะสมอยู่เสมอ
บริ ษทั คัดเลือกและพัฒนำกิจกรรมควบคุมด้วยเทคโนโลยีที่เหมำะสม เพื่อให้ระบบสำรสนเทศสำมำรถประมวลผลได้อย่ำงถูก ต้อ ง
ครบถ้วนและต่อเนื่อง มีควำมปลอดภัยจำกผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีกำรจัดหำ พัฒนำและบำรุ งรักษำระบบสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสม
โดยมีหน่วยงำนกลำงรับผิดชอบต่อโครงสร้ำงระบบสำรสนเทศและซอฟต์แวร์ เพื่อกำหนดนโยบำยกำกับดูแลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเรื่ องควำมปลอดภัยของข้อมูล ดูแลให้บริ ษทั มีกำรติดตำมข่ำวสำรกำรบุกรุ ก กำรละเมิด เพื่อแจ้งเตือนหน่วยงำน
ต่ำง ๆ รวมถึงบุคลำกรให้ได้รับกำรฝึ กอบรมที่ จำเป็ น ให้เข้ำใจหลักปฏิบตั ิที่ถูกต้อง นอกจำกนี้ยงั มีกำรกำหนดสิ ทธิกำรเข้ำถึงระบบ
สำรสนเทศที่สำคัญ

ระบบสารสนเทศ บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อระบบสำรสนเทศที่มีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน โดยระบบสำรสนเทศและ
ฐำนข้อมูลสำมำรถรวบรวมและประมวลผลที่ตอ้ งกำรได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและทันเวลำ รวมทั้งจัดให้มีระบบเทคโนโลยีที่คุณภำพ
ทันสมัย และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในกำรประมวลข้อมูลเป็ นจำนวนมำกเป็ นข้อมูลเพื่อบริ หำรจัดกำรที่ใช้ได้ ทันเวลำ และทันต่อกำร
แข่งขันโดยคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ
บริ ษทั จัดทำรำยงำนข้อมูลที่สำคัญเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำอย่ำงเพียงพอสำหรับใช้ประกอบกำรตัดสินใจ หรื อพิจำรณำ
ก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ล่วงหน้ำตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้อย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ที่มีรำยละเอียดตำมควรและจัดเก็บเอกสำรที่สำคัญโดยเลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังได้

กิจการการติดตามผล ฝ่ ำยจัดกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสูงมีหน้ำที่กำหนดกลไกต่ำง ๆ ในกำรติดตำมประสิ ทธิผลของระบบกำรควบคม
ภำยใน เช่น กำรประชุ มติดตำม กำรสอบทำนข้อ มูล ที่ผิดปกติ รวมถึงกำรประเมินกำรควบคุ มภำยในด้ว ยตนเอง โดยมีห น่ ว ยงำน
ตรวจสอบภำยในทำหน้ำที่ตรวจประเมินประสิ ทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงเป็ นอิสระ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
เพื่อรับทรำบ รวมทั้งประชุมร่ วมกันผูส้ อบบัญชี เพื่อประเมินควำมเพียงพอและประสิ ทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในเป็ นประจำทุก
ไตรมำส
เมื่อพบข้อบกพร่ องของระบบควบคุมภำยในที่มีสำระสำคัญ ฝ่ ำยจัดกำรจะวิเครำะห์หำสำเหตุของข้อบกพร่ อง และกำหนดผูร้ ับผิดชอบ
เพื่อ ดำเนิ นกำรแก้ไขอย่ำงทันท่ว งที โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดเกณฑ์ของระดับควำมผิดปกติที่ฝ่ำยจัดกำรและหน่ วยงำน
ตรวจสอบภำยในต้องสื่ อสำรให้คณะกรรมกำรทรำบทั นทีไว้อย่ำงชัดเจน โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและหน่วยงำนอื่นที่ได้รับ
มอบหมำยมีหน้ำที่ติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรแก้ไขของฝ่ ำยจัดกำรต่อควำมผิดปกติที่ตรวบพบและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
จนกว่ำจะมีกำรแก้ไขเสร็จสิ้น
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การตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้มอบหมำยให้ บริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2547 ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ชั้นนำด้ำ นกำร
ตรวจสอบภำยใน มีควำมรู ้ควำมชำนำญในกำรตรวจสอบภำยในเป็ นอย่ำงดี มีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิงำน และมีควำมเข้ำใจในกิจกรรม
กำรดำเนินงำนของบริ ษทั เพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำว ทั้งนี้กำรพิจำรณำและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำยผูด้ ำรงตำแหน่งหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งจะมีกำรทบทวนเป็ นประจำทุกปี

หน้ าที่และความรับผิดชอบของหน่ วยงานตรวจสอบ
- หน่วยงำนตรวจสอบภำยในรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ งกำกับดูแลให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบตั ิงำนอย่ำง
เป็ นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยำบรรณ และปฏิบตั ิหน้ำที่เยี่ยงมืออำชีพตำมมำตรฐำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน
- หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็ นหน่วยงำนที่มีควำมอิส ระ โดยปฏิบตั ิ งำนภำยใต้มำตรฐำนวิชำชี พกำรตรวจสอบภำยใน ภำรกิจ
ขอบเขตกำรปฏิบตั ิงำน ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยมีกำรทบทวนให้เหมำะสมอยู่เสมอ
- หน่วยงำนตรวจสอบภำยในทำหน้ำที่ให้ควำมเชื่อมัน่ และให้คำปรึ กษำ โดยประเมินประสิ ทธิภำพและประสิทธิผลของระบบกำร
ควบคุมภำยใน ระบบบริ หำรควำมเสี่ ยง และกำกับดูแลกิจกำร เพื่อสนับสนุนให้บริ ษทั สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำย
ธุรกิจ
- หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน จัดทำแผนงำนตรวจสอบภำยในประจำปี สอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ของระดับควำมเสี่ยงที่เปลี่ยนไป
ซึ่ งเป็ นไปตำมหลักควำมเสี่ ยงพื้นฐำน ที่มุ่งเน้นควำมเสี่ ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของ
บริ ษทั โดยในปี 2562 แผนงำนตรวจสอบภำยในมุ่งเน้นตรวจประสิ ทธิผลของกำรปฏิบตั ิงำนที่เป็ น จุดควบคุมที่สำคัญเชิงป้องกัน
กำรตรวจสอบด้ำ นกำรป้ อ งกัน กำรทุ จ ริ ต ตลอดจนบทบำทกำรให้ ค ำปรึ ก ษำ โดยแผนงำนตรวจสอบได้รั บ กำรอนุ มัติจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่รำยงำนผลกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรปฏิบตั ิตำมข้อเสนอ
แนะที่พบจำกกำรตรวจสอบให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำอย่ำงสม่ำเสมอเป็ นประจำทุกไตรมำส
- นอกเหนือจำกกิจกรรมตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนตรวจสอบภำยในยังปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ เช่น ให้คำปรึ กษำแนะนำแก่ฝ่ำยจัดกำร
ในด้ำนกำรควบคุมภำยใน ด้ำนจริ ยธรรมธุรกิจ ด้ำนควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ ด้ำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
เป็ นต้น ทั้งนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบ กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเพื่อป้องกันกำรบัน่ ทอนควำม
เป็ นอิสระของฝ่ ำยจัดกำร
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นโยบายการแจ้ งเบาแสะหรื อข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั ได้กำหนดให้ปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับและดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง ทัดเทียมกับบริ ษทั ชั้นนำอื่น จึงเปิ ดโอกำสให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกกลุ่มสำมำรถแจ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยนให้แก่บริ ษทั ทรำบเพื่อทำกำรตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุ ง และหำมำตรกำรในกำรป้องกันอย่ำง
ทันท่วงที สำหรับแนวทำงกำรแจ้งเบำะแสและกลไกกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแสดังนี้
เรื่ องที่รับแจ้งเบำะแสหรื อร้องเรี ยน
• เป็ นกำรกระทำผิดกฎหมำย ทุจริ ต ระเบียบบริ ษทั หรื อกำรทำผิดจรรยำบรรณของพนักงำนและผูบ้ ริ หำร
• ควำมผิดปกติของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่ อง
• เป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรื อชื่อเสียงของบริ ษทั
ขั้นตอนในกำรดำเนินกำร
• กำรกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่ำนแบบฟอร์มของบริ ษทั ผ่ำน QR code นี้
• กรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจำรณำ หรื อมอบหมำยให้ผบู ้ งั คับบัญชำ หรื อหัวหน้ำหน่วยงำนของผูท้ ี่ถูกร้องเรี ยน ตรวจสอบควำมถูก
ต้องและเพียงพอของข้อมูล รวมถึงข้อเท็จจริ งต่ำง ๆ
• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบนำเรี ยนคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อทรำบ และพิจำรณำแนวทำงกำรสอบสวน รวมถึงควำมจำเป็ นใน
กำรตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนชุดพิเศษ เพื่อดำเนินกำรสอบสวนโดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของบริ ษทั
• เมื่อ กระบวนกำรสอบสวนได้เ สร็ จ สิ้ น ให้นำส่ งผลกำรสอบสวนและกำรดำเนิ นกำรต่อ ผูท้ ี่ถูก ร้อ งเรี ยนแก่ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย
ตรวจสอบภำยใน เพื่อแจ้งผลสรุ ปให้แก่ผแู ้ จ้งเบำะแสทรำบ และจัดเก็บแฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็ นควำมลับ
กำรดำเนินกำรในทุกขั้นตอนนั้น จะต้องถือปฏิบตั ิเป็ นควำมลับ โดยรับรู ้เพียงในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมำยและเกี่ยวข้องด้วยเท่ำนั้น และ
จะต้องไม่เปิ ดเผยชื่อ ผูแ้ จ้งเบำะแสหรื อร้องเรี ยนในทุกกรณีโดยจะต้องถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด
กลไกกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแส
• จัดทำระบบฐำนข้อมูลเก็บควำมลับของข้อมูลผูแ้ จ้งเบำะแส และกำหนดบทลงโทษสำหรับเจ้ำหน้ำที่ผูร้ ับผิดชอบข้อมูลดังกล่ำว
เมื่อข้อมูลถูกเปิ ดเผย
• กำรเข้ำระบบฐำนข้อมูลดังกล่ำวจะต้องสำมำรถกระทำได้โดยผูบ้ ริ หำรระดับกรรมกำรตรวจสอบ และผูด้ ูแลระบบเท่ำนั้น
• ถือเป็ นหน้ำที่ของผูบ้ งั คับบัญชำหรื อหัวหน้ำหน่วยงำนของผูท้ ี่ถูกร้องเรี ยนทุกคนในกำรใช้ดุลยพินิจสั่งกำรที่สมควร เพื่อคุม้ ครอง
ผูร้ ้อ งเรี ยน พยำนและบุคคลที่ให้ข้อ มูล ในกำรสื บสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภัย หรื อ ควำมไม่ชอบธรรมอันเนื่ อ งมำจำกกำร
ร้องเรี ยน กำรเป็ นพยำนหรื อกำรให้ขอ้ มูล
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รายการระหว่างกัน
บริ ษทั ได้มีกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรตำมธุรกิจปกติของบริ ษทั
และเป็ นไปตำม
นโยบำยกำรค้ำของบริ ษทั มีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญำทัว่ ไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วย
อำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง
ขั้นตอนกำรอนุมตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันนั้น บริ ษทั จะยึดแนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกันรำยกำรอื่น ๆ ทัว่ ไป มีกำรกำหนดเกณฑ์และอำนำจของ
ผูม้ ีสิทธิอนุมตั ิวงเงินที่กำหนด นอกจำกนั้นคณะกรรมกำรตรวจสอบยังทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบทำนกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษทั และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวโยงกันเป็ นประจำทุกไตรมำส เพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ โดยยึดถือผลประโยชน์ของ
บริ ษทั เป็ นสำคัญ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยผูต้ รวจสอบบัญชีบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำที่สอบทำนแล้ว มีควำมเห็นว่ำรำยกำรระหว่ำงกันทุกรำยกำรเป็ น
กำรทำรำยกำรอย่ำงสมเหตุสมผลและเป็ นไปในทำงกำรค้ำปกติ โดยบริ ษทั คิดรำคำซื้อ-ขำยสินค้ำ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงอย่ำงสมเหตุสมผล มี
กำรเปรี ยบเทียบกับรำคำกลำงของตลำดในธุรกิจนั้น ๆ แล้ว มีเงื่อนไขต่ำง ๆ ตำมปกติธุรกิจ กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริ ษทั ที่
เกี่ยวโยงกันได้ปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่ำงถูกต้องครบถ้วน ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
มูลค่ำสำหรับงวดสิ้นสุด 31 มูลค่ำสำหรับงวดสิ้นสุด 31
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง/ควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั
ลักษณะรำยกำร
ธันวำคม 2562
ธันวำคม 2561
บริ ษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จำกัด
รำยได้จำกกำรขำย
636,025,309.93
702,144,250.09
เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั ร้อยละ 11.10
ซื้อวัตถุดิบ
6,544,800.00
5,962,618.00
กรรมกำรร่ วมกัน 2 ท่ำน
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
2.นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
บริ ษทั ยูเนียนคำร์ตอน อินดัสทรี ย์ จำกัด
รำยได้จำกกำรขำย
520,060,407.77
456,707,331.03
กรรมกำรร่ วมกัน 2 ท่ำน
ซื้อวัตถุดิบ
18,058,413.00
12,146,410.00
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
2.นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
บริ ษทั ยูไทย คำร์ตอนส์ จำกัด
รำยได้จำกกำรขำย
257,023,519.70
237,601,770.13
กรรมกำรร่ วมกัน 2 ท่ำน
ซื้อวัตถุดิบ
8,362,573.00
8,969,305.00
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงส์
2.นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
บริ ษทั ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
รำยได้จำกกำรขำย
123,547,871.92
164,162,075.35
กรรมกำรร่ วมกัน 1 ท่ำน
ซื้อวัตถุดิบ
6,695,106.00
11,133,401.00
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
บริ ษทั ควอลิต้ ี คำร์ตอนส์ จำกัด
รำยได้จำกกำรขำย
184,253.50
266,570.80
กรรมกำรร่ วมกัน 1 ท่ำน
ซื้อวัตถุดิบ
73,000.00
374,723.00
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง/ควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั
บริ ษทั ปรำจีนแลนด์ จำกัด
กรรมกำรร่ วมกัน 3 ท่ำน
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
2.นำยมงคล มังกรกนก
3.นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
บริ ษทั ไทยฟำร์อีสต์ จำกัด
กรรมกำรร่ วมกัน 1 ท่ำน
1.นำยมงคล มังกรกนก
บริ ษทั ไทยรุ่ งเท็กซ์ไทล์ จำกัด
กรรมกำรร่ วมกัน 3 ท่ำน
1.นำยมงคล มังกรกนก
2.นำยบุญนำ บุญนำทรัพย์
3.นำยกำจร ชื่นชูจิตต์

