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   วสัิยทัศน์ 
 

มุ่งพฒันำคุณภำพในผลิตภณัฑแ์ละบริกำรเพื่อควำมพึงพอใจของลูกคำ้ 

 

 

พนัธกจิ 
 

มุ่งเป็นองคก์รชั้นน ำในอุตสำหกรรมกระดำษครำฟท ์ส ำหรับผลิตกล่องกระดำษและบรรจุภณัฑ ์

มุ่งเป็นองคก์รท่ีมีผลก ำไรท่ีโดดเด่น และไดร้ับควำมไวว้ำงใจจำกผูบ้ริโภค คู่คำ้ และนกัลงทุน 

มุ่งเป็นองคก์รท่ีมีควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่คำ้ และเติบโตควบคู่กนัไปในระยะยำว  

มุ่งเป็นองคก์รท่ีเนน้ย  ้ำ คุณธรรม จริยธรรม ในกำรด ำเนินธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

มุ่งเป็นองคก์รท่ีให้ควำมส ำคญักบับุคลำกร เนน้พฒันำทกัษะ องคค์วำมรู้ และคุณภำพชีวิตพนกังำน  

 

 

 

 

 

กลับไปสารบัญ 
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สารจากกรรมการ 

เรียน ท่ำนผูถ้ือหุ้น  

ในปี 2562 โดยภำพรวมของตลำดแมจ้ะมีอตัรำกำรเจริญเติบโตกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ 2.4% ยงัคงมีกำรเติบโตจำกกำร

ขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ืองของกลุ่มประเทศอำเซียน แต่จำกกำรแข่งขนัท่ียงัคงมีสูง กำรลงทุนเพ่ิมของคู่แข่งทำงธุรกิจ 

กรณีพิพำทในต่ำงประเทศระหว่ำงสหรัฐและจีน ผลกระทบจำกกำรระบำดของเช้ือไวรัส COVID 19 มีทั้งปัจจยั

บวก และปัจจยัลบ จึงนบัไดว้่ำเป็นอีกปีท่ีทำ้ทำยส ำหรับบริษทั อย่ำงไรก็ตำมบริษทัยงัคงมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำม

เจริญเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง ภำยใตจ้รรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจและหลกัธรรมภิบำล ค ำนึงถึงผูมี้ส่วน

ได้เสียทุกฝ่ำย รวมถึงมุ่งเน้นในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงธุรกิจอย่ำงยัง่ยืนโดยพิจำรณำถึงผลกระทบต่อสังคม 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มด ำเนินธุรกิจอย่ำงรัดกุมและโปร่งใส ต่อตำ้นกำรทุจริตและ/หรือคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ ้มค่ำ รักษำเสถียรภำพทำงกำรเงิน ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำให้คล่องตัวและมี

ประสิทธิภำพสูงสุด ซ่ึงในท่ีสุดแลว้ผลประกอบกำรดีขึ้นกว่ำปีท่ีผ่ำนมำพอสมควร 

 

ในปี 2562 ท่ำมกลำงควำมถดถอยทำงเศรษกิจ อุปสรรคและปัจจยัลบ ต่ำง ๆ แตบ่ริษทัยงัคงสำมำรถรักษำปริมำณขำยไดใ้กลเ้คียงกบัปีท่ีผ่ำน

มำ ขณะท่ีมีกำรปรับตวัลดลงเล็กนอ้ยในส่วนของยอดขำย เน่ืองจำกกำรปรับตวัลดลงของรำคำจ ำหน่ำยสินคำ้ตำมหลกัอุปสงค์-อุปทำน แต่

บริษทัก็ยงัคงควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำร รักษำระดบัก ำไรสุทธิไดด้ี โดยสำมำรถสร้ำงก ำไรสุทธิไดถ้ึง 863.13 ลำ้นบำท อนัเป็นสถิติ

ใหม่ของบริษทั ซ่ึงยงัคงนโยบำยจ่ำยเงินปันผลท่ีไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิ โดยคณะกรรมกำรบริษทัมีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผล

ประกอบกำรในปี 2562 แก่ผูถ้ือหุ้น 0.67 บำทต่อหุ้น หรือทั้งส้ิน 435.50 ลำ้นบำท 

        

   ดว้ยควำมนบัถือ 

 

 

       

             (ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ)์  

   ประธำนกรรมกำร 
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ข้อมูลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษครำฟทส์ ำหรับอุตสำหกรรมหีบห่อและบรรจุภณัฑ ์ให้แก่กลุ่ม

ลูกคำ้ผูผ้ลิตกล่องกระดำษและแผ่นลูกฟูกทั้งภำยในและต่ำงประเทศ ซ่ึงมีกำรเปลี่ยนแปลงและกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัของบริษทั  ในแต่ละปี

ดงัน้ี 
ปี 2533 - จดทะเบียนก่อตั้ง บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกดั ขึ้นเม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2533 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 150 ลำ้น

บำท 
ปี 2535 - บริษทั  ยื่นขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนต่อกระทรวงอุตสำหกรรม 
ปี 2536 - เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม 2536 บริษทั  ได้ด ำเนินกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 150 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทั  มีทุน

จดทะเบียนเป็น 300 ลำ้นบำท ทั้งน้ี กำรเพ่ิมทุนดงักล่ำวเป็นกำรเพ่ิมทุนให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมทั้งจ ำนวน 
ปี 2537 - บริษทั  เร่ิมด ำเนินกำรก่อตั้งโรงงำน และเร่ิมทดลองเดินเคร่ืองจกัร 
 - บริษทั  ได้ด ำเนินกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 60 ลำ้นบำท รวมเป็น 360 ลำ้นบำท โดยเพ่ิมทุนครั้ งท่ี 1 เม่ือ

วนัท่ี 8 กรกฎำคม 2537 จ ำนวน 30 ลำ้นบำท และครั้ งท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 2 กนัยำยน 2537 จ ำนวน 30 ลำ้นบำท ทั้งน้ีกำร
เพ่ิมทุนดงักล่ำวเป็นกำรเพ่ิมทุนให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมทั้งจ ำนวน 

ปี 2538 - เร่ิมประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษครำฟท ์
ปี 2540 - เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2540 บริษทั  ได้ด ำเนินกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 50 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทั  มีทุน

จดทะเบียนรวมเป็น 410 ลำ้นบำท ทั้งน้ี กำรเพ่ิมทุนดงักล่ำวเป็นกำรเพ่ิมทุนให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมทั้งจ ำนวน 
ปี 2543 - บริษัท  ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 : 1994 ส ำหรับกำรผลิตกระดำษผิวกล่องและ

กระดำษท ำลอนลูกฟูกจำกสถำบัน The United Kingdom Accreditation Services (UKAS) ซ่ึงสถำบันรับรอง
มำตรฐำนท่ีไดร้ับกำรยอมรับจำกนำนำประเทศ 

 - เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2543 บริษทั  ไดด้ ำเนินกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 37 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทั  มีทุนจด
ทะเบียนรวมเป็น 447 ลำ้นบำท ทั้งน้ี กำรเพ่ิมทุนดงักล่ำวเป็นกำรเพ่ิมทุนให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมทั้งจ ำนวน 

ปี 2545 - บริษทั  ด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต โดยเพ่ิมหมอ้ไอน ้ำ (Boiler 4 และ 5) และเปลี่ยนประเภทของ
เช้ือเพลิงท่ีใช ้จำกเดิมซ่ึงใชน้ ้ำมนัเตำ (Boiler 1-3) มำเป็นถ่ำนหิน เพ่ือประหยดัพลงังำน 

ปี 2546 - เร่ิมด ำเนินกำรตำมโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วมขนำด 7.5 เมกะวตัต ์โดยใชถ้่ำนหินเป็นเช้ือเพลิงเพ่ือ
ช่วยลดตน้ทุนค่ำพลงังำนไฟฟ้ำและไอน ้ำ 

 - บริษัท  ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 :  2000 จำกสถำบัน The United Kingdom 
Accreditation Services (UKAS)  

ปี 2547 - ในวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2547 บริษทั  ได้ด ำเนินกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน อีกจ ำนวน 49.60 ลำ้นบำท ตำมท่ีได้รับ
อนุมัติจำกกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2547 ท ำให้บริษัท  มีทุนจดทะเบียนเป็น 496.60 ล้ำนบำท โดย
วตัถุประสงค์กำรเพ่ิมทุนในครั้ งน้ีเป็นกำรเพ่ิมทุนให้กบัธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) ตำมเง่ือนไขของ
สัญญำเงินกูท่ี้บริษทั  ไดท้ ำไวก้บัธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) ในรำคำหุ้นละ 12 บำท 

 - 
 
 
 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 4/2547 เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม 2547 มีมติพิเศษให้บริษทั  เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 650 
ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 65 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เป็นทุนท่ีเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 496.60 ลำ้นบำท 
ทั้งน้ีส ำหรับหุ้นเพ่ิมทุนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระจ ำนวน 15.34 ลำ้นหุ้นนั้น ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติให้จดัสรรไวส้ ำหรับ
กำรเสนอขำยให้กบัประชำชนต่อไป 

 - ในวนัท่ี 22 มีนำคม 2547 บริษทั  ได้ด ำเนินกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 650 ลำ้นบำท และด ำเนินกำรแปรสภำพ
เป็นบริษทัมหำชน 
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 - ท่ีประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 5/2547 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2547 มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้น
สำมญัของบริษทั  จำกมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท เป็นมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 5 บำท ส่งผลให้บริษทั  มีทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 650 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 130 ลำ้นหุ้น โดยมีทุนท่ีเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 496.60 ลำ้นบำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 99.32 ลำ้นหุ้น และมีหุ้นท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระจ ำนวน 30.68 ลำ้นหุ้น ซ่ึงจดัสรรไวส้ ำหรับเสนอ
ขำยให้กบัประชำชนต่อไป 

 - เม่ือวนัท่ี 6 ธันวำคม 2547 บริษัท  ได้รับเงินจำกกำรจัดสรรหุ้นดังกล่ำวแล้ว จำกกำรน ำหุ้นเสนอขำยให้กับ
ประชำชนซ่ึงบริษทั  ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7  
ธันวำคม 2547 เป็นทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้จ ำนวน 650 ลำ้นบำทเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 130 
ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท 

ปี 2548 - เม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม 2548 โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วมได้ผ่ำนกำรทดสอบกำรเดินเคร่ือง และสำมำรถเร่ิม
ผลิตกระแสไฟฟ้ำและพลงังำนไอน ้ำได ้

 - เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2548 Steam turbine เกิดกำรเสียหำยและทำงบริษัท  ได้ส่งส่วนประกอบของ Turbine 
กลบัไปให้ผูผ้ลิตเพ่ือท ำกำรแกไ้ข 

ปี 2549 - เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2549 บริษัท  ผูผ้ลิตได้ส่งส่วนประกอบของ Turbine ท่ีได้รับกำรแก้ไขให้เป็นปกติแล้ว
กลบัมำยงับริษทั  เพ่ือด ำเนินกำรติดตั้งส่วนประกอบของ Turbine ดงักล่ำว 

 - เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2549 โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วมได้ท ำกำรทดสอบกำรเดินเคร่ือง หลงัจำกได้ติดตั้ง
ส่วนประกอบของ Turbine แลว้ และสำมำรถเร่ิมผลิตกระแสไฟฟ้ำไดต้ำมปกติ 

ปี 2550 - เม่ือวนัท่ี 24 มีนำคม 2550 บริษทั  ได้ด ำเนินกำรขยำยก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วมจำก 7.50 เม
กะวตัต ์เป็น 9.50 เมกะวตัต ์ท ำให้สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำไดเ้พ่ิมขึ้น 

ปี 2551 - เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2551 บริษทั  ไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
 - คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน มีมติเห็นชอบให้บริษทั  สำมำรถประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ, ผลิตพลงังำนควบคุม

และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำไดเ้ม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2551 
 - เดือนกนัยำยน 2551 บริษทั  เร่ิมท ำกำรจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำส่วนท่ีเหลือให้กบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็นครั้ งแรก 
ปี 2554 - บริษทั  ไดร้ับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001 : 2008 จำกสถำบนั The United Kingdom Accreditation 

Services (UKAS) 
ปี 2556 - บริษทั  ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญั จำกเดิมหุ้นละ 5 บำท เป็นหุ้นละ 1 

บำท รวมทั้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้
ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม 2556 ซ่ึงภำยหลงัจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้น
ท่ีตรำไวด้งักล่ำวขำ้งตน้ ท ำให้หุ้นสำมญัของบริษทั  เพ่ิมขึ้นจำกเดิม 130 ลำ้นหุ้นเป็น 650 ลำ้นหุ้น โดยมีทุนจด
ทะเบียนและทุนช ำระแลว้คงเดิม คือ 650 ลำ้นบำท 

ปี 2559 - บริษทั  ไดด้ ำเนินกำรขยำยก ำลงักำรผลิต โดยเพ่ิมสำยกำรผลิตอีก 1 สำย สำมำรถผลิตเพ่ิมขึ้นได ้200,000 ตนัต่อปี 
โครงกำรดงักล่ำวได้รับอนุมตัิส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม พ.ศ. 2559 จ ำนวนวงเงินลงทุน
ทั้งส้ินประมำณ 1,400 ลำ้นบำท โดยท ำกำรกู้ยืมเงินจ ำนวนดงักล่ำวจำกธนำคำรกสิกรไทยประมำณ 1,200 ลำ้น
บำท ทั้งน้ีได้เร่ิมท ำกำรทดสอบผลิตสินคำ้ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกำยน 2559 สำมำรถจ ำหน่ำยสินคำ้ทดสอบผลิตใน 
เดือนธนัวำคม 2559 คำดว่ำจะสำมำรถเร่ิมท ำกำรผลิตจริงไดต้ั้งแต่ เดือนมกรำคม 2560 เป็นตน้ไป 

ปี 2560 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ตั้งแต่ตน้ปี 2560 บริษทั  ไดท้ ำกำรหยุดเดินเคร่ืองผลิตกระดำษเดิมเพ่ือท ำกำรซ่อมบ ำรุงและปรับปรุงประสิทธิภำพ
ครั้ งใหญ่ โดยเดินเคร่ืองเคร่ืองผลิตกระดำษใหม่ซ่ึงมีก ำลงักำรผลิตและประสิทธิภำพสูงกว่ำเป็นหลกัระหว่ำง
ช่วงเวลำดงักล่ำว ทั้งน้ีเคร่ืองผลิตกระดำษทั้งสองสำมำรถกลบัมำท ำกำรผลิตพร้อมกนัได้หลงัจำกท่ีเสร็จส้ินกำร
ซ่อมบ ำรุงและปรับปรุง ซ่ึงเป็นช่วงเวลำเดียวกนักบักำรแลว้เสร็จของระบบผลิตพลงังำนไอน ้ำและไฟฟ้ำในปลำย
ไตรมำส 3 บริษทัไดท้ ำกำรเดินเคร่ืองผลิตทั้งสองเคร่ืองพร้อมกนัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มำ 
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ปี 2561 
 
ปี 2562 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

เดินเคร่ืองผลิตกระดำษทั้งสองเคร่ืองพร้อมกนัอย่ำงต่อเน่ือง และท ำกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกระบวนกำร
ผลิตให้สำมำรถผลิตไดม้ำกขึ้นตำมล ำดบั 
ติดตั้งเคร่ืองจกัร กรอ/ตดัแบ่งมว้นกระดำษ ขนำดควำมเร็ว 2,300 เมตรต่อนำที ท่ีก ำลงัผลิต 500 ตนัต่อวนั 
สร้ำงอำคำรส ำหรับจดัเก็บสินคำ้ส ำเร็จรูปใหม่ ขนำด 6,000 ตำรำงเมตร 
ช ำระคืนเงินกูร้ะยะยำวแก่สถำบนักำรเงินครบทั้งจ ำนวน 
ไดร้ับกำรรับรอง FSC (Forest Stewardship Council) 
Promote โครงกำร You Use U-Care เพ่ือกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคหันมำใส่ใจส่ิงแวดลอ้มด้วยกำรใช้กล่องกระดำษท่ี
ผลิตจำก กระดำษรีไซเคิล 100% 

  

กลับไปสารบัญ 
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กลับไปสารบัญ 

การปรับโครงสร้างหนี้ 

กำรประกำศเปลี่ยนแปลงระบบอตัรำแลกเปลี่ยนของประเทศมำเป็นระบบอตัรำแลกเปลี่ยนลอยตวั เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2540 ได้

ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั  เน่ืองจำกในช่วงดงักล่ำว บริษทั  มีเงินกู้เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศเป็น

จ ำนวนมำก และผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงระบบอตัรำแลกเปลี่ยนของประเทศในช่วงดงักล่ำวท ำให้ค่ำเงินบำทอ่อนลงมำก ส่งผลท ำให้บริษทั  

มีภำระหน้ีสินเพ่ิมมำกขึ้นจนเกินกว่ำควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของบริษทั  ในขณะนั้น 

ทั้งน้ี เพ่ือแก้ไขเหตุกำรณ์ดงักล่ำว บริษทั  จึงได้ด ำเนินกำรเจรจำเพ่ือท ำสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีกบัเจำ้หน้ีของบริษทั  โดย เม่ือ

วนัท่ี 29 มิถุนำยน 2543 บริษทั  ได้ท ำสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีกบักลุ่มเจ้ำหน้ี ซ่ึงประกอบด้วยสถำบนักำรเงิน 8 แห่ง และบุคคลธรรมดำ 

โดยมีระยะเวลำแห่งสัญญำ 17 ปี นบัตั้งแต่วนัท ำสัญญำ จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 โดย ณ วนัท ำสัญญำ บริษทั  มีเงินตน้และดอกเบ้ียคำ้ง

จ่ำยตำมสัญญำเดิมรวม 1,727 ลำ้นบำท แบ่งเป็นเงินตน้ 1,526 ลำ้นบำท และดอกเบ้ีย 201 ลำ้นบำท โดยในจ ำนวนน้ีเป็นยอดเงินตน้คำ้งจ่ำย

ของเงินกูท่ี้เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงกู้ยืมเพ่ือน ำมำใช้ซ้ือเคร่ืองจกัรและก่อสร้ำงโรงงำน คิดเป็นประมำณร้อยละ 57 ของยอดเงินตน้

คำ้งจ่ำยทั้งหมด ส ำหรับส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 43 นั้น เป็นยอดเงินตน้คำ้งจ่ำยของเงินกู้และหน้ีสินระยะสั้นประเภทอื่น ซ่ึงกูยื้มเพ่ือน ำไปใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจกำร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือซ้ือวตัถุดิบ ซ่ึงในขณะนั้นเป็นกำรซ้ือโดยใชว้ิธีจ่ำยเงินโดยกำรเปิดเลตเตอร์

ออฟเครดิตหรือท ำสัญญำทรัสตรี์ซีท โดยในขณะนั้นบริษทัไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงใด  

ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 26 ธันวำคม 2546 บริษทั  ได้ท ำขอ้ตกลงครั้ งใหม่กบักลุ่มเจ้ำหน้ีเก่ียวกบัหน้ีตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี และ

ไดร้ับควำมยินยอมให้ช ำระหน้ีคืนก่อนก ำหนดได ้โดยบริษทั  ไดต้กลงท ำสัญญำสินเช่ือใหม่กบัธนำคำร กรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึง

เป็นเจำ้หน้ีรำยใหญ่ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี วงเงินสินเช่ือใหม่ 1,360 ลำ้นบำท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน ำเงินกู้ยืมใหม่มำช ำระหน้ี ซ่ึง

เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2546 บริษทั  ไดน้ ำเงินดงักล่ำวมำช ำระยอดหน้ีคงคำ้งทั้งหมดตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี ทั้งส่วนของเงินตน้ และ

ดอกเบ้ีย 

ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2547 บริษทั  ได้ท ำสัญญำเงินกู้ฉบบัใหม่กบัธนำคำรพำณิชยอ์ีกแห่งหน่ึง เน่ืองจำกสัญญำดงักล่ำวมี

เง่ือนไขสัญญำรวมทั้งอตัรำดอกเบ้ียท่ีดีกว่ำสัญญำเงินกูฉ้บบัเดิม สัญญำเงินกูฉ้บบัดงักล่ำว มีอำยุสัญญำ 9 ปี วงเงิน 1,110 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทั  

ไดน้ ำเงินกูใ้หม่ไปช ำระคืนเงินกูเ้ดิมทั้งจ ำนวน 
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กลับไปสารบัญ 

ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
 

หน่วย : ลำ้นบำท 

ฐำนะทำงกำรเงิน 2562 2561 2560 
 สินทรัพยห์มุนเวียน 1,612.01 1,584.13 1,384.37 
 สินทรัพยร์วม 3,468.97 3,537.22 3,467.24 
 หน้ีสินหมุนเวียน 289.68 588.73 504.13 
 หน้ีสินรวม 319.64 861.05 1,405.74 
 ส่วนของผูถ้ือหุ้น 3,149.33 2,676.17 2,061.50 
ผลกำรด ำเนินงำน    
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 3,403.42 3,719.29 2,551.87 
 ตน้ทุนขำย 2,321.24 2,748.90 2,074.95 
 ก ำไรขั้นตน้ 1,082.18 970.39 476.92 
 รำยไดอ้ื่น 27.02 43.41 35.69 
 ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน 130.41 115.67 93.60 
 ดอกเบ้ียจ่ำย 9.32 32.98 34.71 
 ภำษีเงินได ้ 106.34 87.98 16.42 
 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 863.13 777.17 367.88 
อตัรำส่วนทำงกำรเงิน    
 จ ำนวนหุ้นถวัเฉลี่ย (หุ้น) 650,000,000 650,000,000 650,000,000 
 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บำท) 1.33 1.20 0.57 
 อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 5.56 2.69 2.75 
 หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่ำ) 0.10 0.32 0.68 
 มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุ้น (บำท) 4.85 4.12 3.17 
 มูลค่ำท่ีตรำไว ้(บำท) 1.00 1.00 1.00 
 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อรำยไดร้วม (%) 25.16 20.65 14.22 
 อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (%) 27.41 29.04 17.85 
 อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยร์วม (%) 24.88 21.97 10.61 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

การก าหนดราคาขาย 
บริษทัได้ก ำหนดจุดขำยของสินคำ้อยู่ในระดบัสินคำ้เกรดสูงเทียบเท่ำกบัผูผ้ลิตกระดำษครำฟท์ชั้นน ำของประเทศ กำรก ำหนด

รำคำขำยจึงพิจำรณำจำกคุณภำพของสินคำ้เทียบกับของผูผ้ลิตสินคำ้รำยอื่ น ๆ ในระดบัเดียวกนั และพิจำรณำถึงภำวะกำรณ์แข่งขันใน

อุตสำหกรรมกระดำษครำฟทท์ั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

ผลิตสินค้าที่หลากหลาย ตรงต่อความต้องการของลูกค้า โดยจัดส่งอย่างทันท่วงท ี
บริษทัใส่ใจในควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ มุ่งเน้นผลิตสินคำ้ให้มีคุณภำพสูงสุดตรงตำมมำตรฐำนและควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดย

บริษทัไดก้ ำหนดให้ฝ่ำยควบคุมคุณภำพมุ่งเนน้กำรควบคุมคุณภำพในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรผลิต ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่กำรตรวจสอบคุณภำพ

วตัถุดิบท่ีใช้ในกำรผลิตกระดำษครำฟท์ กำรตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำระหว่ำงผลิต และกำรตรว จสอบคุณภำพของสินคำ้ส ำเร็จรูป 

รวมถึงกำรควบคุมอุณหภูมิของห้องปฏิบตัิกำร กำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพให้อยู่ใน

สภำพสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยทั้งน้ีตอ้งไดร้ับกำรสอบเทียบจำกกรมวิทยำศำสตร์บริกำรอย่ำงนอ้ยปีละ 2 ครั้ ง ในปัจจุบนับริษทัผลิตสินคำ้แยก

ตำมประเภทและขนำดแกรมกระดำษแลว้มีมำกกว่ำ 60 ชนิด อีกทั้งยงัปรับเปลี่ยนขนำดหนำ้กวำ้งซ่ึงนับเป็นอีกหน่ึงเง่ือนไขท่ีส ำคญั ในกำร

สั่งซ้ือของลูกคำ้ ให้มีควำมหลำกหลำยตรงกบัตอ้งกำรของลูกคำ้มำกย่ิงขึ้น อีกทั้งยงัมุ่งเนน้ควำมรวดเร็วในกำรจดัส่ง โดยมีระบบกำรขนส่ง

สินคำ้ท่ีเพียงพอ ในกำรท่ีจะจดัส่งสินคำ้ให้กบัลูกคำ้ไดอ้ย่ำงทนัท่วงที 

โดยในปี 2562 ได้มีกำรอำคำรจดัเก็บสินคำ้ส ำเร็จรูปใหม่ พ้ืนท่ี 6,000 ตำรำงเมตร รองรับกำรจดัเก็บสินคำ้ได้รำว 6,500 ตนั เพ่ือ

รองรับกำรจดัเก็บสินคำ้เพ่ิมขึ้นตำมก ำลงักำรผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น และตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงทนัท่วงที 

ใส่ใจบริการลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี 
  บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะให้บริกำรท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคำ้เพ่ือให้ลูกคำ้เกิดควำมพึงพอใจสูงสุด จดัให้มีกำรฝึกอบรมพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

และไดมี้กำรพฒันำโปรแกรมท่ีใชป้ระมวลผลต่ำง ๆ รวมถึงจดัเตรียมควำมพร้อมของอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ ำนกังำนให้มีควำมทนัสมยัอยู่เสมอ 

ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเร็วโดยก ำหนดให้มีหน่วยงำนเพ่ือท ำหนำ้ท่ี และรับผิดชอบโดยตรงดงัน้ี 

• แผนกขำย ท ำหน้ำติดต่อประสำนงำนกับลูกคำ้ในกำร ตกลงรำคำซ้ือ-ขำย ภำยใตเ้งื่อนไขและขอ้ตกลงท่ีเท่ำเทียมและเป็นธรรม

ส ำหรับลูกคำ้ทุก ๆ รำย ออกพบลูกคำ้เพ่ือรับฟังปัญหำและขอ้เสนอแนะ ตลอดจนให้ค ำปรึกษำและแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดขึ้นจำกกำรใช้

สินคำ้ของบริษทั รวมทั้งประเมินควำมพึงพอใจของลูกคำ้ โดยพบว่ำในปี 2562 ควำมพึงพอใจของลูกคำ้อยู่ท่ี 83.18% 

• แผนกวำงแผนและบริกำรลูกคำ้ ท ำหนำ้ท่ีรับค ำสั่งซ้ือจำกแผนกขำย เพ่ือท ำกำรวำงแผนกำรผลิต ให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ ตลอดจนติดต่อประสำนงำนกบัลูกคำ้ในกำรรับคืนสินคำ้ หำกสินคำ้ไม่เป็นไปตำมขอ้ตกลง พร้อมทั้งระบุสำเหตุของกำรรับ

คืนสินคำ้เพ่ือแจง้ไปยงัไปยงัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรปรับปรุงแกไ้ขและ พฒันำต่อไป 

โดยในปี 2562 ได้รับกำรรับรอง FSC มำตรฐำนรับรองผลิตภณัฑ์ ท่ีผลิตจำกวตัถุดิบท่ีไม่เป็นกำรท ำลำยป่ำไม ้ซ่ึงคำดว่ำจะสำมำรถรองรับ

ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยท่ีใส่ใจเร่ืองกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอย่ำงดี 

สร้างการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย 
  บริษทัมุ่งเนน้ในกำรด ำเนินธุรกิจและสร้ำงควำมเจริญเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง โดยกำรเพ่ิมผลผลิต รำยได ้บริหำรค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ให้

เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว ้สร้ำงก ำไรสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือตอบแทนไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยในรูปแบบต่ำง ๆ อย่ำงเป็น

ธรรมและเท่ำเทียม ในปี 2562 ท่ำมกลำงควำมถดถอยทำงเศรษกิจ แต่บริษทัก็ยงัคงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลก ำไรท่ีดีเอำไวไ้ด ้สำมำรถ

ตอบแทนคืนผูถ้ือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลท่ีสูงสุดเป็นประวตัิกำรณ์ 
  กลับไปสารบัญ 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 
สินทรัพยข์องบริษทั  ท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 หน่วย : ลำ้นบำท) 

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ รำคำทุน ค่ำเส่ือมรำคำสะสม รำคำสุทธิตำมบญัชี 
ท่ีดินและพฒันำท่ีดิน เป็นเจำ้ของ 130.64 0.00 130.64 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง เป็นเจำ้ของ 599.27 428.44 170.83 
อุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งโรงงำน เป็นเจำ้ของ 221.27 176.20 45.07 
เคร่ืองจกัร เป็นเจำ้ของ 3,077.31 1,678.36 1,398.95 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน เป็นเจำ้ของ 12.62 11.06 1.56 
ยำนพำหนะ เป็นเจำ้ของ 17.78 8.29 9.49 
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน เป็นเจำ้ของ 1.49 1.49 0.00 
อำคำรส ำนกังำน เช่ำ 0.00 0.00 0.00 
รวม  4,060.38 2,303.84 1,756.54 

 

จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ 
บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50% ของก ำไรสุทธิ ซ่ึงจะตอ้งไดร้ับกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ทั้งน้ีกำรจ่ำยเงินปันผล

ในทุกกรณีจะขึ้นอยู่กบักระแสเงินสดและแผนกำรลงทุน รวมถึงควำมจ ำเป็นท่ีเหมำะสมอื่น ๆ ในอนำคตของบริษทั กำรจ่ำยเงินปันผล

ดงักล่ำวจะตอ้งไม่เกินก ำไรสะสมท่ีปรำกฏในงบเงินของบริษทั และ/หรือมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษทั โดย

ขอ้มูลกำรจ่ำยเงินปันผลในรอบปีท่ีผ่ำนมำมีดงัน้ี 

 

 2562 * 2561 2560 2559 2558 
กำรจ่ำยเงินปันผล (บำทต่อหุ้น) 0.67 0.60 0.25 0.15 0.15 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (ร้อยละ) 50.46 50.18 51.54 50.92 59.45 

* เงินปันผลของรอบปี 2562 ท่ีน ำเสนอเพ่ือขออนุมตัิจำกท่ีประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 
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กลับไปสารบัญ

สารบัญ

สารบัญ 

ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
ช่ือบริษทั : บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

ช่ือย่อหลกัทรัพย ์ : UTP   

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษครำฟทส์ ำหรับอุตสำหกรรมหีบห่อและบรรจุภณัฑ์ 

เลขทะเบียนบริษทั : บมจ. 0107547000281  

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : ชั้น 4 เลขท่ี 113 – 115 ถ.ริมคลองประปำ แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

โทรศพัท์ : 02-910-2700 (อตัโนมตัิ)  

โทรสำร : 02-910-2709   

ท่ีตั้งโรงงำน : เลขท่ี 61 หมู่ 8 ต.วดัโบสถ ์อ.เมือง จ.ปรำจีนบุรี 25000 

โทรศพัท์ : 037-482-968-74   

โทรสำร : 037-482-975   

ทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ : 650,000,000 บำท   

เวบ็ไซต ์ : www.unitedpaper.co.th  

ผูส้อบบญัชี : นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน    2982 

  นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน    5599 

  นำยจุมพฏ ไพรรัตนำกร ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน    7645 

  นำยนพฤกษ ์พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน    7764 

  นำงสำวสุภำภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน    8125 

  บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

  316/32 สุขุมวิท 22 (ซอยสำยน ้ำทิพย)์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

นำยทะเบียน : บริษทั ศูนยร์ับฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

  เลขท่ี 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 
ผูต้รวจสอบกำรลงคะแนน
เสียงในกำรประชุมผูถ้ือหุ้น 
นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

 
: 
 
: 
: 

โทรศพัท ์02-009-9999 
ว่ำท่ี ร.ต.ยงยุทธ ตั้งศิริจิตร (ผูถ้ือหุ้นรำยย่อย) 
 
นำยวฒันธนพล วฒัน์ธนวงศธร โทรศพัท ์02-910-2700 ต่อ 48 
ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษี หรือตำมควำมเหมำะสมหำกไม่มีควำมจ ำเป็นอื่นใด 

 

   

http://www.unitedpaper.co.th/
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กลับไปสารบัญ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 

 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 มีนำคม 2563 (วนัปิดสมุดทะเบียนล่ำสุดเพ่ือสิทธิในกำรรับเงินปันผล) 

ล ำดบั รำยช่ือผูถ้ือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) สัดส่วนกำรถอืหุ้น % 
1 นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ 81,962,730 12.61 
2 บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จ ำกดั 72,142,230 11.10 
3 นำงอจัฉรำ ชินเศรษฐวงศ ์ 60,679,000 9.34 
4 นำยชิน ชินเศรษฐวงศ์ 58,874,670 9.06 
5 นำยมงคล มงักรกนก 43,629,100 6.71 
6 บริษทั อำเซ่ียนคอมมอดิต้ีส์ จ ำกดั 39,153,000 6.02 
7 กองทุนเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยำว 21,471,800 3.30 
8 นำงสุชำดำ มงักรกนก 20,000,000 3.08 
9 นำยสุรพงษ ์พิทกัษบู์รณะพฒัน์ 14,555,000 2.24 
10 นำยไพโรจน์ ช่ืนชูจิตต์ 8,099,770 1.25 

รวม 420,567,300 64.70 
 

โดยมี บริษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั ถอืครอง 7,252,252 หุ้น หรือ 1.12% 

จ ำนวนหุ้นท่ีถือรวมกนัของคณะกรรรมกำรทั้งทำงตรงและทำงออ้ม คิดเป็น 51.77% 

จ ำนวนหุ้นท่ีถือรวมกนัของผูบ้ริหำรทั้งทำงตรงและทำงออ้มคิดเป็น 12.61% 

โดยมีสัดส่วน Free float คิดเป็น 40.07% 

 

กำรถือหุ้นของบริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) ในบริษทัจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- 

กำรถือหุ้นของบริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน)  ในบริษทัอื่น/หน่วยงำนอื่น -ไม่มี- 
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กลับไปสารบัญ 

รายงานคณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมกำรบริหำรประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่ ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์นำยมงคล มงักรกนก และ นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์ 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรประชุมทั้งส้ิน 5 ครั้ ง โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ จ านวนเข้าประชุม 
1 ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 5 / 5 
2 นำยมงคล มงักรกนก 2 / 5 
3 นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ 5 / 5 

หมำยเหตุ กรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ินคิดเป็น 80.00% โดยมีกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม 90% ขึ้นไปคิดเป็น 66.67% 

 

ทั้งน้ีคณะกรรมกำรไดป้ฏิบตัิหนำ้ท่ีตำมขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัรอย่ำงครบถว้น โดยมีสำระส ำคญัของกำร

ปฏิบติัหนำ้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 

• พิจำรณำทบทวนและเห็นชอบทิศทำงกำรด ำเนินงำนและกลยุทธ์ของบริษทั โครงสร้ำงกำรบริหำร แผนธุรกิจ งบประมำณประจ ำปี และ

น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมตัิ 

• ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินผลกำรปฏิบตัิงำนของบริษทั และน ำเสนอรำยงำนดงักล่ำวตอ่คณะกรรมกำรบริษทั 

• พิจำรณำทบทวน ก ำกบัดูแลและติดตำมสถำนะควำมเส่ียงท่ีส ำคญัทำงธุรกิจ รวมทั้งกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงของบริษทั 
 

 

 

      

             (ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ)์ 

   ประธำนกรรมกำร 
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กลับไปสารบัญ 

โครงสร้างรายได้และผลิตภัณฑ์ 

บริษทัด ำเนินธุรกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษครำฟท ์ ซ่ึงใชส้ ำหรับอุตสำหกรรมหีบห่อและบรรจุภณัฑ ์ เพ่ือจ ำหน่ำยทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศ มำแลว้ 25 ปี มีโรงงำนผลิตกระดำษครำฟทต์ั้งอยู่เลขท่ี 61 หมู่ท่ี 8 ต ำบลวดัโบสถ ์อ  ำเภอเมือง จงัหวดัปรำจีนบุรี 25000 และมี

ส ำนกังำนตั้งอยู่ ชั้น 4 เลขท่ี 113 – 115 ถนนริมคลองประปำ แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

 

กระดำษครำฟทท่ี์บริษทัผลิตและจ ำหน่ำยมี 2 ประเภทหลกั ๆ คือ 

• กระดำษครำฟทส์ ำหรับท ำผิวกล่อง (Kraft Liner Board) 

• กระดำษครำฟทส์ ำหรับท ำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium) 
ก ำลงักำรผลิตโดยรวมประมำณ  264,000 ตนัต่อปี 
 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 
1.   รำยไดจ้ำกกำรขำย       
1.1 แบ่งตำมประเภทกระดำษ       

• กระดำษครำฟทส์ ำหรับท ำผิวกล่อง 1,284.54 37.44 1.218.94 32.40 1,119.84 43.29 

• กระดำษครำฟทส์ ำหรับท ำลอนลูกฟูก 2,118.89  61.77 2,500.35 66.45 1,432.03 55.35 

     รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยกระดำษ 3,403.43 99.21 3,719.29 98.85 2,551.87 98.64 
1.2 แบ่งตำมตลำดท่ีจดัจ ำหน่ำย       

• ตลำดในประเทศ 3,235.74 94.32 3,498.38 92.98 2,337.24 90.34 

• ตลำดต่ำงประเทศ 167.69 4.89 220.91 5.87 214.63 8.30 

     รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยกระดำษ 3,403.43 99.21 3,719.29 98.85 2,551.87 98.64 
2.   รำยไดอ้ื่น ๆ       

• รำยไดค้่ำขำยไฟฟ้ำ 12.67 0.37 19.77 0.53 9.63 0.37 

• รำยไดอ้ื่น ๆ 14.35 0.42 23.64 0.63 25.65 0.99 
     รวมรำยไดอ้ื่น ๆ 27.02 0.79 43.41 1.16 35.28 1.36 

รำยไดร้วม (1.1 หรือ 1.2 + 2) 3,430.45 100.00 3,762.70 100.00 2,587.15 100.00 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2562 และแนวโน้มในปี 2563 

สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ปี 2562 

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ยงัอยู่ในภำวะกำรชะลอตวั โดยมีอตัรำกำรขยำยตวัอยู่ท่ีร้อยละ 2.4 ทั้งน้ีปัจจยัหลกัยงัคงเป็นผลกระทบมำจำก

สงครำมทำงกำรคำ้ระหว่ำงสหรัฐอเมริกำกบัจีน ซ่ึงส่งผลให้เศรษฐกิจโลกยงัคงอ่อนแอ และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย

ท ำให้ระบบเศรฐกิจในทุกภำคส่วนต่ำง ๆ มีกำรชะลอตวัลง ทั้งในส่วนของภำครัฐและภำคเอกชน โดยเฉพำะในภำคกำรส่งออกติดลบ อกีทั้ง

ยงัรวมถึงกำรแข็งค่ำของเงินบำทซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อกำรส่งออกของประเทศอีกดว้ย 

ส ำหรับอุตสำหกรรมกระดำษครำฟทใ์นประเทศไทยปี 2562 ท่ีผ่ำนมำนั้น โดยรวมแลว้มีกำรหดตวัลงอย่ำงเห็นไดช้ดั กล่ำวไดว้่ำในช่วงคร่ึงปี

แรก โดยเฉพำะในไตรมำสท่ี 1 ยงัคงมี Demand อย่ำงต่อเน่ือง แต่จะหดตวัลงก็ในอุตสำหกรรมเฉพำะบำงกลุ่ม เช่น ยำนยนต ์อิเล็คทรอนิคส ์

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ เป็นตน้ อย่ำงไรก็ตำม ทุก ๆ ปีในช่วงฤดูผลไมโ้ดยเฉพำะทุเรียน ซ่ึงเป็นตลำดใหญ่ท่ีส่งออกไปยงัประเทศจีน ผูป้ระกอบกำร

ผลิตกล่องเพ่ือบรรจุทุเรียนประสบปัญหำจำกมำตรกำรตรวจสอบสำรเคมีตกคำ้งในผลไมอ้ย่ำงเข็มงวดของประเทศจีน กำรขนส่งจะติดคำ้ง

อยู่ท่ีหนำ้ด่ำนเพ่ือรอคิวกำรตรวจสอบ 3 - 5 วนั ส่งผลใหผ้ลไมเ้กิดกำรเน่ำเสีย  เกิดควำมเสียหำยกบัผูป้ระกอบกำรเป็นอย่ำงมำก ในช่วงคร่ึงปี

หลงั เศรษฐกิจหดตวัลงทั้งในกลุ่มอุตสำหกรรมและภำคกำรเกษตร ท ำให้ผูป้ระกอบกำรเปลี่ยนเป้ำหมำย โดยเนน้กำรขำยภำยในประเทศมำก

ขึ้น ซ่ึงกล่ำวไดว้่ำทั้งในผูผ้ลิตกระดำษครำฟทแ์ละผูป้ระกอบกำรผลิตกลอ่งบรรจุภณัฑล์ว้นไดร้ับผลกระทบจำกตลำดหดตวัลง ท ำให้เกิด 

Supply มีมำกกว่ำ Demand ท ำให้เกิดกำรสภำวะกำรแขง่ขนัอย่ำงสุง ในขณะท่ีผลกระทบจำกประเทศจีน จำกกำรท่ีเศรษฐกิจในประเทศจีน

ชะลอตวัลง ส่งผลให้ควำมตอ้งกำร (Demand) ในกำรใชก้ระดำษครำฟทใ์นประเทศจีนลดลง  ท ำให้ผูผ้ลิตกระดำษครำฟทใ์นประเทศไทย 

รวมถึงต่ำงประเทศอื่น ๆ ท่ีเคยส่งออกกระดำษครำฟทใ์ปยงัประเทศจีน ไม่สำมำรถส่งออกไปไดต้ำมท่ีตอ้งกำร โดยเฉพำะผูผ้ลิตกระดำษ

ครำฟทจ์ำกต่ำงประเทศท่ียงัคงมีก ำลงักำรผลิตส่วนท่ีเหลือ ไดเ้ปลี่ยนเป้ำหมำยจำกส่งไปประเทศจีนเปลี่ยนมำยงัประเทศไทยมำกขึ้น ส่งผล

ให้มีกระดำษครำฟทน์ ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศเพ่ิมมำกขึ้น 

 
ตารางแสดงก าลังการผลิตและการบริโภคในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ 

                                                                      Unit : Thousand Tons 

GRADE Categories 2022 E 2021 E 2020 E 2019 

Kraft Paper 
 

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 

Population (Million) 67.86 67.52 67.19 66.85 

Consumption per population (KG./Head) 75 74 73 72 
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในปี 2563 
ในปี  2563 คำดกำรณ์ว่ำจะมีปริมำณกำรบริโภคกระดำษครำฟท์ รวมทั้งส้ิน 3,001 ลำ้นตนั ปริมำณกำรผลิตกระดำษครำฟท์ 3,591 ลำ้นตนั เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2562 คำดกำรณ์ว่ำจะมีปริมำณกำรบริโภคกระดำษครำฟท ์รวมทั้งส้ิน 2,914 ลำ้นตนั และมีปริมำณกำรผลิตกระดำษครำฟทร์วม

ทั้งส้ิน 3,487 ลำ้นตนั คิดเป็นส่วนต่ำงเพ่ิมขึ้น 87 ลำ้นตนั คิดเป็นร้อยละ 2 และ 104 ลำ้นตนัคิดเป็นร้อยละ 2 ตำมล ำดบั 

ภำพรวมของเศรษฐกิจของประเทศในปี 2563 มีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะสำมำรถขยำยตวัไดถ้ึงร้อยละ 2.5 -  3.0 กล่ำวโดยภำพรวมคือ ถำ้มองจำกปัจจยั

ภำยนอกเร่ืองสงครำมทำงกำรคำ้ระหว่ำงสหรัฐกับจีน มีแนวโน้มดีขึ้น ซ่ึงเป็นกำรส่งสัญญำณท่ีดีต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก คำดกำรณ์ว่ำ

เศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตวัขึ้นเล็กนอ้ย อย่ำงไรก็ตำมหำกมองเศรษฐกิจภำยในประเทศขยำยตวัยงัคงเป็นไปไดอ้ย่ำงช้ำ ๆ หรือเติบโตในระดบัต ่ำ  ทั้ง

ในภำคกำรส่งออก ภำคกำรลงทุน กำรบริโภคภำคเอกชน ภำคครัวเรือน อย่ำงไรก็ตำม ตน้ปี 2563 เกิดกำรระบำดของเช้ือไวรัส CORVID 19 ใน

ประเทศจีนและขยำยวงกวำ้งออกไปภูมิภำคเอเ ชียและภูมิภำคอื่นทั่วโลก และผลจำกกำรท่ีประเทศจีนได้ปิดตัว ได้ส่งผลอย่ำงมำกใน

ภำคอุตสำหกรรมและโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงภำคกำรท่องเท่ียวภำยในประเทศท่ีลดลงกว่ำร้อยละ 80 ส่งผลให้ระเศรษฐกิจในภำคครัวเรือนได้รับ

ผลกระทบไปดว้ย และไดมี้กำรปรับลดอตัรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศลดลงจำกร้อยละ 2.5 - 3.0 เป็นร้อยละ 1.5 - 2.5 อีกดว้ย 

ส ำหรับอุตสำหกรรมกระดำษครำฟท์ไทยในปี 2563 น้ี ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของเช้ือไวรัส CORVID 19 เช่นเดียวกัน เพรำะ

ผูป้ระกอบกำรท่ีท ำกำรคำ้กบัประเทศจีน ทั้งในส่วนของภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรท่องเท่ียวและภำคกำรเกษตร (ผลไมทุ้เรียน) ภำคครัวเรือน 

ตอ้งหยุดชะงกัลงและรอดูสกำนกำรณ์ ซ่ึงยงัไม่มีทิศทำงแน่ชัดว่ำ สถำนกำรณ์น้ีจะเขำ้สู่สภำวะปกติเม่ือไหร่ แต่ในระยะสั้นน้ีจะมีผลต่อสภำพ

คล่องของผูป้ระกอบกำรรำยเล็ก ๆ เช่น  พ่อคำ้แม่คำ้ โรงแรม ห้ำงสรรพสินคำ้ สำยกำรบิน ชำวสวน ฯลฯ เป็นตน้ ผลกระทบเหล่ำน้ี มีส่วนท ำให้

ควำมตอ้งกำร (Demand) ในตลำดลดลง เกิดสภำวะไม่สมดุล ควำมตอ้งกำรขำย (Supply) มีเพ่ิมมำกขึ้น และยงัมีปัจจยัเก่ียวกบักำรขยำยก ำลงักำร

ของผูผ้ลิตกระดำษครำฟท์ภำยในประเทศเพ่ิมมำกขึ้น รวมถึงต่ำงประเทศมีก ำลงักำรผลิตเหลือ (เน่ืองจำกส่งไปประเทศจีน ท่ีเป็นตลำดหลกั

ไม่ได)้  ท ำให้มีกำรส่งออกมำยงัประเทศไทยมำกขึ้นอีกดว้ย โดยสรุปแลว้อุตสำหกรรมกระดำษครำฟทไ์ทยในปีน้ี ยงัคงตอ้งเผชิญกบักำรแข่งขนั

ท่ีค่อนขำ้งสูง  

กลับไปสารบัญ 
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ปัจจัยเส่ียง 
 

ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย 
บริษทั  ไดมี้กำรจดัแยกกลุ่มลูกคำ้โดยก ำหนดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

ล ำดบั กลุ่มลูกคำ้ จ ำนวน สัดส่วนรำยได ้
1 กลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ ่ 5 43% 
2 กลุ่มลูกคำ้รำยใหญ ่ 7 33% 
3 กลุ่มลูกคำ้ทัว่ไป ไม่ต ่ำกว่ำ 25 12% 
4 กลุ่มลูกคำ้ต่ำงประเทศ 5 12% 

รวม 100% 
 

รำยไดส่้วนใหญ่ของบริษทั  มำจำกลกูคำ้กลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ่ ทั้งน้ีเน่ืองจำกลูกคำ้กลุ่มน้ีตอ้งพ่ึงพิงกระดำษครำฟทจ์ำกบริษทัในสัดส่วนท่ีสูง 

รองลงมำคือกลุ่มลูกคำ้รำยใหญจ่ ำนวนนอ้ยรำย อำจเกิดควำมเส่ียงในกรณีท่ีลูกคำ้กลุ่มน้ีอำจเปลี่ยนไปสั่งซ้ือสินคำ้จำกผูป้ระกอบกำรรำยอื่น 

แต่ควำมเส่ียงดงักล่ำวมีไม่มำกนกัเน่ืองจำกบริษทัมีควำมสัมพนัธ์ท่ีดีมีกำรติดต่อซ้ือขำยกนัมำเป็นเวลำนำน นอกจำกน้ีบริษทัยงัมีมำตรกำร

ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรให้ส่วนลดทำงกำรคำ้ เงือ่นไขเครดิตเทอมโดยดูจำกปริมำณกำรสั่งซ้ือเป็นหลกัเพ่ือจงูใจให้ลูกคำ้สั่งซ้ือสินคำ้จำก

บริษทั และเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรป้องกนัควำมเส่ียง บริษทัจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรคำ้เพ่ือหำลูกคำ้รำยใหม่ ๆ เพ่ิมมำกขึ้นท ำให้ลดควำม

เส่ียงไดอ้ีกทำงหน่ึง 

 
ความเส่ียงจากการถกูตัดราคาโดยกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ 
เน่ืองจำกตลำดอุตสำหกรรมกระดำษครำฟทอ์ุปทำนยงัคงมีมำกกว่ำอุปสงคอ์ยู่มำก กำรแข่งขนัในตลำดจึงทวีควำมรุนแรงอย่ำงต่อเน่ือง

โดยเฉพำะดำ้นรำคำ และกำรก ำหนดรำคำในอุตสำหกรรมกระดำษครำฟทม์กัจะท ำโดยกลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นผูน้ ำตลำด ท ำให้บริษทัมีควำมเส่ียง

จำกกำรถกูตดัรำคำโดยกลุ่มผูผ้ลิตรำยใหญ ่

 

เพ่ือเป็นกำรลดควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดขึ้น บริษทัจึงให้ควำมส ำคญักบักำรควบคุมตน้ทุนกำรผลิตและคุณภำพของสินคำ้ให้อยู่ในระดบัท่ี

สำมำรถแข่งขนัไดก้บัผูผ้ลิตรำยใหญ่ ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้อย่ำงต่อเน่ือง และเน่ืองจำกผลิตภณัฑข์องบริษทัมีคุณภำพ

เป็นท่ียอมรับในตลำดต่ำงประเทศและระดบัรำคำท่ีสำมำรถแข่งขนัไดใ้นตลำดโลก ดงันั้นกำรส่งผลิตภณัฑไ์ปขำยต่ำงประเทศจึงช่วยลดกำร

พ่ึงพิงตลำดภำยในประเทศอีกดว้ย 

 

ความเส่ียงเก่ียวกับการผลิต 

ความเส่ียงจากการพึ่งพิงแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญกบัผู้จ าหน่ายเพียงรายเดยีว 
บริษทัมีกำรสั่งซ้ือน ้ ำซ่ึงเป็นปัจจยักำรผลิตท่ีส ำคญัจำกบริษทัท่ีผลิตน ้ำเพียงรำยเดียว จึงท ำให้มีควำมเส่ียงในกำรถูกยกเลิกกำรจดัหำน ้ำเพ่ือ

ใช้ในอุตสำหกรรมหรือถูกก ำหนดรำคำซ้ือท่ีสูงกว่ำผูจ้ ัดจ ำหน่ำยรำยอื่นอย่ำงมีสำระส ำคญัซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของ

บริษทัได้ บริษทัได้ท ำสัญญำซ้ือขำยน ้ำเป็นสัญญำอำยุ 3 ปี ซ่ึงตำมสัญญำระบุว่ำบริษทัผูจ้ดัจ ำหน่ำยน ้ำจะตอ้งไม่ก ำหนดอตัรำค่ำน ้ ำสูงกว่ำ

รำคำตลำดและจะตอ้งเป็นอตัรำท่ีเท่ำกนัหรือต ่ำกว่ำท่ีจดัจ ำหน่ำยให้ผูซ้ื้อน ้ำเพ่ือใชใ้นอุตสำหกรรมรำยอื่น 
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ความเส่ียงทางการเงิน 

ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น 
บริษทัมีค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ ำท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศคือค่ำเย่ือกระดำษ และเศษกระดำษกล่อง จึงท ำให้บริษทั  มีควำมเส่ียง

จำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน 

 

ระดบัควำมเส่ียงในเร่ืองน้ีมีไม่สูงนกั ทั้งน้ีเป็นเพรำะในกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบดงักล่ำวจะมีกำรก ำหนดกำรสั่งซ้ืออย่ำงนอ้ยเดือนละ 1 ครั้ ง และจะ

ช ำระรำคำสินคำ้ภำยในระยะเวลำตำมก ำหนดคือวนัท่ีส่งมอบสินคำ้ ฉะนั้นจึงมีควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน จะเท่ำกบั

จ ำนวนกำรสั่งซ้ือในแต่ละครั้ งและในช่วงซ่ึงเป็นระยะเวลำสั้ น ๆ ตั้งแต่ระยะเวลำสั่งซ้ือสินคำ้จนถึงวนัท่ีช ำระเงินซ่ึงมีระยะเวลำเฉลี่ย

ประมำณ 20 - 30 วนัเท่ำนั้น นอกจำกน้ีบริษทั  ไดท้ ำสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ในช่วงท่ีอตัรำแลกเปลี่ยนมีแนวโนม้สูงขึ้นเพ่ือ

ป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน โดยสัญญำดงักล่ำวมีอำยุไม่เกินหน่ึงปี 

 

ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
บริษทัด ำเนินงำนมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 25 ปี มีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโต มัน่คง ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์กฎหมำย จรรยำบรรณ

ในกำรด ำเนินธุรกิจและหลกัธรรมำภิบำล ดว้ยควำมระมดัระวงั โปร่งใส พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ สำมำรถตรวจสอบได ้โดยค ำนึงถึงผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกฝ่ำยเสมอมำ ซ่ึงบริษทัก็ไดเ้จริญเติบโตมำตำมล ำดบั (ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติม หนำ้ท่ี 4 – 9) 

บริษทัยงัไม่มีนโยบำยกำรลงทุนในบริษทัย่อย หรือร่วมทุนกบับริษทัอื่นแต่อย่ำงใด 

บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษี หรือตำมควำมเหมำะสมหำกไม่มีควำมจ ำเป็นอื่นใด 

กำรลงทุนมีควำมเส่ียงควรศึกษำขอ้มูลเพ่ิมเติม ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.unitedpaper.co.th  

กลับไปสารบัญ 
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การก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
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 ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 
 

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 82 ปี สัญชาติไทย 
วนัท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 22 มีนาคม 2547 

ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 15 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนกำรถอืหุ้น 9.06%    

         ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร - มี - 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญำเอก สำขำบริหำรธุรกิจ California Coast University, USA 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 32/2005 

 

ต าแหน่งในบริษัท 
2547 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริษทั, ประธำนกรรมกำรบริหำร 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัทจดทะเบียน 
2555 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั โรงงำนผำ้ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั ยูเนียนคำร์ตอนอินดสัทรีย ์จ ำกดั 
2555 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จ ำกดั 
2555 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั ยูไทย คำร์ตอนส์ จ ำกดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ปรำจีนแลนด์ จ ำกดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์ แพค็ จ ำกดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ควอลิต้ีคำร์ตอนส ์จ ำกดั 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา -ไม่มี - 
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

นายมงคล มังกรกนก อายุ 82 ปี สัญชาติไทย 
วนัท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 15 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนกำรถอืหุ้น 6.71%    

        ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร -ไม่มี - 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญำโท สำขำ Science, Mechanical Engineer (MSME) Purdue University, USA 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 32/2005 

ต าแหน่งในบริษัท 
2547 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริษทั, กรรมกำรบริหำร 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัทจดทะเบียน 

2555 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั เอเชีย ไฟเบอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยโอโนโน่ จ ำกดั (มหำชน) 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร และ ผูอ้  ำนวยกำรร่วม บริษทั โรงงำนผำ้ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โรงงำนพิมพย์อ้มผำ้ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั อุตสำหกรรมรำมำเท็กซ์ไทล ์(1988) จ ำกดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล ์จ ำกดั  
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ปรำจีนแลนด์ จ ำกดั  
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยฟำร์อีสต ์จ ำกดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร  บริษทั ไทยน ำศิริ ชูบุ จ ำกดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร  บริษทั ไทยสแตนดำร์ดอุตสำหกรรม จ ำกดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร  บริษทั พฒันำผำ้ไทย จ ำกดั 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา -ไม่มี - 
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

      

    นายบุญน า บุญน าทรัพย์ อายุ 90 ปี สัญชาติไทย 
วนัท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษัท 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 14 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนกำรถอืหุ้น 0.99%    

        ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร -ไม่มี - 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ เซนตจ์อห์น คอลเลจ ฮอ่งกง ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนจีน 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 32/2005 

 
ต าแหน่งในบริษัท 
2547 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริษทั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัทจดทะเบียน 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร และ ผูอ้  ำนวยกำรร่วม บริษทั โรงงำนผำ้ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร และ ผูอ้  ำนวยกำรร่วม บริษทั โรงงำนพิมพย์อ้มผำ้ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล ์จ ำกดั 
2555 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั คำสซำร์ดี้  อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา -ไม่มี - 
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

 
ดร.ถกล นันธิราภากร อายุ 74 ปี สัญชาติไทย 
วนัท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 15 มกรำคม 2562 