ลักษณะรำยกำร
รำยได้อื่น
ค่ำน้ ำประปำ

มูลค่ำสำหรับงวดสิ้นสุด 31 มูลค่ำสำหรับงวดสิ้นสุด 31
ธันวำคม 2562
ธันวำคม 2561
779,046.87
1,049,237.90
27,638,670.00
27,603,553.20

ค่ำเช่ำสำนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
เงินให้กยู้ ืม
ดอกเบี้ยรับ
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866,250.00
250,524.73

845,292.34
253,056.51

40,000,000.00
676,301.37

0.00
0.00

กลับไปสารบัญ
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รายงานทางการเงิน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ องบการเงิน
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งจัดทำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ ไปในประเทศไทย โดยมีกำรพิจำรณำนโยบำยกำรบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังและ
หลักกำรประมำณที่สมเหตุสมผลในกำรจัดทำงบกำรเงิน รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่ำงเพียงพอและโปร่ งใสในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้น ผูม้ ีส่วนได้เสีย และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และดำรงรักษำไว้ซ่ึงระบบบริ หำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่มีประสิ ทธิผล
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้องครบถ้วน แสดงข้อมูลตำมข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ทันต่อเวลำและเพียง
พอที่จะดำรงรักษำไว้ซ่ึงทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริ ตหรือกำรดำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระสำคัญ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ เพื่อทำหน้ำที่กำกับดูแล สอบทำน ควำมน่ำเชื่อถือ
และควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทั้งประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพ โดย
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องนี้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจำนี้แล้ว
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบริ ษทั สำมำรถให้ควำมเชื่อมัน่ ได้ว่ำงบกำรเงิน
ของบริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงิน
สดโดยถูกต้องตำมควรในสำระสำคัญ ตำมมำตรฐำนที่รับรองโดยทัว่ ไปในประเทศไทย ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นไว้
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ึงแสดงไว้ในรำยงำนประจำปี นี้แล้ว

(ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์)
ประธำนกรรมกำร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน)

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31
ธันวำคม พ.ศ. 2562 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินของบริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ผลกำร
ดำเนินงำนและกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้ อบ
บัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชำชี พที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชี พบัญ ชี ในส่ วนที่เ กี่ ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินและข้ำพเ จ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำน
จรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
สำหรับงวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 20 บริ ษทั ฯ มีรำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันหลำยแห่งและเป็ นจำนวนที่มีนยั สำคัญ
ในงบกำรเงิน ซึ่ งประกอบด้วย รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น รำยได้จำกกำรขำย และรำยกำรค้ำต่ำง ๆ โดยบริ ษทั ฯ ได้กำหนด
วิธีกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อจะได้รำยกำรกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันนำมำบันทึกบัญชีและเปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินได้อย่ำง
ครบถ้วนและถูกต้อง และมีกำรปฏิบตั ิเป็ นไปตำมนโยบำยกำรกำหนดรำคำที่ได้เปิ ดเผยไว้
ข้ำพเจ้ำได้รับควำมเชื่อมัน่ เกี่ยวกับรำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน โดย
• ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรรวบรวมข้อมูลและกำรระบุบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่จะเปิ ดเผย
• พิจำรณำถึงนโยบำยในกำรกำหนดรำคำกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลและกำรอนุมตั ิรำยกำรโดยผูท้ ี่มี
อำนำจที่เหมำะสม
• วิเครำะห์เปรี ยบเทียบรำยกำรที่ผิดปกติอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
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• ขอคำยืนยันยอดสำหรับยอดคงเหลือของบัญชีและรำยกำรบัญชีที่แสดงในงบกำไรขำดทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันทุก
รำย
• สุ่มตรวจสอบรำยกำรค้ำที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี เปรี ยบเทียบกับนโยบำยกำรกำหนดรำคำของบริ ษทั และเปรี ยบเทียบรำยกำร ลักษณะ
เดียวกันที่มีกบั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับกิจกำรอื่น
• สุ่มตรวจสอบหลักฐำนประกอบกำรบันทึกรำยกำรขำย รำยกำรซื้อ กำรรับชำระเงิน กำรจ่ำยชำระเงิน กำรให้เงินกูย้ ืมและกำรรับคืน
เงินกูย้ ืม โดยพิจำรณำว่ำมีหลักฐำนประกอบที่เพียงพอและเหมำะสม
• ตรวจสอบกำรบันทึกบัญชี และกำรจัดประเภทบัญชีรวมถึงควำมครบถ้วนของกำรเปิ ดเผยรำยกำรกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนนั้น) ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รับรำยงำนประจำปี ภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่
เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ
กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่
ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรือไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุ ปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องสื่อสำรเรื่ อง
ดังกล่ำวกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล เพื่อให้มีผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลดำเนินกำรแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผูบ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่องตำมควำมเหมำะสม และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั
หรื อหยุดดำเนินงำนหรือไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ึงรวมควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำอยู่ดว้ ย
ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำม
มำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิ ด
จำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมือ่ คำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ ว่ำรำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรื อทุก
รำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำร
ตรวจสอบ กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง
• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สำระสำคัญซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำร
ปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรบันทึกรำยกำรหรื อแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร และจำกหลักฐำนกำรสอบ
บัญชีที่ได้รับ
สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อควำมสำมำรถของบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ
ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ โดยให้ขอ้ สังเกตถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้ำกำร
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กบั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่
ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้บริ ษทั
ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ ที่
ทำให้มีกำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่ พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนัยสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำง
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็ นอิสระและได้
สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำ
ว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญมำกที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวด
ปัจจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อ
ข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่ อง
ดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
(นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 2982
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