กรรมกำรอิสระ 

จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 1 ปี - เดือน 

สัดส่วนกำรถอืหุ้น -ไม่มี -     

            ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร -ไม่มี - 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญำเอก Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, USA  

การผ่านหลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Chairman Forum (R-CF) รุ่น 1/2016 

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 228/2016 

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 3/2016 

Audit Committee Program (ACP) รุ่น 8/2005 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2004 

 

ต าแหน่งในบริษัท 
2562 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัทจดทะเบียน 

2545 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั รำชธำนีลิสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
2558 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบริษทั และ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษทั หำญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 
-ไม่มี – 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา -ไม่มี - 

 

 

  



บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2562 / Annual Report 2019 หนำ้ท่ี 27 
 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

 
นายก าจร  ช่ืนชูจิตต์ อายุ 64 ปี สัญชาติไทย 
วนัท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 22 มีนาคม 2547 

กรรมการอิสระ 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 15 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนกำรถอืหุ้น 0.53%    

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร -ไม่มี - 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
Post Graduate Diploma Management Studies University of Brighton, UK 

 
การผ่านหลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 23/2004 

 
ต าแหน่งในบริษัท 
2547 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัทจดทะเบียน 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั โรงงำนผำ้ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล ์จ ำกดั 
2555 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยแสตนดำร์ด อุตสำหกรรม จ ำกดั 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา -ไม่มี - 
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นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร อายุ 59 ปี สัญชาติไทย 
วนัท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 22 มีนาคม 2547 

กรรมการอิสระ 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 15 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนกำรถอืหุ้น -ไม่มี -   

            ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร -ไม่มี - 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 
การผ่านหลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 35/2004 วุฒิบตัร Fellow Member 

 
ต าแหน่งในบริษัท 
2547 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัทจดทะเบียน 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ถนอมวงศบ์ริกำร จ ำกดั 
2558 - ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ทิปโก ้ทำวเวอร์ จ ำกดั 
2558 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั รวมทรัพยสิ์น จ ำกดั 

 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา -ไม่มี - 
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นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 54 ปี สัญชาติไทย 
วนัท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

           จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 15 ปี 9 เดือน 

            สัดส่วนกำรถอืหุ้น 12.61%    

        ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร -มี - 

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ University of Arkansas, USA 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 32/2005 

 
ต าแหน่งในบริษัท 
2547 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริษทั กรรมกำรบริหำร กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี – 

ต าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ยูเนียนคำร์ตอนอินดสัทรีย ์จ ำกดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จ ำกดั 
2558 - ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ยูไทย คำร์ตอนส์ จ ำกดั  
2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ปรำจีนแลนด์ จ ำกดั 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา -ไม่มี - 
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

 

นายพีรพงศ์ เช้ือเอี่ยมสวสัดิ์ อายุ 51 ปี ไดร้ับกำรแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2562  

ต ำแหน่งผูจ้ดักำรทัว่ไป สัดส่วนกำรถือหุ้น -ไม่มี -   

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร -ไม่มี - 

ปริญญำตรี สำขำวิศวกรเคร่ืองกล มหำวิทยำลยัเจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น -ไม่มี -   

ต ำแหน่งในบริษทัอื่น/หน่วยงำนอื่น -ไม่มี – 

ประวตัิกำรท ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ท่ีผ่ำนมำ -ไม่มี - 

 

นางเพญ็ศิริ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 52 ปี ไดร้ับกำรแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2553  

ต ำแหน่งผูจ้ดักำรฝ่ำยบริหำร ผูร้ับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน สัดส่วนกำรถอืหุ้น -ไม่มี -    

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร -มี - 

ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น -ไม่มี -  

ต ำแหน่งในบริษทัอื่น/หน่วยงำนอื่น -ไม่มี -  

ประวตัิกำรท ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ท่ีผ่ำนมำ -ไม่มี - 

ประวตัิกำรฝึกอบรมในปี 2562 เขำ้รับกำรฝึกอบรมหลกัสูตรผูจ้ดัท ำบญัชี (CPD) 6.0 ชัว่โมง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ ผูร้ับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน มีประสบกำรณ์ท ำงำนโดยตรงกบับริษทัมำเป็น

เวลำนำน มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในธุรกิจและสำยงำนเป็นอย่ำงดี เป็นประโยชน์โดยตรงต่อกำรด ำเนินกิจกำรเป็นอย่ำงมำก มีคุณสมบตัิ

ครบถว้น ระยะเวลำกำรท ำงำนในต ำแหน่งดงักล่ำวและเงื่อนไขกำรฝึกอบรมเป็นไปตำมท่ีประกำศฯ ก ำหนด 

 

นายศรนรินทร์ ทพิย์ประโพธิ์ อายุ 48 ปี ไดร้ับกำรแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2561  

ต ำแหน่งผูจ้ดักำรโรงงำน สัดส่วนกำรถอืหุ้น 0.01%     

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร -ไม่มี - 

ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ มหำวิทยำลยัศรีปทุม 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น -ไม่มี -   

ต ำแหน่งในบริษทัอื่น/หน่วยงำนอื่น -ไม่มี - 

ประวตัิกำรท ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ท่ีผ่ำนมำ -ไม่มี - 
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กลับไปสารบัญ 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

นายจิราศักดิ์  เด่นเกรียงไกร อายุ 51 ปี ไดร้ับกำรแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2553  

ต ำแหน่งผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด สัดส่วนกำรถือหุ้น -ไม่มี -     

ปริญญำตรี สำขำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร -ไม่มี - 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น -ไม่มี -   

ต ำแหน่งในบริษทัอื่น/หน่วยงำนอื่น -ไม่มี - 

ประวตัิกำรท ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ท่ีผ่ำนมำ -ไม่มี - 

 

นายวัฒนธนพล วัฒน์ธนวงศธร อายุ 45 ปี ไดร้ับกำรแต่งตั้งเม่ือ 31 มกรำคม 2560 

ต ำแหน่งผูค้วบคุมดูแลกำรท ำบญัชี เลขำนุกำรบริษทั และนกัลงทุนสัมพนัธ์ สัดส่วนกำรถือหุ้น -ไม่มี -    

ปริญญำตรี  สำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร -ไม่มี - 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น -ไม่มี -   

ต ำแหน่งในบริษทัอื่น/หน่วยงำนอื่น -ไม่มี - 

ประวตัิกำรท ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ท่ีผ่ำนมำ -ไม่มี - 

ประวตัิกำรฝึกอบรมในปี 2562 เขำ้รับกำรฝึกอบรมหลกัสูตรผูจ้ดัท ำบญัชี (CPD) 27.0 ชัว่โมง 
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กลับไปสารบัญ 

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร 

รายช่ือกรรมการ 
จ านวนหุ้นท่ีถือครอง 

2562 2561 
ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 58,874,670 58,874,670 

 คู่สมรส 60,679,000 60,679,000 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 

นายมงคล มังกรกนก 43,629,100 42,329,000 

 คู่สมรส 20,000,000 20,000,000 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 
นายบุญน า บุญน าทรัพย์ 6,447,000 6,447,000 

 คู่สมรส - - 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 

ดร.ถกล นันธิราภากร - - 

 คู่สมรส - - 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 

นายก าจร ช่ืนชูจิตต์ 3,471,500 2,484,900 

 คู่สมรส - - 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร - - 

 คู่สมรส - - 
 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 

นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ 81,962,730 81,962,730 

 คู่สมรส - - 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 

นายพีรพงศ์ เช้ือเอี่ยมสวัสดิ์ - - 

 คู่สมรส - - 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 

นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์ - - 

 คู่สมรส 81,962,730 81,962,730 
 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 

ศรนรินทร์ ทิพย์ประโพธิ์ 25,100 23,300 
 คู่สมรส - - 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 

นายจิราศักด์ เด่นเกรียงไกร - - 

 คู่สมรส - - 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 
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กลับไปสารบัญ 

รายงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนประกอบกอบดว้ย กรรมกำร 3 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยก ำจร ช่ืนชูจิตต ์นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์

และ ดร.ถกล นนัธิรำภำกร ในปี 2562 ไดมี้กำรประชุมทั้งหมด 3 ครั้ ง โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ จ านวนเข้าประชุม 
1 นำยก ำจร ช่ืนชูจิตต์ 3 / 3 
2 ดร.ถกล นนัธิรำภำกร 3 / 3 
3 นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ 3 / 3 

 หมำยเหตุ กรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ินคิดเป็น 100.00% โดยมีกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม 90% ขึ้นไปคิดเป็น 100.00% 

 

คณะกรรมกำรไดป้ฏิบตัิหนำ้ท่ีตำมขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัรอย่ำงครบถว้น โดยมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

 
ด้านการสรรหา 
คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดนโยบำยเพ่ือกำรสรรหำกรรมกำร พิจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสร้ำง องคป์ระกอบของคณะกรรมกำร 

และคุณสมบตัิของกรรมกำร 

 

คณะกรรมกำรไดพิ้จำรณำคุณสมบตัิของบุคคลท่ีไดร้ับกำรเสนอช่ือ ฐำนขอ้มูลกรรมกำร รวมทั้งกรรมกำรเดิมท่ีก ำลงัจะครบวำระอย่ำง

รอบคอบ ก่อนเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมให้คณะกรรมกำรบริษทัและท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจำรณำ 

 

ทั้งน้ีในปี 2562 คณะกรรมกำรไดพิ้จำรณำเสนอรำยช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเป็นกรรมกำรทั้งหมด 3 ท่ำน โดยเป็นกรรมกำรท่ีเป็น

ผูบ้ริหำร 2 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน 

 

ด้านการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
พิจำรณำและเห็นชอบนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยพิจำรณำ ศึกษำ วิเครำะห ์เปรียบเทียบค่ำตอบแทนกรรมกำรให้อยู่ในระดบัท่ี

เทียบเคียงกบับริษทัท่ีมีขนำดใกลเ้คียงกนัและบริษทัอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกนั เพ่ือจูงใจและรักษำกรรมกำรท่ีมีคุณภำพไวก้บับริษทั 

 

 

นำยก ำจร ช่ืนชูจิตต ์

      ประธำนกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 
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โครงสร้างการจัดการ 

 
 

ขอ้มูลคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

รายช่ือ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ฯ 

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธำนและกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร - ประธำนและกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร - 

นำยมงคล มงักรกนก กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร - กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร - 
นำยบุญน ำ  บุญน ำทรัพย ์ กรรมกำรที่ไม่ใช่ผูบ้ริหำร - - - 
ดร.ถกล นนัธิรำภำกร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรอิสระ - กรรมกำรอิสระ 
นำยก ำจร  ช่ืนชูจิตต ์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรอิสระ - ประธำนและกรรมกำรอิสระ 

นำยสุรเชษฐ์  ทรัพยส์ำคร กรรมกำรอิสระ ประธำนและกรรมกำรอิสระ - - 
นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร - กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

 

 

  

รองกรรมการผู้จัดการ 

ส่วนการตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

ผูจ้ดัการโรงงาน ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 

ส่วนผลิต ส่วนวิศวกรรม ส่วนพลงังาน ส่วนบริหารโรงงาน ส่วนบญัชี 

คณะกรรมการบริษัท 

เลขานกุาร 

ผูจ้ดัการทั่วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ จ านวนเข้าประชุม 

1  ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 5 / 6 
2  นำยมงคล มงักรกนก 5 / 6 
3  นำยบุญน ำ บุญน ำทรัพย ์ 6 / 6 
4  ดร.ถกล นนัธิรำภำกร 6 / 6 
5  นำยก ำจร ช่ืนชูจิตต์ 6 / 6 
6  นำยสุรเชษฐ์ ทรัพยส์ำคร 5 / 6 
7  นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ 6 / 6 

หมำยเหตุ  กรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ินคิดเป็น 92.86% โดยมีกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม 90% ขึ้นไปคิดเป็น 57.14% 

   
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ,์ นำยมงคล มงักรกนก, นำยบุญน ำ บุญน ำทรัพย ์และ นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์กรรมกำร 2 ใน 4 คนน้ีลงลำยมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 

 
ข้อมูลผู้บริหาร 
นอกจำกคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยแลว้ บริษทัไดก้ ำหนดให้มีผูบ้ริหำรระดบัสูงเพ่ือสนบัสนุนกำรปฏิบตัิงำนของ

คณะกรรมกำรดงัน้ี 

ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
2 นำยพีรพงศ์ เช้ือเอี่ยมสวสัดิ์  ผูจ้ดักำรทัว่ไป 
3 นำงเพญ็ศิริ ชินเศรษฐวงศ์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยบริหำร / ผูด้ ำรงต ำแหน่งสูงสุดในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
4 นำยศรนรินทร์ ทิพยป์ระโพธ์ิ ผูจ้ดักำรโรงงำน 
5 นำยจิรำศกัดิ์  เด่นเกรียงไกร ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

• ปฏิบตัิหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 

และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษทั 

• ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั อนุมตัิผงัอ  ำนำจอนุมตัิและอนุมตัิรำยกำรตำมผงัอนุมตัิ และก ำกับควบคุมดูแล ให้
ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำร 

• มีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุ้นโดยสม ่ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น มีกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนอย่ำงถูกตอ้ง 

ครบถว้น ไดม้ำตรฐำน 

• แต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ และก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

• ด ำเนินกำรออกระเบียบว่ำด้วยกำรปฏิบตัิงำน และสำมำรถมอบอ ำนำจในกำรอนุมตัิเบิกจ่ำยทรัพยสิ์นของบริษทั ให้แก่ผูด้ ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรบริหำรรับไปปฏิบตัิได ้

• รับผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบและ/หรือสอบทำน และเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทำนให้บริษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกตอ้งและเพียงพอ 

• สอบทำนให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal audit) ท่ีเหมำะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิก

จำ้งหัวหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

• สอบทำนให้บริษัท ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

• พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคล
ดงักล่ำว รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมดว้ย อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง 

• พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

• จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำน
กรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

- จ ำนวนกำรประชุม และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั 

- ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

- ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ับจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร 

- รำยกำรอื่นท่ีเห็นว่ำผู ้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษทั 

• ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

• มีอ  ำนำจสั่งกำร วำงแผน และด ำเนินกิจกำรของบริษทั ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

• ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

• ก ำหนดแผนและแนวทำงเก่ียวกบักำรลงทุนและกำรระดมทุนตำมนโยบำยของบริษทั 

• อนุมติักำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำดำ้นต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

• มีอ  ำนำจพิจำรณำก ำหนดสวสัดิกำรพนกังำนให้เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ ประเพณี และสอดคลอ้งกบักฎหมำยท่ีบงัคบัใชอ้ยู่ 

• มีอ  ำนำจในกำรอนุมติักำรซ้ือ ยกเลิก ขำย ทรัพยสิ์น เงินลงทุน ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดยมีรำยละเอียด

ตำมผงัอ ำนำจอนุมตัิ1 

• มีอ  ำนำจในกำรอนุมติักำรซ้ือทรัพยสิ์น ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ อนัสืบเน่ืองจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั ตำมสัญญำ และ/หรือขอ้ตกลงกบัคู่คำ้ 

โดยมีรำยละเอียดตำมผงัอ ำนำจอนุมตัิ1 
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ผังอ านาจอนุมัติ1 

ต าแหน่ง 

 
สังหาริมทรัพย์ 

 

 
อสังหาริมทรัพย์ ซ้ือช้ินส่วน 

อะไหล่ 
(ต่อเดือน) 

 
ซ้ือวัตถุดิบ 
(ต่อเดือน) 

 ซ้ือต่อคร้ัง ขายต่อคร้ัง ซ้ือต่อคร้ัง ขายต่อคร้ัง 

คณะกรรมกำรบริหำร 50,000,000 20,000,000 50,000,000 20,000,000 ตำมปกติธุรกิจ * ตำมปกติธุรกิจ * 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 10,000,000 2,000,000 10,000,000 2,000,000 ตำมปกติธุรกิจ * ตำมปกติธุรกิจ * 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 10,000,000 2,000,000 10,000,000 2,000,000 ตำมปกติธุรกิจ * ตำมปกติธุรกิจ * 

ผูอ้  ำนวยกำร     100,000    100,000 - -        100,000       100,000 

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

 

หมายเหตุ เน่ืองจำกปริมำณในกำรซ้ือช้ินส่วนอะไหล่และกำรซ้ือวตัถุดิบในแต่ละช่วงเวลำนั้นขึ้นอยู่กบัควำมจ ำเป็นหรือควำมตอ้งกำรใช้

ช้ินส่วนอะไหล่หรือวตัถุดิบในแต่ละช่วงเวลำ รวมถึงควำมเหมำะสมของรำคำของช้ินส่วนอะไหล่หรือวตัถุดิบในแต่ละช่วงเวลำดว้ย จึงอำจ

มีบำงช่วงเวลำท่ีจะมีกำรสั่งซ้ือช้ินส่วนอะไหล่หรือวตัถดุิบเป็นจ ำนวนมำก ดงันั้นบริษทัจึงไม่สำมำรถระบุจ ำนวนเงินท่ีแน่นอนส ำหรับกำร

ซ้ือช้ินส่วนอะไหล่และวตัถุดิบได ้แต่กำรซ้ือดงักล่ำวจะตอ้งมีเง่ือนไขและรำคำท่ีเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานด้านการสรรหา 

• พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรสรรหำกรรมกำรบริษทั 

• พิจำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย ให้มีควำมเหมำะสมกบักลยุทธ์ของบริษทั 

และสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปพิจำรณำก ำหนดคุณสมบัติของผูท่ี้จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั โดยค ำนึงถึง ควำมหลำกหลำย

ทำงดำ้นควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ทกัษะ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั และกำรอุทิศเวลำ 

- กรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง เน่ืองจำก 

- ออกตำมวำระ พิจำรณำสรรหำและคดัเลอืกผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบตัิเหมำะสมเป็นกรรมกำร เพ่ือเสนอควำมเหน็ต่อ

คณะกรรมกำรบริษทั และขออนุมตัิจำกผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 

- ออกเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ พิจำรณำสรรหำและคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบตัิเหมำะสมเป็นกรรมกำร 

เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแต่งตั้งทดแทนต ำแหน่งท่ีว่ำงลง 

- สนบัสนุนให้บริษทัเปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นรำยย่อยเสนอรำยช่ือบุคคลเขำ้รับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรบริษทั 

- พิจำรณำคดัเลือกกรรมกำรบริษทั ท่ีมีคุณสมบตัิเหมำะสมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรบริษทั 

พิจำรณำแต่งตั้งตำมควำมเหมำะสม หรือเม่ือมีต ำแหน่งว่ำงลง 
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การปฏิบัติงานด้านการการพิจารณาค่าตอบแทน 

• เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั เก่ียวกบัโครงสร้ำงและองคป์ระกอบ ค่ำตอบแทนส ำหรับประธำนกรรมกำร ฯ กรรมกำรบริษทั 
และผูบ้ริหำรระดบัสูง เป็นประจ ำทุกปี 

• พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ของคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั 

พิจำรณำอนุมัติและด ำเนินกำรประเมิน โดยคณะกรรมกำรสรรหำ ฯ จะน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนด

ค่ำตอบแทน 

• เสนอหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสมกบัหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของกรรมกำร โดยเช่ือมโยงค่ำตอบแทนกบัผลกำร

ประเมิน แผนธุรกิจ และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัโดยรวม เพ่ือให้สำมำรถจูงใจ และรักษำกรรมกำรท่ีมีควำมสำมำรถ มีคุณภำพ และ