รำยงำนประจำปี 2562 / Annual Report 2019 หน้ำที่ 69

กลับไปสารบัญ

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

สินทรัพย์

2562

2561

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

5

128,898,738.77

190,363,871.91

เงินลงทุนชัว่ ครำว

6

240,204,135.14

162,916.69

7, 20

762,710,340.75

827,224,374.44

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

20

40,000,000.00

-

สินค้ำคงเหลือ

8

310,740,864.55

441,347,655.30

129,456,845.89

125,034,488.62

1,612,010,925.10

1,584,133,306.96

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

พัสดุและอะไหล่คงคลัง
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

9

1,812,270,188.77

1,911,575,992.87

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

10

43,601,736.99

41,498,895.44

1,084,566.54

9,800.00

1,856,956,492.30

1,953,084,688.31

3,468,967,417.40

3,537,217,995.27

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2562

2561

231,689,264.96

408,176,606.17

-

136,680,000.00

57,989,339.99

43,876,214.12

289,678,604.95

588,732,820.29

12

-

252,470,000.00

13

27,739,532.00

18,288,092.00

2,221,892.24

1,556,515.00

29,961,424.24

272,314,607.00

319,640,029.19

861,047,427.29

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

11, 20

เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

12

ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2562

2561

650,000,000.00

650,000,000.00

650,000,000.00

650,000,000.00

174,464,850.00

174,464,850.00

65,000,000.00

65,000,000.00

2,259,862,538.21

1,786,705,717.98

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสำมัญ 650,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสำมัญ 650,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บำท
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำรองตำมกฎหมำย

14

ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,149,327,388.21

รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,468,967,417.40

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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2,676,170,567.98
3,537,217,995.27

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2562

2561

3,403,424,066.46

3,719,292,890.19

ต้นทุนขำย

(2,321,240,419.28)

(2,748,895,959.05)

กาไรขั้นต้น

1,082,183,647.18

970,396,931.14

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ

12,671,333.07

19,764,375.97

กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

5,968,717.68

3,713,228.86

อื่น ๆ

8,378,465.78

19,929,975.44

27,018,516.53

43,407,580.27

ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย

(62,626,855.84)

(61,831,973.94)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

(67,783,228.09)

(53,838,168.80)

ต้นทุนทำงกำรเงิน

(9,327,034.56)

(32,978,748.72)

กาไรก่อนภาษีเงินได้

969,465,045.22

865,155,619.95

(106,338,164.99)

(87,983,928.97)

863,126,880.23

777,171,690.98

กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

-

-

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

863,126,880.23

777,171,690.98

1.33

1.20

รำยได้จำกกำรขำย

รำยได้อื่น

รวมรายได้อื่น

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

10

กาไรสาหรับปี

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

18

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่ วย : บาท)
2562

2561

969,465,045.22

865,155,619.95

210,825,320.64

197,180,473.62

50,199.26

-

โอนกลับค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ

(342,128.56)

(1,466,985.33)

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของพัสดุและอะไหล่คงคลัง

680,856.85

-

(กำไร) จำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ ครำว

-

(161,935.89)

(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน

455,652.49

357,266.52

(1,344,632.87)

(691,729.09)

(41,218.45)

(980.80)

9,451,440.00

2,417,664.00

(2,817,266.22)

(1,004,764.80)

9,327,034.56

32,978,748.72

1,195,710,302.92

1,094,763,376.90

64,437,908.05

(93,697,855.61)

สินค้ำคงเหลือ

130,948,919.31

(21,542,133.22)

พัสดุและอะไหล่คงคลัง

(7,287,292.74)

(18,189,231.10)

(153,255,831.27)

107,218,296.78

553,354.00

(5,953,837.96)

1,231,107,360.27

1,062,598,615.79

-

(1,387,100.00)

2,140,964.85

1,004,764.80

(9,414,505.38)

(33,260,095.24)

(94,327,880.67)

(58,832,288.83)

1,129,505,939.07

970,123,896.52

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
รายการปรั บกระทบกาไรก่ อนภาษีเงินได้ เป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่ำเสื่อมรำคำ
หนี้สงสัยจะสูญ

(กำไร) ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนกำรเงิน
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินกำร
สิ นทรั พย์จากการดาเนินงาน(เพิ่มขึน้ )ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

หนีส้ ิ นจากการดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรดำเนินงำน
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
รับดอกเบี้ย
จ่ำยต้นทุนทำงกำรเงิน
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่ วย : บาท)
2562

2561

676,301.37

-

(240,000,000.00)

(140,000,000.00)

-

140,000,000.00

(50,000,000.00)

-

10,000,000.00

-

(132,682,501.92)

(68,385,242.56)

155,188.34

1,366,346.73

(411,851,012.21)

(67,018,895.83)

ชำระคืนเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

(389,150,000.00)

(666,680,000.00)

เงินปันผลจ่ำย

(389,970,060.00)

(162,499,925.00)

(779,120,060.00)

(829,179,925.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ

(61,465,133.14)

73,925,075.69

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

190,363,871.91

116,438,796.22

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

128,898,738.77

190,363,871.91

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ำยเงินลงทุนชัว่ ครำว
รับเงินจำกกำรขำยเงินลงทุนชัว่ ครำว
จ่ำยเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รับคืนเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ำยซื้อสินทรัพย์ถำวร
รับเงินจำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. ข้อมูลทั่วไป
กำรจดทะเบียน :

บริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลในประเทศไทยประเภท
บริ ษทั จำกัด เมื่อวันที่ 15 สิ งหำคม 2533 แปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชน จำกัด เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2547 และ
เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2547

ที่ต้งั บริ ษทั
สำนักงำนใหญ่ : ชั้นที่ 4 เลขที่ 113-115 ถนนริ มคลองประปำ แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุ งเทพมหำนคร
โรงงำน :
เลขที่ 61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี
ประเภทธุรกิจ : บริ ษทั ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและจำหน่ำยกระดำษครำฟท์สำหรับผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ ประเภทกล่อง
ลูกฟูกและกระดำษทำผิวกล่อง
รำยชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ ณ วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นครั้งล่ำสุด มีดงั นี้

1. กลุ่มชินเศรษฐวงศ์
2. บริ ษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จำกัด
3. กลุ่มมังกรกนก

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ร้อยละของทุนชำระแล้ว)
31.37
11.10
10.58

2. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรำยกำรตำมประกำศ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำโดยกระทรวงพำณิ ชย์ ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 เรื่ อง กำหนดรำยกำรย่อที่ตอ้ งมีในงบกำรเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
และตำมกฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบกำรเงินของบริ ษทั ฯ จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน ยกเว้นรำยกำรที่
เปิ ดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับ
ภำษำไทยนี้
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯ ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง
2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำ
ถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำร
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
บัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของ
บริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เกี่ ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รำยได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ
กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่อยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำร
บัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอน สำหรับกำรรับรู ้รำยได้ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู ้
รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อ บริ กำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ
และก ำหนดให้กิ จกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จ จริ งและเหตุก ำรณ์ที่เ กี่ยวข้อ งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละ
ขั้นตอน
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ซึ่ งจะมีผล
บังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่
ดังกล่ำวได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่ง สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19

กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินด้วย
มูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผน
ธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำง
กำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนว
ปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปัจจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ า
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้อง
มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้
ผูเ้ ช่ำรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำ
เป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561) สัญญำเช่ำ
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561) สัญญำเช่ำดำเนินงำน - สิ่งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่ำ
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561) กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบกฎหมำย
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561) กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
ปัจจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนฉบับนี้มำถือปฏิบตั ิ
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้ จ่าย
รำยได้จำกกำรขำย บริ ษทั ฯ พิจำรณำว่ำโดยส่ วนใหญ่มีภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิภำระเดียว บริ ษทั ฯ รับรู ้รำยได้จำกกำรขำยเมื่อ ได้โอนอ ำนำจ
ควบคุมในสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมีกำรส่ งมอบสิ นค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรื อคำดว่ำจะได้รับสำหรับ
สินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักประมำณกำรสินค้ำรับคืนและส่วนลด
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
รำยงำนประจำปี 2562 / Annual Report 2019 หน้ำที่ 78

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร ซึ่งถึงกำหนดรับคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนและไม่มีภำระ
ผูกพัน
4.3 ลูกหนี้และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้แสดงในรำคำสุ ทธิจำกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (ถ้ำมี) บริ ษทั ฯ ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญโดยพิจำรณำจำกลูกหนี้ที่คำดว่ำจะเก็บเงิน
ไม่ได้ ซึ่งอำศัยประสบกำรณ์ในกำรเก็บหนี้ที่ผ่ำนมำเป็ นเกณฑ์
4.4 สินค้าคงเหลือ
บริ ษทั ฯ ตีรำคำสินค้ำคงเหลือในรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนใช้วิธีถวั เฉลี่ย
4.5 พัสดุและอะไหล่คงคลัง
บริ ษทั ฯ ตีรำคำพัสดุและอะไหล่คงคลังคงเหลือในรำคำทุน โดยวิธีเข้ำก่อนออกก่อน
4.6 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ แสดงด้วยรำคำยุติธรรม ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำบันทึกไว้เป็ นกำไร (ขำดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำก
กำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่ำยุติธรรมตำมบัญชีของเงินลงทุน จะบันทึกเป็ นกำไร(ขำดทุน)
จำกกำรขำยเงินลงทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงตำมรำคำทุนหลังหักกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ถำวร (ถ้ำมี)
อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลังหัก ค่ำเสื่ อ มรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อ ยค่ ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี) รำคำทุนดังกล่ำว
ประกอบด้วย รำคำซื้อและต้นทุนที่เกี่ยวข้องอื่นเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้งำนได้ ต้นทุนในกำรต่อเติมหรื อปรับปรุ งถือ เป็ น
รำคำทุนของสินทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
บริ ษทั ฯ คำนวณค่ำเสื่อมรำคำสำหรับสิ นทรัพย์ทุกประเภท ยกเว้นที่ดินและทรัพย์สินระหว่ำงก่อสร้ำงโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำน
โดยประมำณของสินทรัพย์ ดังนี้
จำนวนปี
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
10- 29
เครื่ องจักร
10- 24
เครื่ องมืออุปกรณ์
5, 10
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
5, 10
คอมพิวเตอร์
3
ยำนพำหนะ
5
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ต้นทุนที่ประมำณในเบื้องต้นสำหรับกำรรื้ อถอนกำรขนย้ำยและกำรบูรณะสถำนที่ต้งั ของสิ นทรัพย์ ซึ่งเป็ นภำระผูกพันของบริ ษทั ฯ จะรวม
เป็ นส่ วนหนึ่งของรำคำทุนของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนประกอบของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละ
ส่ วนแยกต่ำงหำกจำกกัน เมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของทรัพย์สิ นนั้น นอกจำกนี้
บริ ษทั ฯ จะทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์ มูลค่ำคงเหลือและวิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำอย่ำงน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี
บริ ษทั ฯ ตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสินทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้
หรื อกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์จ ะรับรู ้ในส่ ว นของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษัทฯ ตัด
รำยกำรสินทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.8 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนกำรกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำงหรื อกำรผลิตสินทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรื อขำย
ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสินทรัพย์ จนกว่ำสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่ในสภำพพร้อมที่ใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนกำรกู้ยืมอื่นถือ
เป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกูย้ ืมประกอบด้วยดอกเบี้ย และต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ ืมนั้น
4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์หรื อสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั
ฯหำกมีขอ้ บ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำร
ใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำด
ว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็ นมูลค่ำปัจจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยงในสภำพตลำด
ปั จจุบนั ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพำะของสิ นทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหัก
ต้นทุนในกำรขำย บริ ษทั ฯใช้แบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะ
ได้มำจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ำย โดยกำรจำหน่ำยนั้น ผูซ้ ้ือกับผูข้ ำยมีควำมรอบรู ้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยน
และสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู ้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไป
หรื อลดลง บริ ษทั ฯจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์น้ นั และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รับรู ้ในงวดก่อนก็
ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้กำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครั้งล่ำสุด โดย
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร ด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็ นหำกกิ จกำร
ไม่เคยรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริ ษทั ฯจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์โดย
รับรู ้ไปยังส่วนของกำไรหรื อขำดทุนทันที
4.10 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบได้เมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยที่จะนำสินทรัพย์
ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภำษีเงินได้น้ ีประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำน
เดียวกันสำหรับหน่วยภำษีเดียวกันหรื อหน่วยภำษีต่ำงกัน สำหรับหน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยชำระหนี้สินและสิ นทรัพย์
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ำยชำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน
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สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตจะมีจำนวนเพียงพอกับ
กำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวดังกล่ำว สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนและจะถูกปรับลดลง
เท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริ ง
4.11 ภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรำยกำรที่รับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นหรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ได้แก่ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระหรื อได้รับชำระ โดยคำนวณจำกกำไรหรื อขำดทุนประจำงวดที่ตอ้ งเสียภำษีโดยใช้
อัตรำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุ งทำงภำษีที่เกี่ยวกับรำยกำรในงวดก่อนๆ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบนั ทึกโดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่
ใช้เพื่อควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้หำกเป็ นไปได้ว่ำจะไม่มีกำรใช้ประโยชน์ในอนำคตอันใกล้
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีวดั มูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กบั ผลแตกต่ำงชั่วครำวเมื่อมีกำรปรับปรุ งโดยใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้
หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน
ในกำรกำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี บริ ษทั ฯ ต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษี
ที่ไม่แน่นอนและอำจทำให้จำนวนภำษีที่ตอ้ งจ่ำยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชำระ บริ ษทั ฯ เชื่อว่ำได้ต้งั ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยเพียงพอสำหรับ
ภำษีเงินได้ที่จะจ่ำยในอนำคต ซึ่งเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจัย รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์
ในอดีต กำรประเมินนี้อยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและข้อสมมติฐำน และอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคต
ข้อมูลใหม่ๆอำจจะทำให้บริ ษทั ฯ เปลี่ยนกำรตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กบั ควำมเพียงพอของภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยที่มีอยู่ กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงิน
ได้คำ้ งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
4.12 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯ รับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมที่ได้กำหนดกำรจ่ำยสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจำกสินทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และได้รับกำรบริ หำรโดยผูจ้ ดั กำรกองทุนภำยนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่ำว
ได้รับเงินสะสมเข้ำกองทุนจำกพนักงำนและเงินสมทบจำกบริ ษทั
เงินจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำรนั้น
ผลประโยชน์ หลังออกจากง านของพนักงาน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงำนหลังกำรเลิกจ้ำงเพื่อจ่ำยให้แก่พนักงำนเป็ นไปตำมกฎหมำยแรงงำนไทย มูลค่ำปัจจุบนั ของหนี้สิน
ผลประโยชน์พนักงำนได้ถูกรับรู ้รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินโดยกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) ภำยใต้สมมติฐำนเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคตที่บริ ษทั ฯ กำหนดขึ้นอย่ำง
เหมำะสม สมมติฐำนที่ใช้ในกำรประเมินค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำนสุทธิประจำปี ได้รวมถึงอัตรำคิดลด อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของ
เงินเดือนพนักงำนและอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน กำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำเหล่ำนี้มีผลต่อประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
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กับผลประโยชน์ของพนักงำนสุ ทธิในทุกปี บริ ษทั ฯ ได้มีกำรทบทวนอัตรำคิดลดที่เหมำะสม ซึ่งสะท้อนถึงอัตรำดอกเบี้ยที่ควรนำมำใช้ใน
กำรคำนวณมูลค่ำปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยให้กบั พนักงำนในกำรประเมินอัตรำส่วนลดที่เหมำะสม
บริ ษทั ฯ จะพิจำรณำจำกอัตรำดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งจ่ำยในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์
บริ ษทั ฯ รับรู ้กำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู ้
ค่ำใช้จ่ำยของผลประโยชน์พนักงำนในกำไรขำดทุน
4.13 กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก ำไร(ขำดทุน) ต่อ หุ้น ที่แสดงไว้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ เป็ นก ำไร(ขำดทุน) ต่อ หุ้นขั้นพื้นฐำน ซึ่ งค ำนวณโดยกำรหำรยอดกำไร
(ขำดทุน)สำหรับปี ด้วยจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจำหน่ำยและเรี ยกชำระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
4.14 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้น เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน นโยบำยบัญชี เกณฑ์กำรรับรู ้
และวัดมูลค่ำสำหรับแต่ละรำยกำรได้มีกำรเปิ ดเผยแยกตำมแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.15 รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ บันทึกรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินที่มีค่ำเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศเป็ นเงินบำทในอัตรำแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เ กิ ดรำยกำรยอดคงเหลือของบัญชี ที่เ ป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ ำเป็ นเงินบำท ด้ว ยอัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กำไรขำดทุนจำกกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำถือเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยประจำปี
4.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็ นโดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้อ งกันยังหมำยรวมถึงบริ ษ ัทร่ ว มและบุค คลที่มีสิ ทธิออกเสี ยงโดยทำงตรงหรื อ ทำงอ้อ มซึ่ งท ำให้มี
อิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษัทฯที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุ มกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.17 สัญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่ าดาเนินงาน
สัญญำเช่ำซึ่งควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จำกกำรเป็ นเจ้ำของสินทรัพย์ยงั คงอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่ำ บันทึกเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน ค่ำ เช่ำที่
เกิดขึ้นจำกสัญญำเช่ำดังกล่ำว รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญำเช่ำระยะยำวที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำ
กำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเ ช่ำ
แล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในงบ
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กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอำยุสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ ำ
หรื ออำยุของสัญญำเช่ำแล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ำกว่ำ
4.18 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมำณกำรหนี้สิน เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ของกำรเกิดภำระผูกพันในปัจจุบนั ตำมกฎหมำยหรื อจำกกำรอนุมำน
อันเป็ นผลสื บเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพันดังกล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้สูญเสี ยทรัพยำกรที่มี ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ำย
ชำระภำระผูกพันและจำนวนที่ตอ้ งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ หำกบริ ษทั ฯ คำดว่ำจะได้รับคืนรำยจ่ำยที่จ่ำยชำระไปตำม
ประมำณกำรหนี้สินทั้งหมดหรื อบำงส่วนอย่ำงแน่นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู ้รำยจ่ำยที่ได้รับคืนเป็ นสินทรัพย์แยกต่ำงหำกแต่ตอ้ งไม่เกินจำนวน
ประมำณกำรหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบำยกำรบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลำยข้อกำหนดให้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินและไม่ใช่
ทำงกำรเงิน
บริ ษทั กำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงผูป้ ระเมินมูลค่ำซึ่ งมีควำมรับผิ ดชอบ
โดยรวมต่อกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมที่มีนยั สำคัญ รวมถึงกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3 และรำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ ริ หำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน
ผูป้ ระเมินมูลค่ำมีกำรทบทวนข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ และปรับปรุ งกำรวัดมูลค่ำที่มีนัยสำคัญอย่ำงสม่ำเสมอ หำกมีกำรใช้ขอ้ มูลจำก
บุค คลที่ส ำมเพื่ อ วัดมูล ค่ำยุติธ รรม เช่น รำคำจำกนำยหน้ำ หรื อ กำรตั้งรำคำ ผูป้ ระเมินได้ประเมินหลัก ฐำนที่ได้มำจำกบุค คลที่ส ำมที่
สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำรวมถึงกำรจัดระดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมว่ำเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินอย่ำงเหมำะสม
เมื่อวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้มูลค่ำยุติธรรมเหล่ำนี้ ถูกจัด
ประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมตำมข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำ ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นรำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกัน และ
กิจกำรสำมำรถเข้ำถึงตลำดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่ำ
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรื อโดยอ้อม (เช่น รำคำที่สังเกตได้) สำหรับสินทรัพย์น้ นั หรื อ
หนี้สินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
หำกข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นที่แตกต่ำงกันของมูลค่ำยุติธรรมในภำพรวม
กำรวัดมูล ค่ำยุติธ รรมในภำพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลำดับชั้นของมูล ค่ำยุติธ รรมของข้อ มูลที่อ ยู่ในระดับต่ำสุ ดที่มี
นัยสำคัญสำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมในภำพรวม
บริ ษทั ฯ รับรู ้กำรโอนระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่กำรโอนเกิดขึ้น
4.20 การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่
แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงใน
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมี
ดังนี้
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก
ลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยู่ในขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก
สินค้ำคงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับพิจำรณำจำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขำยสินค้ำนั้น และค่ำเผื่อสำหรับสินค้ำเก่ำล้ำสมัย เคลื่อนไหวช้ำหรื อเสื่อมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยุโดยประมำณของสินค้ำแต่ละชนิด
สัญญาเช่ า
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมิน
เงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯ ได้โอนหรื อรับโอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้ว
หรื อไม่
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้
งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำก
คำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูล ค่ำตำมบัญ ชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
คำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์น้ นั
สิ นทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ จะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไป
ได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริ ษทั ฯ จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำร
จำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯ ควรรับรู ้จำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำง
ภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรั บผลประโยชน์ พนักงาน
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง
ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ น
ต้น
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝำกกระแสรำยวัน
เงินฝำกออมทรัพย์
เช็ครอนำฝำก
รวม