ศกัยภำพ ทั้งน้ีให้คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพิ้จำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นสำมญัประจ ำปีเพ่ือพิจำรณำอนุมตัิ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 
เลขำนุกำรของบริษทัจะตอ้งปฏิบตัิหนำ้ท่ีตำมท่ีก ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรัพย ์(ฉบบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 31 สิงหำคม 2551 ดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 

รวมทั้งตอ้งปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมกำรตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 

เลขำนุกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยดงัน้ี 

• จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัต่อไปน้ี 

- ทะเบียนกรรมกำร 

- หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 

- หนงัสือประชุมผูถ้ือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ือหุ้น 

• เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร และจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียตำมมำตรำ 89/14 ให้
ประธำนคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดร้ับรำยงำน 

• ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

• หนำ้ท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีไดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

 
การสรรหากรรมการ 
กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูค้ดักรองบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิครบถว้น และมีศกัยภำพท่ีจะเขำ้มำบริหำร จดักำรบริษทัได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำ ก่อนท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปีเป็นผู้

พิจำรณำอนุมตัิแต่งตั้ง 

 

 

 

 
 

ทกัษะ ผลงำน และคุณสมบตัิของคณะกรรมกำรชุดปัจจุบนั 

องคป์ระกอบควำมเป็นอิสระ 

ควำมหลำกหลำยใน ควำมสำมำรถและประสบรณ์ 

กำรเสนอรำยช่ือจำกผูถ้ือหุ้น 

ประวตัิกำรท ำผิดกฎหมำย ขอ้บงัคบับริษทั 

 

 

 

คณะกรรมกำร

พิจำรณำ เพ่ือ

น ำเสนอในท่ี

ประชุมผูถ้ือหุ้น 

ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น

พิจำรณำอนุมตัิ 
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วิธีการเลือกต้ังกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นมดีังนี้ 

• ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีถือ คือ หน่ึงหุ้นเท่ำกบัหน่ึงเสียง 

• ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ตำมขอ้ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคล

หลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได้ 

• บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ด้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกใน

ครั้ งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้ ง

นั้น ให้ผูเ้ป็นประธำนออกเสียงช้ีขำด 

 

กรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเน่ืองจำกสำเหตุอื่นนอกจำกกำรครบวำระออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำแต่งตั้ง

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำร เวน้แต่วำระของกรรมกำรท่ี

พน้จำกต ำแหน่งเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดยบุคคลท่ีเขำ้เป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยู่ของท่ีตน

แทน ทั้งน้ีมติแต่งตั้งบุคคลเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวตอ้งไดร้ับคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรท่ีมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

• ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ก ำหนดให้กำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ ง ให้

กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงสำมส่วนไม่พอดี ให้ออกจ ำนวน

ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่งกรรมกำร และกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่ง

ตำมวำระอำจรับเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่อีกก็ได้ 

• กรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเน่ืองจำกสำเหตุอื่น นอกจำกกำรครบวำระออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำแต่งตั้ง
บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำย มำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 เขำ้เป็นกรรมกำร

แทนในกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยบุคคลท่ีเขำ้เป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำร

ท่ีตนแทน 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

• ครำวละไม่เกิน 3 ปี กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ มีสิทธิไดร้ับเลือกกลบัเขำ้มำใหม่ได ้ทั้งน้ีส ำหรับผูท่ี้ไดด้ ำรงต ำแหน่งมำแลว้
เป็นระยะเวลำ 9 ปี หรือ 3 วำระติดต่อกนั คณะกรรมกำรบริษทัจะทบทวนควำมเป็นอิสระของกรรมกำรท่ำนนั้นเป็นประจ ำทุกปี 

• กรรมกำรท่ีประสงคจ์ะลำออกก่อนครบวำระ ตอ้งย่ืนหนงัสือลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษทั โดยจะมีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลำออกมำถึง

บริษทั ทั้งน้ีกำรพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอื่นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทนกรรมกำรท่ีลำออก ก ำหนดให้ด ำรงต ำแหน่งเท่ำวำระท่ีเหลืออยู่

ของกรรมกำรท่ีมำปฏิบติัหนำ้ท่ีแทน และคณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ครบถว้นภำยใน 90 วนั นับตั้งแต่

วนัท่ีกรรมกำรตรวจสอบคนนั้นลำออก 

• ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งทั้งคณะเพรำะสำเหตุอื่นนอกจำกขำดคุณสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำย ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท่ีพน้จำกต ำแหน่งยงัคงรักษำกำรในต ำแหน่งเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็นจนกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเขำ้รับ

หนำ้ท่ี 
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วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมชุดย่อยอื่น 

• ให้คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ มีวำระอยู่ในต ำแหน่งตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ ซ่ึงพน้จำก
ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้ับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

• นอกจำกพน้ตำมต ำแหน่งตำมขอ้ 1 กรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ  

- ตำย 

- ลำออก 

- ขำดคุณสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรชุดย่อย 

- คณะกรรมกำรบริษทัมีมติให้ออกจำกต ำแหน่ง 

 

หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 
บริษทัมีนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้กรรมกำรโดยสอดคลอ้งกบัหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ และเม่ือเทียบกบับริษทัในอุตสำหกรรม

เดียวกนัและบริษทัท่ีมีขนำดใกลเ้คียงกนัแลว้ ค่ำตอบแทนดงักล่ำวอยู่ในระดบัท่ีเหมำะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษำกรรมกำรท่ีมี

คุณภำพไว ้และจะค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมและเหมำะสมส ำหรับกำรจ่ำยค่ำตอบตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร  โดยสอดคลอ้งกบัผลกำร

ปฏิบตัิงำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำรแต่ละท่ำน คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นผูพิ้จำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีจ ำเป็น

และเหมำะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และมิใช่ตวัเงิน ให้แก่กรรมกำรบริษทั กรรมกำรชุดย่อย โดยจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือ

ขอมติเห็นชอบ และเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นเพ่ือขออนุมตัิเป็นประจ ำทุกปี 

 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2562 

กรรมกำร 
ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำบ ำเหน็จ 
คณะกรรมกำรบริษทั 10,000 ✓ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 10,000 - 
คณะกรรมกำรบริหำร 10,000 - 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 7,500 - 

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี- 

 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจ านวน 7 รายในปี 2562 ดังนี้ 
ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำบ ำเหน็จ 

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 
ประธำนกรรมกำรบริษทั 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 

240,000 200,000 

นำยมงคล มงักรกนก 
กรรมกำรบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
กรรมกำรบริหำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

240,000 200,000 

นำยบุญน ำ  บุญน ำทรัพย ์ กรรมกำรบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 120,000 200,000 

ดร.ถกล นนัธิรำภำกร 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

287,500 200,000 
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กลับไปสารบัญ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ าเหน็จ 

นำยก ำจร  ช่ืนชูจิตต ์
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

287,500 200,000 

นำยสุรเชษฐ์  ทรัพยส์ำคร 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

240,000 200,000 

นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ 
กรรมกำรบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
กรรมกำรบริหำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

287,500 200,000 

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี- 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษทั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชต้อบแทนควำมส ำเร็จในเชิงกลยุทธ์ของบริษทั และตอบแทนผลงำนท่ีผูบ้ริหำร

ได้สร้ำงให้กบับริษทั และตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรได้ทบทวนและอนุมตัิค่ำตอบแทน

ผูบ้ริหำรเป็นประจ ำทุกปี โดยก ำหนดระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทนถึงด้ำนต่ำง ๆ ดงัน้ี 

o กำรบริหำรค่ำตอบแทน โดยพิจำรณำถึงผลกำรปฏิบตัิงำน 

- ค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร จะแปรผนัตรงกบัผลกำรบรรลุควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยตำมกลยุทธ์บริษทั 

- กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน จะขึ้นอยู่บนพ้ืนฐำนของตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน ทั้งตวัช้ีวดัทำงดำ้นผลตอบแทนทำง

กำรเงิน ดำ้นลูกคำ้ และกระบวนกำรภำยใน 

- กำรท ำให้เกิดควำมมั่นใจว่ำตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จท่ีตั้งขึ้นมีควำมเหมำะสมกบัขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

เป้ำหมำยของบริษทั และระดบัผลกำรปฏิบติังำนท่ีสูงขึ้น 

o กำรบริหำรค่ำตอบแทนให้สำมำรถแข่งขนัได้ 

- กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้สำมำรถแข่งขนัได้ในกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือท ำให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำบริษทัสำมำรถท่ีจะดึงดูด และ

รักษำพนกังำนท่ีดี มีควำมสำมำรถ ให้เขำ้มำท ำงำนและอยู่สร้ำงผลงำนให้กบับริษทัอย่ำงต่อเน่ือง 
 
โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท 

ประเภท CEO ผูบ้ริหำร พนกังำน รูปแบบ วตัถุประสงค ์

เงินเดือน ✓ ✓ ✓ เงินสด 
จูงใจรักษำพนกังำนท่ีมีควำมสำมำรถ ตอบ
แทนกำรปฏิบตัิงำนตำมหนำ้ท่ีรับผิดชอบ  

ผลประโยชน์อื่น ✓ ✓ ✓ 
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
ประกนัชีวิต 

สร้ำงควำมมัน่คงและปลอดภยัให้แก่
พนกังำน 

เงินโบนสั ✓ ✓ ✓ เงินสด รำงวลัตอบแทนควำมส ำเร็จในแต่ละปี 

ค่ำตอบแทนระยะยำว ✓ ✓ - เงินสด 
ผลกัดนัให้เกิดผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี 
สอดคลอ้งผลตอบแทนรวมแก่ผูถ้ือหุ้น 

ค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรจ ำนวน 5 รำย เท่ำกบั 19.03 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ และอื่น ๆ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีพนกังำนทั้งส้ิน 371 คน โดยมีค่ำตอบแทนอนัไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ รวม

ทั้งส้ิน 36.41 ลำ้นบำท  
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การก ากับและดูแลกิจการ 
 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษทัยึดถือกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยเป็นขั้นพ้ืนฐำน มีควำมโปร่งใส น่ำเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับตำมจรรยำบรณในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีดี ดว้ย

หลกัธรรมำภิบำลและเติบโตอย่ำงยัง่ยืน โดยครอบคลุม 5 หมวด ดงัน้ี 

• สิทธิของผูถ้ือหุ้น 

• กำรปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

• กำรค ำนึงถึงบทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

• กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 

• ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 
รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา 

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัเคำรพสิทธิของผูถ้ือหุ้นทุกรำย ในฐำนะหน่ึงในผูเ้ป็นเจำ้ของธุรกิจของบริษทั เพ่ือควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษทัก ำหนดให้

สิทธ์ิแก่ผูถ้ือหุ้นทุกรำยดงัต่อไปน้ี 

• กำรลงคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อหน่ึงคะแนนเสียง 

• กำรอนุมตัิและรับเงินปันผลในอตัรำกำรจ่ำยต่อหุ้น 

• กำรซ้ือ ขำย โอน รับโอน หลกัทรัพยท่ี์ตนถือครองอย่ำงเป็นอิสระ 

• กำรเสนอช่ือแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมกำร 

• กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

• กำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีอิสระ และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 

• กำรแสดงควำมคิดเห็น และ/หรือซักถำมในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นอย่ำงเป็นอิสระ 

 

เปิดโอกำสในผูถ้ือหุ้นรำยย่อยท่ีมีคุณสมบตัิตำมท่ีก ำหนดสำมำรถเสนอวำระกำรล่วงหนำ้ผ่ำนช่องทำงของบริษทั ระหว่ำงวนัท่ี 1 ธ.ค. 2562 - 

31 ม.ค. 2563 

 

นอกเหนือจำกสิทธิขั้นพ้ืนฐำนดงักล่ำวแลว้ บริษทัยงัเผยแพร่ขอ้มูลท่ีส ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนและกำรเขำ้ท ำธุรกรรม ผ่ำนเวบ็ไซตข์อง

ตลำดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลไดห้ลำกหลำยช่องทำง 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
บริษทัให้ควำมเท่ำเทียมกนักบัผูถ้ือหุ้นทุกรำย โดยมีรำยละเอียดในกำรด ำเนินงำนในปี 2562 ดงัน้ี 

 

เปิดโอกำสในผูถ้ือหุ้นรำยย่อยท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีก ำหนดสำมำรถเสนอรำยช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหนำ้ผ่ำนช่องทำง

ของบริษทั ระหว่ำงวนัท่ี 1 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563 
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กำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น 

มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 
25 มี.ค. 

เผยแพร่เอกสำรกำรประชุม 
(ล่วงหนำ้ 31 วนั) 

4 เม.ย. 
ส่งเอกสำรเชิญประชุม 
(ล่วงหนำ้ 21 วนั) 

25 เม.ย. 
(ประชุมผุถ้ือหุ้น) 

แจง้มติท่ีประชุม ต่อ SET 

9 พ.ค. 
เผยแพร่รำยงำนกำรประชุม 
(14 วนันบัจำกวนัประชุม) 

 

หนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมถูกจดัท ำขึ้นเป็นภำษำไทย โดยเอกสำรประกอบกำรประชุมท่ีเป็นค ำช้ีแจงเก่ียวกับ

เอกสำรและหลกัฐำนซ่ึงผูถ้ือหุ้นจะตอ้งน ำมำในวนัประชุมหรือเตรียมเพ่ือประกอบกำรมอบฉันทะ โดยจ ำแนกเป็นกำรมำด้วยตนเอง หรือ

มอบฉันทะ และจ ำแนกเป็นกรณีบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ขอ้ก ำหนดเร่ืองเอกสำรหลกัฐำนท่ีตอ้งน ำมำแสดงเ ป็นไปตำมแนวทำงท่ี

กฎหมำยก ำหนด เพ่ือไม่ให้ไปเป็นกำรจ ำกดัสิทธิหรือเป็นภำระต่อผูถ้ือหุ้นเกินควำมจ ำเป็น 

 

แต่งตั้งกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำนไดแ้ก่ คุณสุรเชษฐ์ ทรัพยส์ำคร คุณถกลนนัธิรำภำกร และคุณก ำจร ช่ืนชูจิตต ์เพ่ือเป็นผูร้ับมอบอ ำนำจ

แทนผูถ้ือหุ้นท่ีไม่สะดวกมำเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 

จดัให้มีกระบวนกำรตรวจสอบเอกสำรและลงทะเบียนล่วงหน้ำให้กบัผูถ้ือหุ้นสถำบนัและคสัโตเดียน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก โดยหำกมี

กำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ จะมีกำรส่งส ำเนำใบมอบฉันทะท่ีมีลำยเซ็นต์ของกรรมกำรอิสระผูร้ับมอบอ ำนำจกลบัไปให้ผูถ้ือหุ้น

ภำยหลงักำรประชุม เพ่ือใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรตรวจสอบผูถ้ือหุ้นของหน่วยงำนก ำกบัดูแลภำยหลงั 

 

เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถ้ือหุ้นทุกรำยในกำรเขำ้ร่วมประชุม บริษทัใชร้ะบบบำร์โคด้ในกำรลงทะเบียน และกำร

นับคะแนนเพ่ือควำมรวดเร็วและแม่นย  ำ โดยได้เตรียมบุคลำกรและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกไวอ้ย่ำงเพียงพอ อำทิ เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ป้ำย

ช้ีแจงขั้นตอนกำรลงทะเบียนโดยละเอียด 

 

คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดวนัประชุมเป็นวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 เวลำ 10:00 น. ซ่ึงไม่ตรงกบัวนัหยุดสุดสัปดำห์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

เวลำกำรประชุมมีควำมเหมำะสม ส ำหรับสถำนท่ีจดัประชุม โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ มีควำมสะดวกต่อกำรเดินทำง เน่ืองจำกมี

ระบบขนส่งมวลชนท่ีหลำกหลำย รำคำสมเหตุสมผล และมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถ้ือหุ้นอย่ำงครบครัน 

 

ประธำนคณะกรรมกำรบริษทั และประธำนกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด กรรมกำรทุกท่ำน รวมทั้งผูบ้ริหำรสูงสุดสำยงำนบญัชีและกำรเงิน เขำ้

ร่วมประชุมเพ่ือตอบขอ้ซักถำมต่ำง ๆ ของผูถ้ือหุ้น 

 

ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุมได้ด ำเนินกำรประชุมตำมวำระและเร่ืองท่ีได้ระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มี

กำรเพ่ิมเติมหรือแกไ้ข พร้อมทั้งจดัสรรเวลำส ำหรับกำรซักถำมของผูถ้ือหุ้นในแต่ละวำระอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอก่อนกำรลงมติ 

 

โฆษกของกำรประชุมไดแ้จ้งจ ำนวนและสัดส่วนของผูถ้ือหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะ ขั้นตอนและวิธีกำรประชุม กำร

ออกคะแนนเสียง และกำรนบัคะแนนให้ผูถ้ือหุ้นทรำบก่อนเร่ิมประชุม 

 

ในกำรลงคะแนนเสียง บริษทัไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนส ำหรับทุกวำระ และส ำหรับวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำรจดัให้มีกำรลงคะแนนเป็น

รำยบุคคล หรือทั้งคณะ 
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ประธำนท่ีประชุมแจง้ผลกำรลงคะแนนและมติของท่ีประชุมในแต่ละวำระ แบ่งเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยพบว่ำ

ไม่มีผูถ้ือหุ้นคดัคำ้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัมติดงักล่ำว 

 

เลขำนุกำรบริษทัได้จดัท ำรำยงำนกำรประชุม เพ่ือน ำส่งให้หน่วยก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัภำยใน 14 วนั 

หลงัวนัประชุม โดยมีกำรบนัทึกรำยละเอียดและสำระส ำคญัไวอ้ย่ำงครบถว้นตำมแนวทำงของหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำด

หลกัทรัพย ์

 

บริษทัตระหนักถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ พนักงำน ชุมชน สังคม หรือส่ิงแวดลอ้มจึงได้

ก ำหนดนโยบำยให้มีแนวทำงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียตำมสิทธิแห่งกฎหมำยและตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกนัอย่ำงยัง่ยืน และไดก้ ำหนดให้มี

แนวปฏิบติัและระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี รวมทั้งนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชัน เพ่ือป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชนั

ในองคก์รและตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย  

 
หมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยค ำนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตำมกฎหมำยหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทั เปิดโอกำสให้ผูมี้ส่วนได้

เสียสำมำรถติดต่อ ร้องเรียน หรือแนะน ำ ผ่ำนทำงช่องทำงบริษทัตำมนโยบำยกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน และไดก้ ำหนดแนวทำงกำร

ปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือให้บุคลำกรทุกระดบัในองคก์รยึดถือเป็นแนวปฏิบติัโดยถือเป็นภำระหนำ้ท่ีท่ีส ำคญัของทุกคนดงัน้ี 

 
ต่อผู้ถือหุ้น มุ่งมัน่ในกำรเป็นตวัแทนด ำเนินธุรกิจของผูถ้ือหุ้นอย่ำงโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้มีระบบบญัชีและกำรเงินท่ีเช่ือถือได ้
สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถ้ือหุ้น โดยค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของบริษทั และผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมำะสมอย่ำงต่อเน่ือง 

คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุ้นทั้งรำยใหญ่และรำยย่อย เพ่ือให้ผลประโยชน์

ของกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ไม่มีกำรด ำเนินใด ๆ ในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั ไม่

เปิดเผยขอ้มูลลบัต่อบุคคลภำยนอก 
 

ต่อลูกค้า สร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกคำ้โดยกำรส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภำพและเงื่อนไขตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ เปิดเผยขอ้มูล
และข่ำวสำรเก่ียวกบักำรบริกำรอย่ำงครบถว้นถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุกำรณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง จดัให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรเพ่ือให้

ลูกคำ้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภำพผลิตภณัฑ ์ไม่ก ำหนดเงื่อนไขกำรคำ้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคำ้ปฏิบตัิตำมสัญญำ ขอ้ตกลง หรือเงื่อนไขต่ำง 

ๆ ท่ีมีต่อลูกคำ้อย่ำงโปร่งใสและเท่ำเทียมกนั และให้ควำมส ำคญัในกำรรักษำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ และไม่น ำ

ขอ้มูลดงักล่ำวมำใชเ้พ่ือผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอื่น ๆ 

 
ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคและควำมซ่ือสัตยใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คำ้ 
โดยปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกติกำต่ำง ๆ  อย่ำงเคร่งครัดและมีจรรยำบรรณท่ีดีทำงธุรกิจในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ บริษทัยึดถือกติกำกำร

แข่งขนัท่ีเป็นธรรมตำมนโยบำยและแนวปฏิบตัิต่อคู่คำ้ โดยมีแนวทำงปฏิบติัดงัน้ี 
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คู่ค้า :ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ทำงกำรคำ้กบัคู่คำ้โดยไม่สุจริต และปฏิบตัิตำมสัญญำ ขอ้ตกลง และเงื่อนไขต่ำง 
ๆ ท่ีมีต่อคู่คำ้อย่ำงเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเงื่อนไขได ้ จะรีบแจง้ให้คู่คำ้ทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนว

ทำงแกไ้ขปัญหำดว้ยหลกัแห่งควำมสมเหตุสมผล 
 

คู่แข่งทางการค้า : ประพฤติปฏิบติัตำมกรอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรไดร้ับผลตอบแทนท่ี
เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีกำรท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม และไม่ท ำลำย

ช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงเส่ือมเสียโดยปรำศจำกขอ้มูลควำมจริง 

 
เจ้าหนี้ : ปฏิบติัตำมสัญญำ ขอ้ตกลง และเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้ำหน้ีโดยเคร่งครัด รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั แก่เจ้ำหน้ีด้วย
ควำมซ่ือสัตย ์ถูกตอ้ง และตรงเวลำ ให้แก่เจ้ำหน้ีอย่ำงสม ่ำเสมอและแจ้งให้เจ้ำหน้ีทรำบล่วงหน้ำ หำกไม่สำมำรถปฏิบติัตำมข้อ

ผูกพนัในสัญญำ เพ่ือร่วมกนัหำแนวทำงแก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกิดควำมเสียหำย  เพ่ือเป็นกำรป้องกนักำรลงทุนท่ีมีควำมเส่ียงจึง

ก ำหนดให้มีกำรเรียกเก็บเงินค ้ำประกนัผลงำนตำมระยะเวลำและเง่ือนไขท่ีเหมำะสม  
 

ต่อพนักงาน พฒันำเสริมสร้ำงวฒันธรรมและบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจ 
และเป็นขวญัก ำลงัใจให้แก่พนักงำนในกำรปฏิบตัิงำนกบับริษทัทั้งในดำ้นควำมมัน่คง ปลอดภยัในอำชีพกำรท ำงำน และส่งเสริมให้มี

กำรพฒันำบุคคลำกร โดยมีแนวปฏิบตัิ คือ 

• ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนแต่ละ
คน ตำมนโยบำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์พนกังำน ก ำหนดให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสวสัดิกำรในสถำนประกอบกำร 

ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดใน พ.ร.บ. คุ ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 เพ่ือท ำหน้ำท่ีในกำรร่วมหำรือกับนำยจ้ำงเพ่ือจดั

สวสัดิกำรแก่ลูกจำ้ง กำรให้ค ำปรึกษำและเสนอแนะควำมเห็นแก่นำยจำ้งในกำรจดัสวสัดิกำรส ำหรับลูกจำ้ง ท ำหนำ้ท่ีตรวจตรำ

ควบคุมดูแล กำรจดัสวสัดิกำรท่ีนำยจำ้งจดัให้ลูกจำ้ง พร้อมทั้งเสนอขอ้คิดเห็นและแนวทำงในกำรจดัสวสัดิกำรท่ีเป็นประโยชน์

ส ำหรับลูกจำ้งต่อคณะกรรมกำรสวสัดิกำรแรงงำน และจดัให้มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรทุก ๆ 2 ปี 

• กำรแต่งตั้ง กำรโยกยำ้ย รวมทั้งกำรให้รำงวลั และกำรลงโทษพนักงำน ตอ้งกระท ำดว้ยควำมเสมอภำคบริสุทธ์ิใจ และตั้งอยู่บน
พ้ืนฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม รวมทั้ง กำรกระท ำหรือกำรปฏิบติัของพนกังำนนั้น ๆ  

• ดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน ให้มีควำมปลอดภยัต่อชีวิต และทรัพยสิ์นของพนักงำน ไดก้ ำหนดนโยบำยควำมปลอดภยั 

จัดให้มีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ตำมประกำศกระทรวงแรงงำนและ

สวสัดิกำรสังคม โดยแบ่งออกเป็นระดบัผูบ้ริหำร ระดบัหัวหน้ำงำน และระดบัปฏิบตัิงำน มีกำรก ำหนดหน้ำท่ีของแต่ละระดับ 

เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภยัในสถำนประกอบกำรต่อพนกังำนทุกระดบั โดยพบว่ำระหว่ำงปี มีอุบติัเหตุเกิดขึ้นทั้งส้ิน 15 ครั้ ง ทั้งน้ี

คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยฯ ได้ติดตำม ประเมินผล และทบทวนมำตรกำรในกำรป้องกัน ตลอดจนรำยงำนแก่ผูบ้ริหำร

ตำมล ำดบัชั้นอย่ำงครบถว้นแลว้ 

• ปฏิบติัต่อพนักงำนบนพ้ืนฐำนแห่งควำมยุติธรรม และให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำกำรถ่ำยทอดควำมรู้และควำมสำมำรถของ

พนักงำน โดยให้โอกำสกบัพนักงำนอย่ำงทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ ผ่ำนระบบกำรฝึกอบรมทั้งภำยในและภำยนอก เพ่ือเป็นกำรเพ่ิม

ศกัยภำพในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนขอ้กฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีมีกำรฝึกอบรมในปี 2562 ทั้งส้ินจ ำนวน 61 

หลกัสูตร คิดเป็นชัว่โมงฝึกอบรมได ้3,684 ชัว่โมง 

• รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ จำกพนกังำนทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค  
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• ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอย่ำงเคร่งครัด  

• บริหำรงำนโดยหลีกเลี่ยงกำรกระท ำใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงในหนำ้ท่ีกำรงำนของพนกังำน 

• ปฏิบตัิต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพและให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ไม่เก่ียวขอ้งกบั

กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเด็ดขำด ตำมนโยบำยเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนของบริษทั 

• มีช่องทำงให้พนกังำนเขำ้แจง้เร่ืองท่ีส่อไปในทำงผิดระเบียบ วินยั และกฎหมำยได้ 

• ส่งเสริมให้พนักงำนเขำ้ใจในเร่ืองจรรยำบรรณและบทบำท หนำ้ท่ีเพ่ือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีอยู่ในกรอบของจรรยำบรรณ
อย่ำงทัว่ถึง 

• ส่งเสริมให้พนกังำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงในกำรท ำงำน รวมถึงกำรแกไ้ขปัญหำของหน่วยงำนและบริษทัโดยรวม 
 

ต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม ค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภำพชีวิตประชำชน รวมถึงให้ควำมส ำคญัของกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ เพ่ือประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั ตลอดจนส่งเสริมกำรใช้พลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้เกิดกำรพฒันำ

อย่ำงยัง่ยืน โดยบริษทัก ำหนดแนวทำงปฏิบติัดงัน้ี 

• ในกำรใชป้ระโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ บริษทัค ำนึงถึงทำงเลือกท่ีมีผลกระทบต่อควำมเสียหำยของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ
คุณภำพชีวิตของประชำชนให้นอ้ยท่ีสุด บริษทัเนน้หลกั 3Rs อนัประกอบดว้ย Reduce (ลดกำรใชท้รัพยำกร), Re-use (น ำกลบัมำ

ใช้ซ ้ ำ) และ Recycle (กำรน ำไปแปรรูป/ผลิตใหม่) โดยได้แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือท ำหน้ำท่ีในกำรสนับสนุน ผลกัดนั ติดตำม 

ตลอดจนกำรศึกษำเทคนิค ควำมรู้ เพ่ือน ำมำปรับใช้ให้เหมำะสมและเกิดประโยชน์ต่อพนักงำน , องค์กร และส่งผลดีต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนในระยะยำวต่อไป โดยก ำหนดนโยบำยดงัต่อไปน้ี 

- มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ในกำรจดักำรของเสียท่ี

เกิดจำกทุกกิจกรรมในกระบวนกำรผลิต กำรด ำเนินกิจกรรมประจ ำวนัอย่ำงต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ 

- สนบัสนุนทุกกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรจดักำรของเสียดว้ยหลกั 3Rs 

- บริษทั ก ำหนดให้หนำ้ท่ีในกำรลดปริมำณของเสีย และกำรจดักำรของเสียอย่ำงถูกตอ้งเป็นหนำ้ท่ีของพนกังำนทุกคน ทุก

ระดบัจะตอ้งให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรท่ีก ำหนด รวมทั้งติดตำมและรำยงำนต่อคณะท ำงำน 

- ให้กำรสนับสนุนทั้งด้ำนบุคลำกร งบประมำณ กำรฝึกอบรม และกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำร

จดักำรของเสียตำมหลกั 3Rs อย่ำงต่อเน่ือง 

• ไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีส่งผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติ และสภำพแวดลอ้มเกินกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด ทั้งน้ี ในกำรด ำเนินกำร
ท่ีผ่ำนมำ บริษัท ได้ด ำเนินกำรดูแลส่ิงแวดลอ้มและควบคุมมลพิษท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำงครบถ้วนตำมระเบียบของกรมโรงงำน

อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม โดยบริษัท ได้ส่งรำยงำนเอกสำรวิเครำะห์น ้ ำเสียตลอดจนเอกสำรท่ีเก่ียวข้องให้กบั

อุตสำหกรรมจังหวดัปรำจีนบุรีเป็นประจ ำทุกเดือน และ ส่งรำยงำนผลวิเครำะห์ปริมำณสำรพิษรำยเดือนต่อกรมโรงงำน

อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม นอกจำกน้ี บริษทั ยงัมีกำรรำยงำนเร่ืองระบบควำมปลอดภยัของหมอ้น ้ ำ (Boiler) และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม เป็นประจ ำตลอดจนมีกำรขออนุญำตต่อกรมโรงงำน

อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ในเร่ืองท่ีก ำหนดให้ตอ้งมีกำรอนุญำต เช่น กำรน ำส่ิงปฏิกูล หรือ วสัดุท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้ออก

นอกบริเวณโรงงำน กำรขอควำมเห็นชอบเก่ียวกบักำรจดักำรวสัดุเหลือใชจ้ำกกำรผลิต เป็นตน้ 

• ส่งเสริมกำรใชแ้ละกำรอนุรักษพ์ลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมและชนรุ่นหลงั 

• ไม่สนบัสนุนกิจกรรมใด ๆ ท่ีเป็นภยัต่อสังคม หรือศีลธรรมอนังดงำม และ/หรือ เป็นกำรส่งเสริมอบำยมุข 
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• จดัให้มีระบบกำรร้องทุกขใ์นเร่ืองท่ีอำจเป็นกำรกระท ำผิด มีผลกระทบต่อชุมชน โดยไม่เปิดเผยหล่งท่ีมำของขอ้มูล เพ่ือเป็นกำร

ปกป้องควำมปลอดภยั ด ำเนินกำรตรวจสอบหำสำเหตุและปรับปรุงแก้ไข และแจง้ผลกำรด ำเนินกำรให้ผูร้้องทุกข์ทรำบในเวลำ

อนัควร 

• ปลูกฝังจิตส ำนึกของควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนกังำนทุกระดบัอย่ำงต่อเน่ืองและจริงจงั ผ่ำน
กำรฝึกอบรมอย่ำงสม ่ำเสมอ 

• ปฏิบตัิและให้ควำมร่วมมือ หรือควบคุมให้มีกำรปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย และกฎระเบียบท่ีออกโดย

หน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแล 

• ให้ควำมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพฒันำสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งกำรสนับสนุน

กำรศึกษำแก่เยำวชน และกิจกรรมสำธำรณประโยชน์  

• ให้กำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม อนัเน่ืองมำจำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัโดยให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มท่ีกบัเจำ้หนำ้ท่ีภำครัฐ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ได้ก ำหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัในกำรท ำงำน ว่ำด้วยวินัยและกำรลงโทษ ซ่ึงหำกพบหลกัฐำนว่ำ
พนกังำนไดก้ระท ำผิดกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั จะถือว่ำเป็นกำรผิดวินยัขั้นร้ำยแรง และจะพิจำรณำลงโทษขั้นสูงสุดตำมระเบียบของ

บริษทัทนัที จดัให้มีหลกัสูตรฝึกอบรมเก่ียวกบั นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่อย่ำงสม ่ำเสมอ 
 
การล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์  บริษัทถึงควำมส ำคัญของทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ โดยเฉพำะระบบ

สำรสนเทศและเทคโนโลยี เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงเร่ืองกำรโจรกรรมขอ้มูล และกำรล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ให้มีกำรก ำหนดสิทธิใน

กำรเขำ้ถึงขอ้มูล ตลอดจนสิทธิกำรติดตั้งโปรแกรมซอฟตแ์วร์กำรใชง้ำนต่ำง ๆ ตอ้งไดร้ับกำรตรวจสอบและอนุญำตจำกผูดู้แลระบบสำรเทศ

ของบริษทัเสมอ 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะเปิดเผยสำรสนเทศ ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงินและมิใช่กำรเงินแก่ผูถ้ือหุ้นและนักลงทุน อย่ำงเพียงพอ ทนัเวลำ เท่ำเทียม และ

เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมควำมเช่ือมัน่ของผูถ้ือหุ้นและนกัลงทุนเก่ียวกบัควำมเช่ือถือไดแ้ละซ่ือสัตยข์องบริษทั 

โดยยึดหลกัในกำรเปิดเผยสำรสนเทศ ดงัน้ี 

• กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบเก่ียวกบักำรเปิดเผยสำรสนเทศ 

• ควำมโปร่งใสและควำมรับผิดชอบในกำรเปิดเผยสำรสนเทศ 

• ควำมเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนัในกำรเขำ้ถึงขอ้มูล 

 

ส่วนงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือเป็นศูนยก์ลำงกำรประชำสัมพนัธ์และเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศของบริษทัท่ีส ำคญัและเป็นประโยชน์ในกำร

ประกอบกำรตดัสินใจลงทุนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในกำรวิเครำะห์หลกัทรัพยผ่์ำนช่องทำงต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำย

กำรเปิดเผยขอ้มูลและจรรยำบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงถูกตอ้ง เพียงพอ ทนั เวลำ และสม ่ำเสมอ รวมทั้งตอ้งไม่

เปิดเผยหรือบอกกล่ำวสำรสนเทศท่ีเป็นควำมลบัหรือขอ้มูลภำยในให้แก่บุคคลใดก่อนกำรเ ปิดเผยขอ้มูลสู่สำธำรณะผ่ำนทำงช่องทำงของ

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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บริษทัก ำหนดให้มี “หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร” เพ่ือให้มีขอ้มูลท่ีจ ำเป็นในกำรติดตำมดูแล

กำรมีส่วนไดเ้สียและรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ซ่ึงจะช่วยให้บริษทั กรรมกำร และผูบ้ริหำร 

สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต และป้องกนัมิให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยกรรมกำรและผูบ้ริหำรตอ้ง

เปิดเผยส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือตกลงเขำ้ท ำรำยกำรใด ๆ กับบริษทั 

 

คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทั ถือแนวปฏิบตัิในกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรถือครองหลกัทรัพยข์องตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุ

นิติภำวะ และคู่สมรสท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

 

ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั บริษทัยึดหลกัปฏิบตัิตำมแนวทำงของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและกำรเปิดเผยขอ้มูลตำมขอ้ก ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมำตรฐำนบัญชี เพ่ือให้สำมำรถน ำไปใช้ปฏิบัติได้ถูกต้อง กำรท ำรำยงำนเป็นไปอย่ำงโปร่งใส 

สมเหตุสมผลและค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส ำคญัเสมือนกบักำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก รวมทั้งสอดคลอ้งกบัหลกักำร

ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรจึงก ำหนดนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผูร้ับผิดชอบในกำร

ส่ือสำร ก ำกบัดูแลให้มีกำรปฏิบตัิตำม โดยเปิดเผยขอ้มูลเม่ือมีกำรท ำรำยกำรต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยไวใ้นรำยงำน

ประจ ำปีดงัท่ีแสดงไวแ้ลว้ในหนำ้ท่ี 62 

 

บริษทัก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรป้องกนัมิให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร ใชป้ระโยชน์จำกขอ้มูลส ำคญัอนัมีผลต่อกำรลงทุน คณะกรรมกำรจะมี

ประชุมและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ำกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ แลว้

แจง้ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตำมก ำหนดเวลำภำยวนัท ำกำรถดัไป กรรมกำรและผูบ้ริหำรจึงไม่มีโอกำสใชข้อ้มูลภำยในให้เป็น

ประโยชน์ส่วนตน 

 

บริษทัก ำหนดนโยบำยกำรแจง้เบำะแสะหรือขอ้ร้องเรียน เพ่ือเป็นช่องทำงให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสำมำรถแจ้งเบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน

ให้แก่บริษทัทรำบเพ่ือท ำกำรตรวจสอบ แกไ้ขปรับปรุง และหำมำตรกำรในกำรป้องกนัอย่ำงทนัท่วงที ตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี

ดงัท่ีแสดงไวแ้ลว้ในหนำ้ท่ี 61 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษทัเป็นบุคคลท่ีมีภำวะผูน้ ำและวิสัยทศัน์ โดยก ำหนดให้เป็นวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั เพ่ือส่งต่อให้ฝ่ำยจดักำร

น ำไปก ำหนดเป็นกลยุทธ์และตั้งเป้ำหมำย และมีกำรทบทวนและติดตำมควำมคืบหน้ำเป็นประจ ำทุกปี คณะกรรมกำรได้ติดตำมดูแลให้มี

กำรน ำกลยุทธ์ของบริษทัไปปฏิบตัิผ่ำนกำรประชุมกรรมกำรบริษทัในทุก ๆ  ไตรมำส ทั้งน้ีคณะกรรมกำรไดติ้ดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ

ฝ่ำยจดักำร โดยก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริษทั โดยเฉพำะในส่วนของเป้ำหมำยทำงกำรเงิน และ

แผนงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ท่ีก ำหนดไว ้นอกจำกน้ีในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ

กลยุทธ์ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภำวะกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

 

องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรมีควำมหลำกหลำยทั้งทำงดำ้นประสบกำรณ์กำรท ำงำน กำรศึกษำ รวมถึงมีสัดส่วนของกรรมกำรอิสระและ

กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรสำมในเจ็ดของกรรมกำรทั้งหมด เพ่ือให้สำมำรถตดัสินใจได้อย่ำงอิสระ บริษทัได้ก ำหนดให้มีกำรแบ่งแยก

บทบำทหน้ำท่ีระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทักบัฝ่ำยจดักำร และสงวนสิทธิกำรพิจำรณำเร่ืองท่ีมีนัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจให้เป็นอ ำนำจ
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หนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงไรคณะกรรมกำรบริษทัสนบัสนุนให้กรรมกำรและฝ่ำยจดักำรมีควำมสัมพนัธ์อนัดีระหว่ำงกนัผ่ำนกำร

สร้ำงวฒันธรรมกำรเคำรพบทบำทหนำ้ท่ีของแต่ละฝ่ำย และกำรท ำงำนร่วมกนัตำมหลกัธรรมำภิบำล 

 

วนัประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยถูกก ำหนดไวล้่วงหนำ้ โดยส่วนงำนเลขำนุกำรบริษทัจะติดต่อกบัคณะกรรมกำร

เพ่ือก ำหนดตำรำงกำรประชุมประจ ำปีล่วงหนำ้ภำยในเดือนมกรำคมของทุกปี และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสำรประกอบให้แก่

กรรมกำรแต่ละท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั เพ่ือให้กรรมกำรมีเวลำศึกษำ ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนท่ีประชุม และได้

ด ำเนินกำรให้แต่ละวำระมีกำรจดัสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ เปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละท่ำนแสดงควำมคิดอย่ำงมีอิสระ พร้อมทั้งสนับสนุน

ให้ผูบ้ริหำรระดบัสูงเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือรับทรำบขอ้เสนอแนะจำกคณะกรรมกำรทุกครั้ ง ทั้งน้ีขณะลงมติกรรมกำรจะตอ้งอยู่ในท่ีประชุมไม่

นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรท่ีมำประชุม อีกทั้งเพ่ือป้องกนักำรมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ กรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียในวำระนั้น จะไม่

เขำ้ประชุมและลงมติในวำระนั้น ๆ 

ในปีท่ีผ่ำนมำ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรมีกำรประชุมร่วมกนัอย่ำงเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรและฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วม 5 ครั้ ง 

โดยมีกำรอภิปรำยในประเด็นเก่ียวกบั กำรพฒันำกำรด ำเนินงำนในดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรสอบทำนกำรผลกำรตรวจสอบและติดตำม

กำรตรวจสอบภำยใน และภำยหลงักำรประชุมไดมี้กำรรำยงำนผลกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ กรรมกำรและผูบ้ริหำรมีกำร

รำยงำนให้บริษทัรับทรำบในส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรของบริษัทเม่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร และ

รำยงำนเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูลดงักล่ำวเพ่ือให้บริษทัมีขอ้มูลประกอบกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยง

กนั ทั้งน้ีส่วนงำนเลขำนุกำรจะน ำเสนอรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สีย รวมถึงกำรถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร

ให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบในทุกไตรมำสและทุกครั้ งท่ีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรไดร้ำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตน 

คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน ไดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรพิจำรณำนโยบำยและโครงสร้ำงกำรจ่ำย

ค่ำตอบแทนกรรมกำรก่อนเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมตัิ โดยนโยบำยและโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของกรรมกำร จะพิจำรณำจำกหนำ้ท่ี

ควำมรับผิดชอบ ระดบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษทัในอุตสำหกรรมเดียวกนัและบริษทัท่ีมีขนำดใกลเ้คียงกนั ผลประกอบกำรของบริษทั 

เป้ำหมำยและผลกำรปฏิบตัิกำรของกรรมกำรรำยบุคคล รำยละเอียดศึกษำไดจ้ำก “โครงสร้ำงกำรจดักำร” หนำ้ 34 

กรรมกำรใหม่ท่ีไดร้ับกำรแต่งตั้งจะไดร้ับกำรปฐมนิเทศเพ่ือรับทรำบขอ้มูลทัว่ไปและภำพรวมขอ้มูลกำรด ำเนินธุรกิจท่ีส ำคญัและสรุปกำร

ด ำเนินของแต่ละสำยธุรกิจ กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีในปี 2562 บริษทัไดมี้มติแต่งตั้ง ดร.ถกล นนัธิรำ

ภำกร เป็นกรรมกำรบริษทั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทนต ำแหน่งท่ีว่ำงลง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 

มกรำคม 2562 

คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรย่อยทุกชุด คือ คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร เป็นรำยบุคคลและทั้งคณะดว้ยตนเองเป็นประจ ำทุกปี 

ครอบคลุมกำรทั้งเร่ืองโครงสร้ำงและคุณสมบติัของกรรมกำร บทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ กำรเขำ้ร่วมประชุม กำรปฏิบติัตำมหนำ้ท่ี 

กำรพฒันำตนเอง และควำมสัมพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

• เพ่ือช่วยให้มีกำรพิจำรณำผลงำน ปัญหำ และอุปสรรคต่ำง ๆ ในปีท่ีผ่ำนมำ 

• เพ่ือใชใ้นกำรพฒันำกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรให้มีประสิทธิผล และตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบของตนไดอ้ย่ำงชดัเจน 

• เพ่ือพฒันำควำมสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทักบัฝ่ำยจดักำร 
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การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ 
บริษทัพิจำรณำกำรน ำหลกักำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ท่ีออกโดยคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์มำปรับใช้ตำมควำมเหมำะสมของธุรกิจบริษัทแลว้โดยในปี 2562 มีเร่ืองท่ีบริษทัยงัไม่ได้ปฏิบัติและมี

มำตรกำรทดแทนท่ีเหมำะสม โดยพบว่ำกรรมกำรทั้ง 6 ท่ำนด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปี โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแลว้เห็นว่ำ

กรรมกำรทุกท่ำนเป็นผูท่ี้มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด รวมทั้งเป็นกรรมกำรท่ีมีประสบกำรณ์ควำมรู้ และ

ควำมเช่ียวชำญมำให้ขอ้เสนอแนะในกำรด ำเนินธุรกิจอนัเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดกลยุทธ์และกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีขำ้งตน้ไม่รวมค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีเบิกตำมจริง 11,980 บำท 

  

ค่ำบริกำรสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส 450,000 
ค่ำบริกำรสอบบญัชีประจ ำปี 720,000 
ค่ำตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมเงื่อนไขของบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 50,000 
รวม 1,220,000 

กลับไปสารบัญ 
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การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษทัมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดตำมจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจและหลกัธรรมำภิบำล ซ่ึงไดห้ล่อ

หลอมเป็นวิถีแห่งกำรผลกัดนั ขบัเคลื่อน พฒันำและเติบโตอย่ำงยัง่ยืน 

 
การช่วยเหลือทางสังคมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจ 

• เรำตระหนกัดีว่ำธุรกิจของเรำเก่ียวขอ้งกบัสังคมในหลำย ๆ รูปแบบ เรำจะเพ่ิมคุณค่ำทำงสังคมของเรำ โดยกำรอุทิศตนเพ่ือแกไ้ข

ปัญหำต่ำง ๆ ท่ีสังคมก ำลงัเผชิญอยู่ผ่ำนทำงกิจกรรมทำงธุรกิจของเรำเท่ำท่ีเป็นไปได้ 

การเคารพต่อวฒันธรรมท้องถิ่น 

• เรำจะพยำยำมอย่ำงต่อเน่ืองท่ีจะท ำควำมเขำ้ใจถึงวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชุมชนทอ้งถิ่นเพ่ืออยู่ร่วมกบัสังคมท่ี

เรำประกอบธุรกิจอยูอ่ย่ำงรำบร่ืน 

กิจกรรมภายนอกของแต่ละบุคคล 
• เรำส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมอย่ำงกระตอืรือร้นในกิจกรรมเก่ียวกบักำรสังคมสงเครำะห์ กำรดูแลรกัษำสุขภำพ กำรศึกษำ ศิลปะ และ

กิจกรรมทำงวฒันธรรมอื่น ๆ ตลอดจนกำรร่วมกิจกรรมกำรกุศลในชุมชนต่ำง ๆ ในฐำนะพลเมืองท่ีดี 

ร่วมมือกับองค์กรเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร 

• เรำมุ่งหมำยเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเขม้แข็งและมัง่คัง่ โดยกำรส่ือสำรกบัสังคมและให้ควำมร่วมมือกบัองคก์รเอกชน องคก์รท่ีไม่

แสวงหำผลก ำไร และชุมชนทอ้งถิ่นในฐำนะหุ้นส่วนท่ีส ำคญัคนหน่ึงในกำรแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ 

การบริจาค การให้การสนับสนุนและการด าเนินงานของมูลนธิิ 
• เรำจะเขำ้ร่วมในกำรบริจำคท่ีเหมำะสม และสนบัสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวกบักำรช่วยเหลอืสังคมเพ่ือตอบสนองต่อประเด็น

ปัญหำต่ำง ๆ ของสังคม และควำมตอ้งกำรของชุมชนอนัเก่ียวขอ้งกบัปรัชญำของบริษทั 

• ในกำรบริจำคและสนบักิจกรรมต่ำง ๆ เรำจะพิจำรณำถึงกฎระเบียบและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงเคร่งครัด 

การมีส่วนรับผิดชอบในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา 

• เรำตระหนกัถึงควำมส ำคญัของส่ิงแวดลอ้มเสมอมำตลอดช่วงเวลำท่ีเรำท ำงำนในแต่ละวนั นอกจำกนั้นเรำจะให้ควำมร่วมมือกบั

กิจกรรมต่ำง ๆ ของรัฐบำล หุ้นส่วนธุรกิจ องคก์รเอกชนและองคก์รท่ีไม่แสวงหำก ำไร และชุมชนทอ้งถิ่นในส่วนของกำรอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

• เรำจะจดัหำผลิตภณัฑแ์ละกำรให้บริกำรซ่ึงไม่เฉพำะแค่ตรงตำมควำมตอ้งกำรลูกคำ้เท่ำนั้น แต่ยงัเป็นกำรช่วยเหลือส่ิงแวดลอ้ม

ในทำงท่ีสังคมยอมรับ ซ่ึงกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเรำจะพิจำรณำเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มผ่ำนกำรวิจยัและกระบวนกำรพฒันำ

ผลิตภณัฑแ์ละกำรให้บริกำรของเรำ 

• เรำจะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของกิจกรรมทำงธุรกิจของเรำให้มำกท่ีสุด โดยค ำนึงถึงวิถีชีวิตของผูท่ี้อำศยัในทอ้งถิ่นนั้น ๆ 

การส่ือสารและการศึกษาเกีย่วกับส่ิงแวดล้อม 
• เรำจะรับผิดชอบค ำมัน่ของเรำอย่ำงจริงจงัในกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และเรำจะส่งเสริมกำรส่ือสำรเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมำะสมในกำรตอบสนองต่อควำมคำดหวงั และควำมไวว้ำงใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด 

• เรำจะยกระดบัควำมตระหนกัในดำ้นส่ิงแวดลอ้มดว้ยกำรฝึกอบรมและกิจกรรมดำ้นกำรศึกษำเพ่ือสนบัสนุนควำมคิดริเร่ิมดำ้น

ส่ิงแวดลอ้มในกิจกรรมทำงธุรกิจทั้งหมดของเรำ  
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กิจกรรมส่วนบุคคล 

• เรำตระหนกัดีว่ำ กำรริเร่ิมดำ้นส่ิงแวดลอ้มไม่ไดเ้ป็นแค่กำรด ำเนินกำรในระดบับริษทัเท่ำนั้น แต่ยงัรวมถึงระดบัปัจเจกบุคคลดว้ย 

และเรำก็สนบัสนุนพนกังำนของเรำให้แสดงควำมเอำใจใส่ต่อส่ิงแวดลอ้มในหลำย ๆ ดำ้น 

 

รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2562 มีดังต่อไปนี้ 

• ร่วมบริจำครวมน ้ำใจสู่กำชำดจงัหวดัปรำจีนบุรี 

• ร่วมทอดผำ้ป่ำสร้ำงแท็งก์บรรจุน ้ำ วดันำบุญเฉลิมรำษฎร์ 

• ร่วมทอดผำ้ป่ำสร้ำงเมรุหลงัใหม่ วดัพิทกัษโ์สภณ (วดัหนองงูเหลือม) 

• ร่วมทอดผำ้ป่ำเพ่ือกำรศึกษำ โรงเรียนหนองงูเหลือม 

• ร่วมบริจำคแก่มูลนิธิร่วมจิตตน์อ้มเกลำ้ฯ เพ่ือเยำวชน ในพระบรมรำชินูปถมัภ์ 

• ร่วมทอดผำ้ป่ำเพ่ือกำรศึกษำ โรงเรียนวดัพิกุลวนำรำม 

• ร่วมทอดกฐินประจ ำปีสร้ำงโบสถท่ีไดร้ับควำมเสียจำกแผ่นดินไหว วดัป่ำรวก (เหนือ) 

• ร่วมทอดผำ้พระกฐินพระรำชทำน กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนุรักษพ์ลงังำน 

• ร่วมทอดผำ้พระกฐินพระรำชทำน เพ่ือน ำไปถวำยพระสงฆท่ี์จ ำพรรษำ 

• ร่วมทอดผำ้พระกฐินพระรำชทำน กรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน 

• ร่วมทอดผำ้พระกฐินพระรำชทำน ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน 

• ร่วมบริจำคแก่สมำคมสงเครำะห์สัตว ์ในพระบรมรำชินูปถมัภ์ 

• ร่วมทอดกฐินสำมคัคี วดันำบุญเฉลิมรำษฎร์ 

• ร่วมทอดกฐินสร้ำงอุโบสถ วดัพิกุลวนำรำม 

• ร่วมสนบัสนุนสลำกบ ำรุงสภำกำชำดไทย ในนำมสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

 

  

กลับไปสารบัญ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรแต่งตั้งโดยท่ีประชุม

คณะกรรมกำรของบริษัท  ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ประสบกำรณ์ดำ้นบญัชีกำรเงิน กำรบริหำรกำรผลิต กำรตลำด และกำรบริหำรองคก์ร โดยมีกรรมกำร

ทั้งส้ิน 3 ท่ำน ซ่ึงได้แก่นำยสุรเชษฐ์ ทรัพยส์ำคร เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ดร.ถกล นันธิรำ

ภำกร และ นำยก ำจร ช่ืนชูจิตต์ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำร

ประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรจ ำนวน 5 ครั้ ง โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
ล าดับ รายช่ือกรรมการ จ านวนเข้าประชุม 
1 นำยสุรเชษฐ์ ทรัพยส์ำคร 5 / 5 
2 ดร.ถกล นนัธิรำภำกร 5 / 5 
3 นำยก ำจร ช่ืนชูจิตต์ 5 / 5 

 หมำยเหตุ กรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ินคิดเป็น 100.00% โดยมีกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม 90% ขึ้นไปคิดเป็น 100.00% 

 

ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมส ำคญัของกำรประชุมเป็นอย่ำงย่ิง โดยให้ผูบ้ริหำร  เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบญัชี เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำย ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญำต และผูต้รวจสอบภำยใน  จะเขำ้ร่วมประชุมด้วยทุกครั้ ง เพ่ือให้กำรประชุมได้รับขอ้มูลและกำรช้ีแจงในเร่ืองต่ำง ๆ อย่ำง

ละเอียดครบถว้น และเป็นเคร่ืองมือในกำรควบคุม ก ำกบัดูแล และให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในกำรบริหำรงำนของฝ่ำยบริหำรดว้ย 

และมีกำรประชุมอย่ำงไม่เป็นทำงกำรกับผูบ้ริหำร ฝ่ำยบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เม่ือมีประเด็นห รือปัญหำท่ีตอ้งแก้ไข โดยกำร

ประชุมจะจดัขึ้นตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้มอบหมำยงำนตรวจสอบภำยใน ให้กบัผูต้รวจสอบภำยใน ในกำรตรวจสอบประเด็นท่ีคณะกรรมกำร

ตรวจสอบเห็นว่ำมีควำมส ำคัญเร่งด่วนและอำจก่อให้เกิดปัญหำหรือผลเสียหำย โดยให้ผูต้ร วจสอบภำยในรำยงำนให้คณะกรรมกำร

ตรวจสอบทรำบทนัที หำกพบประเด็นท่ีเห็นว่ำมีควำมส ำคญัท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบควรจะตอ้งทรำบ 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัไดห้ำรือกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้งบกำรเงิน

และรำยงำนทำงกำรเงินต่ำง ๆ ของบริษทั ถูกตอ้งครบถว้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีล่ำสุด 

 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์  โดยมุ่งเน้นในเร่ืองกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั และอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมี

วตัถุประสงค์หลักในเร่ืองกำรควบคุมภำยใน กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำรของ บริษทั  

เช่นเดียวกนักบัวตัถุประสงคห์ลกัซ่ึงไดป้ฏิบติัในปีก่อนๆ ซ่ึงสรุปขอบเขตและสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

 

• การสอบทานงบการเงนิ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินทั้งงบกำรเงินประจ ำไตรมำส และประจ ำปี เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำ

อนุมติั ซ่ึงกำรประชุมทุกครั้ ง ผูบ้ริหำร เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบญัชี และ เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำยของบริษทั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต และผูต้รวจสอบภำยใน 
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จะเขำ้ร่วมประชุมด้วย  ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำงบกำรเงินของบริษทั  ได้จดัท ำขึ้นตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

และไดมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอ และเป็นท่ีน่ำพอใจ 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมุ่งเน้นและให้ควำมส ำคญัต่องบกำรเงินเสมอมำ กรรมกำรตรวจสอบ 2 ใน 3 ท่ำน เป็นผูท่ี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ

ทำงด้ำนบญัชีและกำรเงิน ท ำให้กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครั้ ง สำมำรถแสดงควำมเห็นในประเด็นท่ีเป็นสำระส ำคญัในงบ

กำรเงิน อีกทั้งยงัไดใ้ห้ค  ำแนะน ำ รวมถึงค ำแนะน ำจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต  ท่ีน่ำจะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหำร เพ่ือน ำไปใช้ในกำรจดัท ำ

งบกำรเงินต่อไป กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำน ได้ปฏิบติัหน้ำท่ีมำหลำยปี จึงเขำ้ใจในเน้ือหำของกำรด ำเนินธุรกิจเป็นอย่ำงดี จึงสำมำรถให้

ควำมเห็นในเร่ืองต่ำง ๆ กบัฝ่ำยบริหำรได้เป็นอย่ำงดี และสำมำรถร่วมพิจำรณำให้แนวทำงในกำรตดัสินใจกบัฝ่ำยบริหำรในเร่ืองส ำคญั ๆ  

หลำยต่อเร่ืองในปีท่ีผ่ำนมำ 

 

• การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้อบหมำยให้ บริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท ์คอนซัลแตนท ์จ ำกดั (AMC) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปรึกษำ

เก่ียวกบักำรตรวจสอบ และกำรควบคุมภำยใน เหมือนปีท่ีผ่ำน ๆ มำ  โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองกำรบริหำรจดักำรกำรใชท้รัพยำกรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ กำรบริหำรจดักำรทรัพยสิ์น กำรป้องกนักำรผิดพลำดเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรบริหำรจดักำรของฝ่ำยบริหำร และกำรท ำงำน