2562

(หน่ วย: บาท)
2561

60,000.00
12,132,905.77
116,112,295.66
593,537.34
128,898,738.77

60,000.00
117,610,116.63
52,853,890.90
19,839,864.38
190,363,871.91

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกกระแสรำยวันมีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ต่อปี (วันที่ 31
ธันวำคม 2561 : ร้อยละ 0.25 ถึง 1.20 ต่อปี )
6. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
กำไร (ขำดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
รวม

2562

(หน่ วย: บาท)
2561

240,161,935.89

161,935.89

42,199.25
240,204,135.14

980.80
162,916.69

2562
162,916.69
240,000,000.00
41,218.45
240,204,135.14

(หน่วย: บำท)
2561
140,000,000.00
(140,000,000.00)
161,935.89
980.80
162,916.69

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชัว่ ครำวที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี มีดงั นี้

รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม
ยอดซื้อหลักทรัพย์
ยอดขำยหลักทรัพย์
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ ครำว
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนชัว่ ครำว
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด เคพลัส ตรำสำรหนี้ระยะสั้น ซึ่ งเป็ นกำรลงทุนในตรำสำร
หนี้ภำครัฐ ภำคเอกชน และหรื อเงินฝำกทั้งในและต่ำงประเทศ
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
2562

(หน่ วย: บาท)
2561

303,250,028.30
161,203,221.05
464,453,249.35

353,342,605.57
116,012,748.76
469,355,354.33

รวมลูกหนี้การค้า
หัก : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

243,489,678.62
40,023,245.85
283,512,924.47
747,966,173.82
747,966,173.82

265,984,162.14
67,303,366.03
333,287,528.17
802,642,882.50
802,642,882.50

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำพัสดุและอะไหล่คงคลัง
เงินทดรองจ่ำย
รำยได้คำ้ งรับ
อื่น ๆ
รวม
หัก : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินจ่ำยล่วงหน้ำผูร้ ับเหมำ
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

5,916,891.35
4,181,968.81
1,409,100.28
1,286,283.90
2,000,121.85
14,794,366.19
(50,199.26)
14,744,166.93
762,710,340.75

7,455,291.58
9,813,620.42
609,046.00
2,187,401.47
4,516,132.47
58,174,572.08
24,581,491.94
827,224,374.44

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้กำรค้ำ
ตัว๋ เงินรับกำรค้ำ
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำ
ตัว๋ เงินรับกำรค้ำ
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

กำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561มีดงั นี้
(หน่วย: บำท)
2562
ลูกหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ภำยในวันที่ครบกำหนดชำระ
เกินวันครบกำหนดชำระ
น้อยกว่ำ 15 วัน

ตั๋วเงินรับ

299,425,811.35

85,052,568.98

3,824,216.95
-

*65,563,455.59
10,587,196.48

รวม

303,250,028.30

กิจการอื่น
ภำยในวันที่ครบกำหนดชำระ
เกินวันครบกำหนดชำระ

2561
รวม

ลูกหนี้การค้า

384,478,380.33 347,079,396.89

รวม

59,997,997.27 407,077,394.16

6,263,208.68
-

48,060,527.33
7,954,224.16

54,323,736.01
7,954,224.16

161,203,221.05

464,453,249.35 353,342,605.57

116,012,748.76

469,355,354.33

161,650,044.60

22,958,917.33

184,608,961.93 210,803,698.85

48,707,971.73
30,545,338.54
2,586,323.75

5,605,437.30
9,662,323.50
1,796,567.72

รวม

243,489,678.62

40,023,245.85

283,512,924.47 265,984,162.14

รวมลูกหนี้การค้า

546,739,706.92

201,226,466.90

747,966,173.82 619,326,767.71

มำกกว่ำ 15 วัน ไม่เกิน 30 วัน

น้อยกว่ำ 15 วัน
มำกกว่ำ 15 วัน ไม่เกิน 30 วัน
เกิน 30 วัน ไม่เกิน 60 วัน

69,387,672.54
10,587,196.48

ตั๋วเงินรับ

54,313,409.03
40,207,662.04
4,382,891.47

51,042,738.55
4,137,724.74
-

28,906,283.79 239,709,982.64
19,799,671.38
16,419,235.40
2,178,175.46

70,842,409.93
20,556,960.14
2,178,175.46

67,303,366.03 333,287,528.17
183,316,114.79

802,642,882.50

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลกู ค้ำของบริ ษทั มีระยะเวลำ 7 ถึง 105 วัน
8. สินค้าคงเหลือ
(หน่ วย: บาท)
สินค้ำสำเร็จรู ป
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
รวม
หัก : ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2562
174,851,260.46
108,414,416.65
27,560,167.11
310,825,844.22
(84,979.67)
310,740,864.55
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2561
137,546,267.28
142,088,178.00
162,140,318.25
441,774,763.53
(427,108.23)
441,347,655.30

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินและ
พัฒนำที่ดิน

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

เครื่ องจักร

อุปกรณ์และ
เครื่ องตกแต่ง
โรงงำน

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

(หน่ วย:บาท)

สินทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
และติดตั้ง

รวม
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ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
โอน/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
โอน/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

130,636,463.50
130,636,463.50
130,636,463.50

572,511,188.17
414,065.73
25,337,547.61
598,262,801.51
1,003,588.95
599,266,390.46

2,911,694,492.26
11,261,670.41
4,692,625.72
2,927,648,788.39
45,426,690.27
104,233,941.08
3,077,309,419.74

184,976,846.71
15,958,496.91
(2,072,248.74)
11,225,997.65
210,089,092.53
5,228,239.69
(3,128,620.32)
9,078,643.09
221,267,354.99

14,259,471.96
785,726.50
(32,004.84)
15,013,193.62
985,337.45
(1,887,086.18)
14,111,444.89

16,691,395.42
4,784,951.50
(3,539,329.44)
17,937,017.48
1,997,200.00
(2,156,600.00)
17,777,617.48

146,138,909.86
36,777,956.14
(41,256,170.98)
141,660,695.02
59,454,597.55
(114,316,173.12)
86,799,119.45

3,976,908,767.88
69,982,867.19
(5,643,583.02)
4,041,248,052.05
113,092,064.96
(7,172,306.50)
4,147,167,810.51

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

(394,998,924.01)
(16,585,586.99)
(411,584,511.00)
(16,854,809.92)
(428,439,320.92)

(1,339,121,471.75)
(163,177,800.25)
(1,502,299,272.00)
(176,060,077.12)
(1,678,359,349.12)

(151,177,624.92)
(14,757,599.35)
2,046,975.58
(163,888,248.69)
(15,358,529.36)
3,042,506.44
(176,204,271.61)

(12,399,482.01)
(1,087,546.08)
23,762.02
(13,463,266.07)
(964,756.94)
1,879,078.12
(12,548,944.89)

(7,652,589.14)
(1,571,940.95)
1,849,232.17
(7,375,297.92)
(1,587,147.30)
678,173.52
(8,284,271.70)

-

(1,905,350,091.83)
(197,180,473.62)
3,919,969.77
(2,098,610,595.68)
(210,825,320.64)
5,599,758.08
(2,303,836,158.24)

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
(หน่ วย:บาท)
ที่ดินและ
พัฒนำที่ดิน
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ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(31,061,463.50)

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

เครื่ องจักร

อุปกรณ์และ
เครื่ องตกแต่ง
โรงงำน

-

-

-

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

สินทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
และติดตั้ง

-

-

-

รวม

(31,061,463.50)

99,575,000.00

186,678,290.51

1,425,349,516.39

46,200,843.84

1,549,927.55

10,561,719.56

141,660,695.02

1,911,575,992.87

99,575,000.00

170,827,069.54

1,398,950,070.62

45,063,083.38

1,562,500.00

9,493,345.78

86,799,119.45

1,812,270,188.77
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 จำนวน 210.83 ล้ำนบำท และ 197.24 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ที่ดิน อำคำรพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงทั้งหมดและเครื่ องจักรส่วนใหญ่ มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จำนวนเงิน 1,579.15
ล้ำนบำท และ 1,614.83 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ได้จดจำนองเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้น เงินกูย้ ืมระยะยำวและวงเงิน
สินเชื่ออื่นกับสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ถำวรที่คิดค่ำเสื่อมรำคำเต็มมูลค่ำแล้ว แต่ยงั คงใช้งำนอยู่ รำคำทุน จำนวนเงิน 384.40
ล้ำนบำท และ 148.83 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
10. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ
ค่ำเสื่อมรำคำ - อัตรำที่แตกต่ำงกัน
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
รวม

2562

(หน่ วย : บาท)
2561

10,039.85
153,167.30
37,890,623.44

85,421.64
37,755,855.40

5,547,906.40

3,657,618.40

43,601,736.99

41,498,895.44

รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี มีดงั นี้
บันทึกเป็ น(รำยจ่ำย)/รำยได้ใน
กำไรหรื อ
กำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 1
มกรำคม
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
ค่ำเสื่อมรำคำ - อัตรำที่แตกต่ำงกัน
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน
รวม

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 31
ธันวำคม
2562

-

10,039.85

-

10,039.85

85,421.64
37,755,855.40

67,745.66
134,768.04

-

153,167.30
37,890,623.44

3,657,618.40
41,498,895.44

1,890,288.00
2,102,841.55

-

5,547,906.40
43,601,736.99
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ณ วันที่ 1
มกรำคม
2561
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ
ค่ำเสื่ อมรำคำ - อัตรำที่แตกต่ำงกัน
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน
รวม

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 31
ธันวำคม
2561

บันทึกเป็ น(รำยจ่ำย)/รำยได้ใน
กำไรหรื อ
กำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

698,876.72
378,818.71
37,834,011.37

(698,876.72)
(293,397.07)
(78,155.97)

-

85,421.64
37,755,855.40

3,451,505.60
42,363,212.40

206,112.80
(864,316.96)

-

3,657,618.40
41,498,895.44

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน

2562

(หน่ วย : บาท)
2561

108,441,006.54

87,119,612.01

(2,102,841.55)
106,338,164.99

864,316.96
87,983,928.97
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รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กบั ผลคูณของกำไรทำงบัญชีกบั อัตรำภำษีที่ใช้สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
2562
2561
969,465,045.22
865,155,619.95
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
20%
20%
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
193,893,009.04
173,031,123.99
ผลกระทบทางภาษีสาหรั บ :
รำยได้ที่เกณฑ์บญั ชีต่ำงจำกเกณฑ์ภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่เกณฑ์บญั ชีต่ำงจำกเกณฑ์ภำษี
กำรส่งเสริ มกำรลงทุน
รวม

(135,205.34)
208,763.65
(87,628,402.36)
(87,554,844.05)

(10,049.60)
192,251.65
(85,229,397.07)
(85,047,195.02)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

106,338,164.99

87,983,928.97

10.97%

10.17%

2562

(หน่ วย: บาท)
2561

8,821,897.48
145,951,573.71
154,773,471.19

8,178,662.70
302,661,231.96
310,839,894.66

21,850,568.56
29,972,882.45
401,643.31
15,625,214.13
9,065,485.32
76,915,793.77
231,689,264.96

29,159,506.42
26,620,375.57
27,000,000.00
10,398,694.00
4,158,135.52
97,336,711.51
408,176,606.17

อัตรำภำษีเงินได้ที่แท้จริ ง
11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้า
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้อง (หมำยเหตุ 20)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น
รวมเจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
โบนัสค้ำงจ่ำย
รำยได้รับล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำง - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 20)
เจ้ำหนี้ค่ำทรัพย์สิน
อื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
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12. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หน่ วย: บาท)
2562

2561

เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

-

389,150,000.00

หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

-

(136,680,000.00)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ

-

252,470,000.00

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ ืมระยะยำวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่ วย: บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม
รับเงินกู้
จ่ำยคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562
389,150,000.00
(389,150,000.00)
-

2561
1,055,830,000.00
(666,680,000.00)
389,150,000.00

วงเงินที่ 1
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2558 บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง วงเงิน 760 ล้ำนบำท โดยวัตถุประสงค์เพื่อซื้อ
เครื่ องผลิตกระดำษ (เบิกเงินกู้เสร็ จสิ้ นแล้วในเดือนธันวำคม 2560) อัตรำดอกเบี้ย สำหรับเงินกู้ 100 ล้ำนบำทแรกอัตรำ THBFIX บวกร้อยละ
1.455 เงินกูส้ ่วนที่เหลือ อัตรำ MLR ลบร้อยละ 2 จ่ำยดอกเบี้ยเป็ นรำยเดือน กำหนดชำระคืนเงินต้น นับแต่เดือนที่มีกำรรับเงินกูง้ วดสุ ดท้ำย แต่
ทั้งนี้ไม่เกินเดือนมกรำคม 2561 และต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภำยใน 72 เดือน หรื อภำยในเดือนธันวำคม 2566 แล้วแต่ระยะเวลำ
ใดจะถึงก่อน
วงเงินที่ 2
เมื่อ วันที่ 6 กรกฎำคม 2558 บริ ษัทฯได้ทำสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ ง วงเงิน 450 ล้ำนบำท โดยวัตถุประสงค์เพื่ อ
สนับสนุนโรงไฟฟ้ำระบบพลังงำนควำมร้อนร่ วมและระบบบำบัดน้ ำเสี ย (เบิกเงินกู้แล้ว เสร็ จสิ้ นแล้วในเดือนธันวำคม 2560) อัตรำดอกเบี้ย
สำหรับเงินกู้ 50 ล้ำนบำทแรกอัตรำ THBFIX บวกร้อยละ 1.55 เงินกู้ส่วนที่เหลือ อัตรำ MLR ลบร้อยละ 2 จ่ำยดอกเบี้ยเป็ นรำยเดือน กำหนด
ชำระคืนเงินต้น นับแต่เดือนที่มีกำรรับเงินกูง้ วดสุดท้ำย แต่ท้งั นี้ไม่เกินเดือนมกรำคม 2561 และต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้ นภำยใน
72 เดือน หรื อภำยในเดือนธันวำคม 2566 แล้วแต่ระยะเวลำใดจะถึงก่อน
เงินกูย้ ืมระยะยำวดังกล่ำวค้ำประกันโดยที่ดิน อำคำร ซึ่งเป็ นหลักประกันร่ วมกับวงเงินสินเชื่ออื่นกับทำงธนำคำร และภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำ
เงินกูย้ ืมระยะยำวดังกล่ำว บริ ษทั ฯจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อจำกัดต่ำง ๆ ที่กำหนดในสัญญำดังกล่ำว เช่น กำรดำรงอัตรำส่วนหนี้สินสุทธิ
ต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย และกำรดำรงอัตรำส่วนหนี้สินสุ ทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น ให้เป็ นไปตำม
อัตรำที่กำหนดในสัญญำ
เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินวงเงินที่ 1 และวงเงินที่ 2 ก่อนครบกำหนดชำระตำมสัญญำ
แล้วทั้งจำนวน
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13. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
จำนวนเงินประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำนซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน แสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน ณ ต้นปี
ส่ วนรั บรู้ในกาไรขาดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี

2562

2561

18,288,092.00

17,257,528.00

4,308,988.00

2,417,664.00

5,142,452.00

(1,387,100.00)

-

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ

27,739,532.00

ผลประโยชน์ พนักงาน ณ สิ้นปี

18,288,092.00

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 รับรู ้ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรในส่ วน
ของกำไรหรื อขำดทุน
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนฉบับใหม่ได้ประกำศใช้แล้วในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดสำมสิ บ
วัน นับแต่วนั ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป “ซึ่งกำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี เลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงที่ทำงำนติดต่อกันครบยี่สิ บปี ขึ้น
ไป ให้จ่ำยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำยสี่ ร้อยวัน” โดยบริ ษ ัทฯ ได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้ สิ นไม่หมุ นเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำนตำม
พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงำนฉบับใหม่ ในปี 2562 เป็ นจำนวนเงิน 5.14 ล้ำนบำท

สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรวัดมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวน
พนักงำน
อัตรำกำรมรณะ

2562
(ร้อยละต่อปี )
3.08

2561
(ร้อยละต่อปี )
3.23

3 - 60
อัตรำตำมตำรำงมรณะไทยแยก
เกณฑ์ตำมเพศชำยและเพศ
หญิงปี 2560

3 - 30
อัตรำตำมตำรำงมรณะไทยแยก
เกณฑ์ตำมเพศชำยและเพศหญิง
ปี 2551
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ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
2562
อัตรำคิดลด (เปลีย่ นแปลงร้อยละ 1)
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)

2561

เพิ่มขึน้

ลดลง

เพิ่มขึน้

ลดลง

(2.42)

2.84

(1.47)

1.72

3.03

(2.62)

1.85

(1.61)

(0.91)

0.98

(0.51)

0.53

ในระหว่ำงปี 2562 อัตรำดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบำลที่นำมำใช้อำ้ งอิงในกำรคำนวณประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนได้ปรับลดลงอย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนที่คำนวณไว้เดิมต่ำไป อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ เห็นว่ำอัตรำดอกเบี้ยที่
ลดลงดังกล่ำว มีผลกระทบไม่เป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบำยจะปรับใช้ในปี ถดั ไป
14. ทุนสารองตามกฎหมาย
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ. ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของ
กำไรสุทธิประจำปี หลังจำกหักยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวจะนำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได้
15. เงินปันผล
ปี 2562
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2562 ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2562 มีมติอนุมตั ิ ให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำน
ปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ้น จำนวน 650 ล้ำนหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.60 บำท เป็ นจำนวนเงิน 390.00 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯ ได้จ่ำยเงินปันผลแล้วใน
วันที่ 24 พฤษภำคม 2562
ปี 2561
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2561 ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561 มีมติอนุมตั ิให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนปี
2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุ้น จำนวน 650 ล้ำนหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.25 บำท เป็ นจำนวนเงิน 162.50 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯ ได้จ่ำยเงินปันผลในวันที่ 25
พฤษภำคม 2561
16. ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้กบั กรรมกำรของบริ ษทั ฯ ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด โดยไม่รวม
เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ำยให้กบั กรรมกำรในฐำนะผูบ้ ริ หำร
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ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรนี้เ ป็ นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือ น ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมกำรเฉพำะในฐำนะผูบ้ ริ หำรและให้ แก่
ผูบ้ ริ หำรตำมนิยำมในประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั กำรหรื อผูด้ ำรงตำแหน่งระดับ
บริ หำรสี่ รำยแรกต่อจำกผูจ้ ดั กำรลงมำและผูซ้ ่ึ งดำรงตำแหน่งเทีย บเท่ำระดับบริ หำรรำยที่สี่ทุกรำยและให้หมำยควำมรวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ ง
ระดับบริ หำรในสำยงำนบัญชีหรื อกำรเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปหรื อเทียบเท่ำ
17. กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ และพนักงำนได้เข้ำร่ วมเป็ นสมำชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ มำสเตอร์ ร่ วมทุน ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว”
ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ และพนักงำนจะจ่ำยเงินเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 2 ของ
เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำก
งำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ
18. กาไรต่อหุ้น
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนสำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 คำนวณจำกกำไรสำหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสำมัญของบริ ษทั
และจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจำหน่ำยแล้วระหว่ำงปี โดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก โดยแสดงกำรคำนวณดังนี้
กำไรที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้นสำมัญของบริ ษทั (บำท)
จำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุ้น)

2562

2561

863,126,880.23

777,171,690.98

650,000,000

650,000,000

1.33

1.20

2562
(37,304,993.18)
1,746,588,194.06
134,625,347.31
210,825,320.64
3,230,000.00
32,313,590.96
49,846,006.65
(342,128.56)

(หน่ วย : บาท)
2561
49,523,483.80
2,115,959,675.58
118,823,737.14
197,238,635.05
3,602,500.00
33,081,335.90
9,702,795.26
(1,466,985.33)

กาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
19. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำสำเร็จรู ป
วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำซ่อมแซม
ค่ำขนส่ง
ขำดทุน(โอนกลับ)ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
20. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนหนึ่งในสิ นทรัพย์ หนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั ฯ เกิดขึ้นจำกรำยกำรทำงบัญชีกบั บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน โดยกำรมีผถู ้ ือ
หุ้นและ/หรื อกรรมกำรร่ วมกัน ผลของรำยกำรดังกล่ำวได้แสดงรวมไว้ในงบกำรเงินนี้ ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรเชื่อว่ำรำยกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนี้ เป็ น
รำยกำรตำมปกติของธุรกิจ โดยใช้นโยบำยดังนี้
รำยกำรระหว่ำงกัน
- รำยได้จำกกำรขำย

-

รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
ซื้อวัตถุดิบ
ค่ำเช่ำสำนักงำน
ค่ำน้ ำประปำ
ค่ำก่อสร้ำงทรัพย์สินถำวร
เงินให้กยู้ ืม

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
- กำหนดรำคำขำยสินค้ำตำมปกติ สำหรับกรณีปริ มำณกำรขำยสินค้ำปกติ
- กำหนดรำคำขำยสินค้ำต่ำกว่ำรำคำขำยปกติ โดยเฉลี่ยประมำณร้อยละ
3 - 5 กรณีปริ มำณกำรขำยสินค้ำมำกกว่ำปกติ
(นโยบำยกำรกำหนดรำคำขำยสิ นค้ำดังกล่ำว บริ ษทั ถือเป็ นนโยบำยที่ใช้กบั ลูกค้ำ
รำยอื่นของบริ ษทั ด้วย)
- ตำมที่ตกลงในสัญญำ เดือนละ 52,500.00 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
- ตำมรำคำที่ตกลงร่ วมกัน
- ตำมที่ตกลงในสัญญำ เดือนละ 72,187.50 บำท
- ตำมที่ตกลงในสัญญำ ลูกบำศก์เมตรละ 9.30 บำท
- ตำมบันทึกข้อตกลงร่ วมกัน
- ตำมสัญญำมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 และ 4.25 ต่อปี ตำมบันทึกข้อตกลง
ร่ วมกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ ดังนี้:
ชื่อบริ ษทั
กิจกำรที่
เกี่ยวข้องถือหุ้น
ในบริ ษทั
1. บริ ษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จำกัด
2. บริ ษทั ยูเนียนคำร์ตอน อินดัสทรี ย์ จำกัด
3. บริ ษทั ยูไทย คำร์ตอนส์ จำกัด
4. บริ ษทั ปรำจีนแลนด์ จำกัด
5. บริ ษทั ไทยฟำร์อีสต์ จำกัด
6. บริ ษทั ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
7. บริ ษทั ควอลิต้ ี คำร์ตอนส์ จำกัด
8. บริ ษทั ไทยรุ่ งเท็กซ์ไทล์ จำกัด
9. บริ ษทั วงศ์ช่ำง จำกัด
10. บริ ษทั ไดสตำร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

A, B, C
B, C
B, C
B, C
B, C
B, C
B, C
B, C
B

ควำมสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุ้นในกิจกำรที่เกี่ยวข้อง เป็ น
กรรมกำรของบริ ษทั และ/หรื อ
กรรมกำรของบริ ษทั เป็ นกรรมกำร
ของกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
โดยมีกรรมกำร 2 ท่ำน
โดยมีกรรมกำร 2 ท่ำน
โดยมีกรรมกำร 2 ท่ำน
โดยมีกรรมกำร 3 ท่ำน
โดยมีกรรมกำร 1 ท่ำน
โดยมีกรรมกำร 1 ท่ำน
โดยมีกรรมกำร 1 ท่ำน
โดยมีกรรมกำร 3 ท่ำน
โดยมีกรรมกำร 1 ท่ำน
โดยเป็ นญำติสนิทกรรมกำร
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A = เป็ นผูถ้ ือหุ้นในนำมบริ ษทั
B = ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั
C = กรรมกำรของบริ ษทั ดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั
รำยกำรระหว่ำงบริ ษทั กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

รายได้จากการขาย
บริ ษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จำกัด
บริ ษทั ยูเนียนคำร์ตอน อินดัสทรี ย์ จำกัด
บริ ษทั ยูไทย คำร์ตอนส์ จำกัด
บริ ษทั ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
บริ ษทั ควอลิต้ ี คำร์ตอนส์ จำกัด
รวม

รายได้อื่น
บริ ษทั ปรำจีนแลนด์ จำกัด
รวม
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ไทยรุ่ งเท็กซ์ไทล์ จำกัด
รวม
ซื้อวัตถุดิบ
บริ ษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จำกัด
บริ ษทั ยูเนียนคำร์ตอน อินดัสทรี ย์ จำกัด
บริ ษทั ยูไทย คำร์ตอนส์ จำกัด
บริ ษทั ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
บริ ษทั ควอลิต้ ี คำร์ตอนส์ จำกัด
รวม
ค่าน้าประปา
บริ ษทั ปรำจีนแลนด์ จำกัด
รวม
ค่าเช่ าสานักงาน
บริ ษทั ไทยฟำร์อีสต์ จำกัด
รวม

2562

(หน่ วย : บาท)
2561

636,025,309.93
520,060,407.77
257,023,519.70
123,547,871.92
184,253.50
1,536,841,362.82

702,144,250.09
456,707,331.03
237,601,770.13
164,162,075.35
266,570.80
1,560,881,997.40

2562

(หน่ วย : บาท)
2561

779,046.87
779,046.87

1,049,237.90
1,049,237.90

676,301.37
676,301.37

-

6,544,800.00
18,058,413.00
8,362,573.00
6,695,106.00
73,000.00
39,733,892.00

5,962,618.00
12,146,410.00
8,969,305.00
11,133,401.00
374,723.00
38,586,457.00

27,638,670.00
27,638,670.00

27,603,553.20
27,603,553.20

866,250.00
866,250.00

845,292.34
845,292.34
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ค่าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษทั ไทยฟำร์อีสต์ จำกัด

250,524.73
250,524.73

รวม

253,056.51
253,056.51

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สาคัญ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่ผบู ้ ริ หำรที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
(หน่ วย:บาท)
2562
2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น
19,025,574.31
17,451,018.00
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
2,127,948.73
687,601.04
21,153,523.04
18,138,619.04
รวม

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯ และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้:

ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จำกัด
บริ ษทั ยูเนียนคำร์ตอน อินดัสทรี ย์ จำกัด
บริ ษทั ยูไทย คำร์ตอนส์ จำกัด
บริ ษทั ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
บริ ษทั ควอลิต้ ี คำร์ตอนส์ จำกัด
รวม
ตั๋วเงินรับ
บริ ษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จำกัด
บริ ษทั ยูเนียนคำร์ตอน อินดัสทรี ย์ จำกัด
บริ ษทั ยูไทย คำร์ตอนส์ จำกัด
รวม
รวมลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั ปรำจีนแลนด์ จำกัด
รวม

2562

(หน่ วย : บาท)
2561

126,297,531.45
74,719,795.65
71,832,513.79
30,346,734.49
53,452.92
303,250,028.30

124,833,791.36
118,977,656.03
78,128,875.69
31,336,235.13
66,047.36
353,342,605.57

88,453,389.47
66,749,831.58
6,000,000.00
161,203,221.05
464,453,249.35

95,094,520.56
20,918,228.20
116,012,748.76
469,355,354.33

27,824.39
27,824.39

13,229.90
13,229.90
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เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
บริ ษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จำกัด
บริ ษทั ยูเนียนคำร์ตอน อินดัสทรี ย์ จำกัด
บริ ษทั ยูไทย คำร์ตอนส์ จำกัด
บริ ษทั ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
บริ ษทั ปรำจีนแลนด์ จำกัด
รวม
เจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั วงศ์ช่ำง จำกัด
บริ ษทั ไทยฟำร์อีสต์ จำกัด

2562

(หน่ วย : บาท)
2561

147,814.08
552,017.28
196,503.36
189,655.36
7,735,907.40
8,821,897.48

204,303.66
60,591.96
383,537.22
412,279.56
7,117,950.30
8,178,662.70

91,719.32
91,719.32

รวม

27,000,000.00
74,723.62
27,074,723.62

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันระหว่ำงงวด แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
เงินให้ กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ ไทล์ จากัด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

-

รับชำระคืน

50,000,000.00
(10,000,000.00)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

40,000,000.00

ให้กู้

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้เงินกูย้ ืมระยะสั้นแก่ บริ ษทั ไทยรุ่ งเท็กซ์ไทล์ จำกัด เป็ นจำนวน 80 ล้ำน
บำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นประเภทตัว๋ สัญญำใช้เงิน มีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี กำหนดชำระคืนเมื่อ
ทวงถำม เงินให้กยู้ ืมค้ำประกันโดยกรรมกำรของบริ ษทั ดังกล่ำว
21. การจาแนกข้อมูลทางการเงินตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ที่ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำน
อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
บริ ษทั ดำเนินกิจกำรในส่วนงำนเดียวคือธุรกิจผลิตและจำหน่ำยกระดำษครำฟท์ ดังนั้นฝ่ ำยบริ หำรจึงพิจำรณำว่ำบริ ษทั มีส่วนงำนที่รำยงำนเพียง
ส่วนงำนเดียว
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เขตภูมิศาสตร์
บริ ษทั ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศเท่ำนั้น มีรำยได้จำกต่ำงประเทศไม่ถึงร้อยละ 10 และไม่มีสินทรัพย์ในต่ำงประเทศ จึงไม่นำเสนอข้อมูล
ลูกค้ ารายใหญ่
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกลุ่มลูกค้ำ ซึ่ งเป็ นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 2 รำย จำนวน 1,156.09 ล้ำนบำท
และกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1 รำย จำนวน 463.91 ล้ำนบำท รวมเป็ นจำนวน 1,620 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 47.60 (ปี 2561 เป็ นกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
กัน 2 รำย จำนวน 1,158.85 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 31.16)
22. สิทธิประโยชน์ จากการได้รับบัตรส่ งเสริมการลงทุน
เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิประโยชน์บำงอย่ำงจำกกำรได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน
พ.ศ. 2520 ตำมบัตรส่งเสริ มเลขที่ 59-0440-0-00-1-0 เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 29 พฤษภำคม 2558 โดยสังเขปดังนี้
• ได้รับยกเว้น อำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
• ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิได้จำกกำรประกอบกิจกำร ที่ได้รับกำรส่งเสริ ม มีกำหนดเวลำ 8 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ ม
มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น
• ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคลไปคำนวณภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำ ที่ผไู ้ ด้รับส่งเสริ มได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำมำเพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อส่งออก เป็ นระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วนั นำเข้ำ
ครั้งแรก
• ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับของที่ผไู ้ ด้รับกำรส่งเสริมกำรนำเข้ำมำเพื่อส่งกลับออกไปเป็ นระยะเวลำ 5 ปี นบั แต่วนั ที่ นำเข้ำครั้งแรก
• ได้รับอนุมตั ิให้นำเงินลงทุนในกำรติดตั้งหลังก่อสร้ำงสิ่งอำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่อม
รำคำตำมปกติ
รำยได้ที่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนและที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561สรุ ปได้ดงั นี้
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริม
รำยได้จำกกำรขำย

2562
1,860

2561
2,142

กิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริม
2562
1,543

2561
1,577

(หน่ วย : ล้านบาท)
รวม
2562
3,403

2561
3,719

23. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบำยที่จะประกอบธุรกรรมเครื่ องมือทำงกำรเงินนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินที่เป็ นตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อเก็งกำไรหรื อเพื่อกำรค้ำ
23.1

นโยบายการบริ หารความเสี่ยงทางการเงิน

บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยและจำกกำรที่คู่สัญญำไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ บริ ษทั ฯ ไม่ได้ใช้ตรำสำรอนุ พนั ธ์ ทำง
กำรเงินในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบำยประกอบธุรกรรมตรำสำรอนุพนั ธ์ทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งกำไรหรื อเพื่อกำรค้ำ
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23.2

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกมีรำยกำรบำงส่วนเป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งรำยกำรส่วนใหญ่อ ำยุ
ไม่เกินหนึ่งปี
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน โดยทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract)
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯ ยังคงมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศในส่ วนที่บริ ษทั ฯ ไม่ได้ทำ
สัญญำป้องกันควำมเสี่ยงในอัตรำแลกเปลี่ยนไว้
บริ ษทั ฯ มีวงเงินซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward contract) จำกสถำบันกำรเงินหลำยแห่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
บริ ษทั ฯ ไม่มีทรัพย์สินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ทำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ
บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินและหนี้สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือในงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561ดังนี้
สกุลเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

2562

2561

เหรี ยญสหรัฐ
เหรี ยญสหรัฐ
เหรี ยญสหรัฐ

812,482.36
530,777.45
534,583.87

182,268.45
1,229,409.78
3,155,364.12

หยวน

2,075,760.00

1,021,000.00

16,707.50
-

964.00

เหรี ยญสิงคโปร์
ยูโร
23.3 ความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ

ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำเกิดจำกกำรที่คู่สัญญำไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดในสัญญำ ซึ่งก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริ ษทั ฯ บริ ษัทฯ มี
นโยบำยในกำรป้องกันควำมเสี่ ยงนี้โดยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกค้ำ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็ นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและคำดว่ำไม่มีส่วน
ที่จะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ จึงไม่มีกำรตั้งสำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง และคำดว่ำจะเก็บเงินไม่ได้
จะพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินรำคำตำมบัญชีถือเป็ นมูลค่ำสูงสุ ดของควำม
เสี่ยงที่เกิดจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ
23.4

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคต กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะส่งผลกระทบต่อ ผล
กำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย เนื่องจำกมีเงินฝำกธนำคำรและเงินกูย้ ืมระยะสั้นและ
เงินกูย้ ืมระยะยำว ข้อมูลเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่เกี่ยวข้อง
23.5 ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้วย เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
และหนี้สินอื่นรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน มีมูลค่ำใกล้เคียงกับรำคำยุติธรรม นอกจำกนี้ผบู ้ ริ หำรเชื่อว่ำบริ ษทั ฯ ไม่มี
ควำมเสี่ยงจำกเครื่องมือทำงกำรเงินอื่นที่มีนยั สำคัญ
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24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้
24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำสำนักงำนและเช่ำเครื่ องจักร อำยุสัญญำ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มียอดคงเหลือดังนี้

ยอดคงเหลือที่ตอ้ งจ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2562

(หน่ วย : บาท)
2561

3,436,000.00
1,217,500.00

5,480,250.00
4,653,500.00

4,653,500.00

10,133,750.00

24.2 ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันคงเหลือจำกกำรทำสัญญำก่อสร้ำงทรัพย์สินและซื้อเครื่ องจักร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ดังนี้
สกุลเงิน
บำท
เหรี ยญสหรัฐ

2562
8,080,000.00
-

2561
19,066,900.00
602,000.00

24.3 ภาระผูกพันอื่น
บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันคงเหลือที่ตอ้ งจ่ำยชำระตำมสัญญำบริ กำรทำงกำรค้ำและภำระผูกพันอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 6.50 ล้ำนบำท
และ 1.08 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ (ปี 2561 จำนวน 14.74 ล้ำนบำท และ 4.85 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ ตำมลำดับ)
24.3 หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น จำกกำรให้ธนำคำรออกหนังสื อค้ ำประกันให้กบั หน่วยรำชกำรแห่งหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
จำนวน 3.0 ล้ำนบำท
25. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั คือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมและกำรดำรงไว้ซ่ึงควำมสำมำรถ
ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีอตั รำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.10 และ 0.32 ตำมลำดับ
26. เหตุการณ์ภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงาน
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ให้
จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนปี 2562 โดยกำหนดจ่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุ้น จำนวน 650 ล้ำนหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.67 บำท เป็ นจำนวนเงิน 435.50
ล้ำนบำท
27. การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563
รำยงำนประจำปี 2562 / Annual Report 2019 หน้ำที่ 103

กลับไปสารบัญ

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

คาอธิบายและบทวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ภำพรวมทั้งปี 2562 ท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจำกภำวะสงครำมทำงกำรค้ำระหว่ำง สหรัฐอเมริ กำ และ จีน และปั จจัยลบต่ำง ๆ
บริ ษทั ยังคงสำมำรถจำหน่ำยสิ นค้ำได้ใกล้เคียงกับปี ที่ผ่ำนมำ แต่ดว้ ยปัจจัยพื้นฐำนตำมหลักอุปสงค์-อุปทำน รำคำสินค้ำสำเร็จรู ปมีกำรปรับลด
ลดลงผันแปรตำมรำคำวัตถุดิบที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยรำคำเริ่ มปรับตัวลงเล็กน้อยในไตรมำส 1-2 และลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญในไตรมำส 3 - 4
ประกอบกับกำรแข่งขันที่ดุเดือดทำงด้ำนรำคำจำหน่ำยกระดำษสำหรับผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์เนื่องจำกกำรมีนำเข้ำกระดำษดังกล่ำวจำกต่ำงประเทศ
โดยเฉพำะประเทศเวียดนำม
โดยรวมถึงแม้ว่ำรำยได้จำกกำรขำยจะลดลง 8.49% จำกสำเหตุขำ้ งต้น แต่บริ ษทั ยังคงควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประกอบกำรที่ดี จำกรำคำ
วัตถุดิบที่ลดลง กำรวำงแผนกำรผลิตและแผนกำรขำย กำรจัดกำรสิ นค้ำคงคลัง และกำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิตที่ดี ส่ งผลให้บริ ษทั กำไรสุ ทธิ
เพิ่มขึ้น 11.06% เมื่อเปรี ยบเทียบกับรอบปี ที่ผ่ำนมำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
หน่วย : บำท
งบกำไรขำดทุน
รำยได ้จำกกำรขำย
ต ้นทุนสินค ้ำขำย
กำไรขัน
้ ต ้น
รำยได ้อืน
่

FY2019

FY2018

% YoY

Q1/2019

Q2/2019

Q3/2019

Q4/2019

3,403,424,066.46

3,719,292,890.19

(8.49%)

923,077,039.26

869,617,897.44

830,470,636.49

780,258,493.27

(2,321,240,419.28)

(2,748,895,959.05)

(15.56%)

(677,061,096.27)

(580,962,713.67)

(557,758,155.74)

(505,458,453.60)

1,082,183,647.18

970,396,931.14

11.52%

246,015,942.99

288,655,183.77

272,712,480.75

274,800,039.67

(37.76%)

7,905,688.75

7,411,005.46

5,309,967.40

6,391,854.92

(15,619,231.56)

(15,703,942.43)

(16,124,918.82)
(24,128,767.21)

27,018,516.53

43,407,580.27

ค่ำใช ้จ่ำยในกำรขำย

(62,626,855.84)

(61,831,973.94)

1.29%

(15,178,763.03)

ค่ำใช ้จ่ำยบริหำร

(67,783,228.09)

(53,838,168.80)

25.90%

(15,030,603.43)

(14,256,289.44)

(14,367,568.01)

(9,327,034.56)

(32,978,748.72)

(71.72%)

(3,954,251.24)

(3,607,065.83)

(1,688,644.93)

(77,072.56)

969,465,045.22

865,155,619.95

12.06%

219,758,014.04

262,583,602.40

246,262,292.78

240,861,136.00

(106,338,164.99)

(87,983,928.97)

20.86%

(22,205,879.74)

(27,247,084.66)

(28,960,950.56)

(27,924,250.03)

197,552,134.30

235,336,517.74

217,301,342.22

212,936,885.97

21.40%

27.06%

26.17%

27.29%

ต ้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรก่อนภำษี
ภำษีเงินได ้
กำไรสุทธิ
อัตรำกำไรสุทธิ

863,126,880.23
25.36%

777,171,690.98
20.90%

11.06%
-
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