ประจ ำวนัของพนกังำน และกำรทุจริต ซ่ึงผลกำรปฏิบตัิงำนของผูต้รวจสอบภำยในในปี 2562  น้ี เป็นท่ีน่ำพอใจและเป็นประโยชน์ในกำรให้

ควำมเห็นในดำ้นกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

เน่ืองจำกผลกำรปฏิบตัิงำนของผูต้รวจสอบภำยในมีคุณภำพและเป็นท่ีน่ำพอใจ  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้มอบหมำยให้ บริษทั ออดิต 

แอนด์ แมเนจเมน้ท ์คอนซัลแตนท ์จ ำกดั ท ำหนำ้ท่ีเป็นบริษทัท่ีปรึกษำเก่ียวกบักำรตรวจสอบ และกำรควบคุมภำยใน ในปี 2563 อีก 1 ปี 

 

กำรตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั  ดงักล่ำวขำ้งตน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดให้รำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำสและในบำงครั้ งระหว่ำงไตรมำสเม่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบร้องขอ ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้

ก ำกบั ดูแลงำนตรวจสอบภำยในโดย 

- ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบ ซ่ึงจะก ำหนดแผนกำรตรวจสอบล่วงหนำ้ในช่วงตน้ปี 

- พิจำรณำผลกำรตรวจสอบและขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ โดยให้ผูต้รวจสอบภำยในเขำ้ร่วมในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครั้ ง 

เพ่ือช้ีแจงประเด็นท่ีเกิดจำกกำรตรวจสอบและขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ เพ่ือให้ฝ่ำยบริหำรไดน้ ำไปสั่งกำรให้ผูป้ฏิบติังำน ปฏิบติัตำม

ค ำแนะน ำทนัที 

 
เน่ืองจำกรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในจะจดัท ำเสร็จก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในแต่ละครั้ ง ซ่ึงผูต้รวจสอบภำยในไดจ้ดัท ำ

ส ำเนำเสนอฝ่ำยบริหำรของบริษทั ล่วงหน้ำ ฝ่ำยบริหำรได้น ำประเด็นในกำรตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะไปด ำเนินกำรก่อนกำรประชุม

คณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอ  

จำกผลกำรปฏิบตัิงำนของทีมตรวจสอบภำยในในหลำยปีท่ีผ่ำนมำ ไดใ้ห้ค  ำแนะน ำท่ีฝ่ำยบริหำรไดน้ ำไปปฏิบตัิ ซ่ึงท ำให้ระบบกำรควบคุม

ภำยในได้พฒันำขึ้นทุก ๆ  ปี และอยู่ในระดบัท่ีน่ำพอใจ ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดน้ ำไปส่ือสำรกบัทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันำและรักษำระบบกำร

ควบคุมภำยใน ให้อยู่ในระดบัท่ีน่ำพอใจในทุก ๆ ปี 
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อน่ึง หำกมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งตรวจสอบในเร่ืองใดเป็นกำรพิเศษ คณะกรรมกำรตรวจสอบ จะมอบหมำยให้ผูต้รวจสอบภำยในเขำ้

ด ำเนินกำรทนัที 

• รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกีย่วข้องกัน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนรำยกำรระหว่ำงบริษทักบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยให้ฝ่ำยบญัชีและฝ่ำยบริหำรจดัท ำ

รำยงำนรำยกำรระหว่ำงบริษทักบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั แลว้ให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแสดงควำมเหน็เก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัดงักล่ำวน้ี ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครั้ ง 

 

จำกกำรสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตในรำยกำรดงักล่ำว พบว่ำเป็นรำยกำรท่ีเป็นปกติทำงธุรกิจ  โดยมีรำคำและเงื่อนไขสอดคลอ้งกบั

นโยบำยของบริษทั  ซ่ึงไดป้ฏิบติัเช่นเดียวกบั บุคคล และกิจกำรอื่นท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ีกำรอนุมติัรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล เป็นไป

ตำมขอ้ก ำหนดหรือประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่ำงถูกตอ้งและครบถว้น 

 

ผลกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ไม่พบรำยกำรใดท่ีมีขอ้สังเกตุ หรือไม่เป็นไปตำมนโยบำยของบริษทั  หรือมีประเด็นใด ๆ ท่ีมี

สำระส ำคญั ส ำหรับรำยกำรระหว่ำงบริษทั  กบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปี 2562 ท่ีผ่ำนมำ 

 
• การปฏิบัติตามข้อก าหนด 
บริษทัก ำหนดให้เลขำนุกำรบริษทัเป็นผูร้ับผิดชอบในกำรติดตำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎหมำยอื่น ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ  ซ่ึงบริษทั  ได้ปฏิบตัิ

ถูกตอ้งอย่ำงสม ่ำเสมอตลอดมำ 

 
• การพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2563 
ตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมุ่งเน้นและให้ควำมส ำคญัต่องบกำรเงินเสมอมำ และได้พิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชีรับ

อนุญำตท่ีมีคุณภำพ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ปฏิบติัหนำ้ท่ีไดด้ีมีคุณภำพและเป็น

ท่ีน่ำพอใจ  จึงเห็นควรเสนอช่ือผูส้อบบญัชี จำกบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั และก ำหนดค่ำตอบแทน ส ำหรับปี 2563 

เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั และผูถ้ือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิ 

 
• เร่ืองอื่น ๆ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัหรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์โดยยึดหลกัควำมสมเหตุสมผล 

ควำมโปร่งใส กำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอ เป็นปกติทำงธุรกิจ และประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

 

ภำระหน้ำท่ีท่ีตอ้งก ำกบัดูแลกำรปฏิบตัิงำนของผูบ้ริหำรและฝ่ำยต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมส ำคญั

ตลอดมำทุกปี โดยคณะกรรมกำรจะเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะและให้ควำมเห็นในประเด็นต่ำง ๆ ซ่ึงอยู่ในขอบข่ำยควำมรับผิดชอบ

เท่ำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำได ้อยู่เป็นระยะ 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ โดยรวมบริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพเพียงพอและเหมำะสมกับกำรด ำเนิน

ธุรกิจของบริษทั  โดยไม่พบขอ้บกพร่องของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีจะมีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อควำมถูกตอ้ง 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้ำท่ีโดยยึดหลกัควำมเป็นอิสระ และมุ่งเน้นด้ำนกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้เกิดกำรบริหำรงำนของ

บริษทั  อย่ำงโปร่งใส เพ่ือดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม 

 

อน่ึง คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเป็นอิสระ และยินดีท่ีจะได้รับข้อมูลจำกทุก ๆ ท่ำน ท่ีมีควำมประสงค์จะให้ข้อมูล เพ่ือให้

คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ หรือเสนอแนะขอ้มูล เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำไปพิจำรณำเพ่ือหำแนวทำงในกำรน ำขอ้เสนอแนะ 

เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือให้กำรบริหำรจดักำรภำระหนำ้ท่ีต่ำง ๆ มีประสิทธิผลดีย่ิงขึ้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมยินดีอย่ำง

ย่ิงท่ีจะไดร้ับขอ้มูลและขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ 

 

 
        (นำยสุรเชษฐ์  ทรัพยส์ำคร) 

                                                                                       ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

กลับไปสารบัญ 
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การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

การบริหารความเส่ียง 
บริษทัด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยก ำหนดขอบเขตให้ครอบคลุมทุกกระบวนกำร ทั้งในระดบัองคก์ร ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกระดบั 

ค ำนึงถึงกลยุทธ์และแผนกำรด ำเนินกำรของบริษทั รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีโครงสร้ำงกำร

บริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 
ทั้งน้ีเพ่ือบริหำรจดักำรควำมเส่ียงทั้งทำงดำ้นกลยุทธ์ ดำ้นกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นกำรเงิน และดำ้นกำรปฏิบตัิงำนตำมกฎระเบียบ/ขอ้ก ำหนดท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ สอดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี บรรลุตำมวตัถุประสงคใ์น

กำรด ำเนินงำนและวตัถุประสงคท์ำงธุรกิจของบริษทั รวมทั้งตอบสนองต่อควำมคำดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยค ำนึงถึงควำมสมดุล

ระหว่ำงควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นกบัผลตอบแทนทำงธุรกิจ 

บทบาทและหน้าที่ในการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริษทั 
ก ำหนดนโยบำย และ แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ก ำกบัให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเหมำะสมและสม ่ำเสมอทัว่ทั้งองคก์ร 
พิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
สอบทำนควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพของกำรบริหำรควำมเส่ียง 
รำยงำนผลกำรตรวจติดตำมแก่คณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรบริหำร ทบทวน ก ำกบัดูแลและติดตำมสถำนะควำมเส่ียงท่ีส ำคญัทำงธุรกิจ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
น ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงไปประยุกตใ์ชท้ัว่ทั้งองคก์ร 
บริหำรจดักำรระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้
ติดตำมให้เกิดกำรน ำไปใชอ้ย่ำงต่อเน่ือง และรำยงำนกำรตรวจติดตำมแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

พนกังำน 
เรียนรู้ และตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรบริหำรควำมเส่ียง 
น ำนโยบำยและกรอบกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงไปประยุกตใ์ชก้บักำรท ำงำนประจ ำวนั 

ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นรำยไตรมำส เพ่ือพิจำรณำประเด็นควำมเส่ียงใหม่ ประเมินระดบัควำมเส่ียง 

พิจำรณำควำมสัมพนัธ์จำกผลกระทบของควำมเส่ียงแต่ละเร่ือง ทบทวนระดบัควำมเส่ียงเดิมท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ และติดตำมกำรบริหำรควำม

ระบุและประเมินควำมเส่ียง

ประเมินมำตรกำร/จดัล ำดบั

วเิครำะห์/ประเมิน/ก ำหนดมำตรกำร
จดักำรควำมเส่ียง

วำงแผนจดักำรควำมเส่ียง

ตรวจประเมิน/รำยงำน

ติดตำมผล/ทบทวน/เสนอ
มำตรกำรต่อไป
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เส่ียง โดยพิจำรณำจำกแผนงำนของฝ่ำยจดักำรท่ีรับผิดชอบในปัจจยัควำมเส่ียงต่ำง ๆ และผลส ำเร็จของตวัวดัผลท่ีเช่ือถือไดจ้ำกกำร

ปฏิบติังำนตำมแผนงำนนั้น เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทัต่อไป 

 

การควบคุมภายใน 
เรำมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงระบบกำรควบคุมภำยอย่ำงรัดกุม โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยให้บริษทับรรลุวตัถุประสงค์ท่ีส ำคญัในกำรด ำเนินงำน กำร

รำยงำนทำงกำรเงินและกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง สำมำรถสนับสนุนและปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนให้ดีขึ้น ปกป้อง

เงินลงทุนของผูถ้ือหุ้นและทรัพยสิ์นของบริษทั ในปี 2562 กำรด ำเนินกิจกรรมกำรควบคุมภำยในสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 
สภาพแวดล้อมการควบคุม เรำยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ควำมรับผิดชอบ ด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส 
ตรงไปตรงมำ เป็นไปตำมกฎหมำย โดยยึดถือประโยชน์ร่วมกนัของคู่คำ้ ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมอบหมำยคณะกรรมกำร

ตรวจสอบท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรให้หรือรับสินบนและกำรคอร์รัปชนั 

 

คณะกรรมกำรบริษทั ท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลฝ่ำยจดักำร ซ่ึงมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำร ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ

ท่ีหลำกหลำย มีองค์คณะท่ีประกอบด้วยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำ 1 ใน 3 คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมกำรทั้งคณะ ซ่ึงท่ำนสำมำรถ

ศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้จำกหัวขอ้โครงสร้ำงกำรจดักำรหน้ำ 34 นอกจำกน้ียงัไดก้ ำหนดคณะกรรมกำรชุดย่อยเพ่ือช่วยก ำกบัดูแล

กำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยจดักำรในเร่ืองกำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี กำรก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำร โดยให้มีกำรรำยงำนแก่คณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

 

ฝ่ำยจดักำรก ำหนดโครงสร้ำงและสำยกำรรำยงำนของบริษทัท่ีเหมำะสมต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคด์ำ้นต่ำง ๆ ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของ

คณะกรรมกำรบริษทั โดยเนน้กำรสร้ำงสมดุลและควำมคล่องตวัในกำรปฏิบตัิงำน สอดคลอ้งต่อกำรสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั 

มีกำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบบนพ้ืนฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน กำรก ำหนดขอบเขตหน้ำท่ีท่ีมี

ควำมชัดเจน มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีเพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดุลระหว่ำงกนั บุคลำกรทุกคนมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน 

โดยมีหน่วยงำนตรวจสอบซ่ึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำน 

 

ในแต่ละปีคณะกรรมกำรบริษทั ร่วมกบัผูบ้ริหำรระดบัสูง เพ่ือก ำหนดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยขององคก์ร โดยเช่ือมโยงเป้ำหมำยกบัมำตร

วดัผลท่ีเกิดขึ้นจริง เพ่ือสนับสนุนกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมทิศทำงท่ีก ำหนด นอกจำกน้ียงัได้ก ำหนดให้มีกำร

ประเมินผลงำนในทุก ๆ ระดบั ตั้งแต่คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน ซ่ึงหัวหนำ้งำนมีกำรช้ีแจงให้พนกังำนทรำบผลกำรประเมินทั้ง

ดำ้นเชิงบวกและเชิงลบ เพ่ือปรับปรุงกำรปฏิบติังำนให้ดีย่ิงขึ้น โดยแบ่งกำรประเมินผลเป็นกำรประเมินกำรปฏิบติังำนตำมเป้ำหมำยของ

งำน และกำรประเมินคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลำกรท่ีสอดคลอ้งตำมวฒันธรรมองคก์ร 

 
การประเมินความเส่ียง บริษทัให้ควำมส ำคญัให้กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง โดยก ำหนดให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงทั้งในระดับ
องคก์ร และระดบักำรปฏิบติังำน ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ซ่ีงรำยละเอียดสำมำรถศึกษำเพ่ิมเติมได้จำก

หัวขอ้ “กำรบริหำรควำมเส่ียง ฯ” หนำ้ท่ี 57 
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กิจกรรมการควบคุม บริษทัก ำหนดให้มำตรกำรควบคุมท่ีเหมำะสม โดยพิจำรณำถึงสภำพส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะและขอบเขตกำร

ปฏิบตัิงำน ครอบคลุมกระบวนกำรต่ำง ๆ  ของทุก ๆ หน่วยงำน ตลอดจนก ำหนดอ ำนำจอนุมตัิในกำรท ำรำยกำรของฝ่ำยจดักำรแต่ละ

ระดบั โดยมีกำรผสมผสำนกิจกรรมควบคุมทั้งประเภทท่ีปฏิบติัโดยบุคลำกร และระบบอตัโนมติั ทั้งในเชิงป้องกนั และเชิงตรวจหำ

รำยกำรควำมเส่ียง รวมถึงแบ่งแยกหน้ำท่ีงำนกำรบันทึกรำยกำร กำรอนุมัติ และกำรจัดกำรดูแลทรัพย์สินท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นกำร

ตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีนโยบำยและระเบียบปฏิบติังำนต่ำง ๆ มีกำรทบทวนให้เหมำะสมอยู่เสมอ 

 

บริษทัคดัเลือกและพฒันำกิจกรรมควบคุมด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมำะสม เพ่ือให้ระบบสำรสนเทศสำมำรถประมวลผลได้อย่ำงถูกต้อง

ครบถว้นและต่อเน่ือง มีควำมปลอดภยัจำกผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง รวมถึงมีกำรจดัหำ พฒันำและบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสม 

โดยมีหน่วยงำนกลำงรับผิดชอบต่อโครงสร้ำงระบบสำรสนเทศและซอฟตแ์วร์ เพ่ือก ำหนดนโยบำยก ำกบัดูแลให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง

ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดเร่ืองควำมปลอดภยัของขอ้มูล ดูแลให้บริษทัมีกำรติดตำมข่ำวสำรกำรบุกรุก กำรละเมิด เพ่ือแจ้งเตือนหน่วยงำน

ต่ำง ๆ รวมถึงบุคลำกรให้ได้รับกำรฝึกอบรมท่ีจ ำเป็น ให้เขำ้ใจหลกัปฏิบตัิท่ีถูกตอ้ง นอกจำกน้ียงัมีกำรก ำหนดสิทธิกำรเขำ้ถึงระบบ

สำรสนเทศท่ีส ำคญั 

 
ระบบสารสนเทศ บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อระบบสำรสนเทศท่ีมีคุณภำพ เพ่ือสนบัสนุนกำรควบคุมภำยใน โดยระบบสำรสนเทศและ
ฐำนขอ้มูลสำมำรถรวบรวมและประมวลผลท่ีตอ้งกำรไดอ้ย่ำงถูกตอ้งครบถว้นและทนัเวลำ รวมทั้งจดัให้มีระบบเทคโนโลยีท่ีคุณภำพ 

ทนัสมยั และมีกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ืองในกำรประมวลขอ้มูลเป็นจ ำนวนมำกเป็นขอ้มูลเพ่ือบริหำรจดักำรท่ีใชไ้ด ้ทนัเวลำ และทนัต่อกำร

แข่งขนัโดยค ำนึงถึงตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดร้ับ 

 

บริษทัจดัท ำรำยงำนขอ้มูลท่ีส ำคญัเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอย่ำงเพียงพอส ำหรับใช้ประกอบกำรตดัสินใจ หรือพิจำรณำ

ก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัล่วงหนำ้ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทั้งจดัให้มีรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร

ท่ีมีรำยละเอียดตำมควรและจดัเก็บเอกสำรท่ีส ำคญัโดยเลขำนุกำรบริษทั เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบยอ้นหลงัได้ 

 
กิจการการติดตามผล ฝ่ำยจดักำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงมีหน้ำท่ีก ำหนดกลไกต่ำง ๆ ในกำรติดตำมประสิทธิผลของระบบกำรควบคม

ภำยใน เช่น กำรประชุมติดตำม กำรสอบทำนข้อมูลท่ีผิดปกติ รวมถึงกำรประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง โดยมีหน่วยงำน

ตรวจสอบภำยในท ำหน้ำท่ีตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงเป็นอิสระ  และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั

เพ่ือรับทรำบ รวมทั้งประชุมร่วมกนัผูส้อบบญัชี เพ่ือประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำทุก

ไตรมำส 

 

เม่ือพบขอ้บกพร่องของระบบควบคุมภำยในท่ีมีสำระส ำคญั ฝ่ำยจดักำรจะวิเครำะห์หำสำเหตุของขอ้บกพร่อง และก ำหนดผูร้ับผิดชอบ

เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงที โดยคณะกรรมกำรบริษทัได้ก ำหนดเกณฑ์ของระดบัควำมผิดปกติท่ีฝ่ำยจดักำรและหน่วยงำน

ตรวจสอบภำยในตอ้งส่ือสำรให้คณะกรรมกำรทรำบทันทีไวอ้ย่ำงชัดเจน โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและหน่วยงำนอื่นท่ีได้รับ

มอบหมำยมีหนำ้ท่ีติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรแกไ้ขของฝ่ำยจดักำรต่อควำมผิดปกติท่ีตรวบพบและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

จนกว่ำจะมีกำรแกไ้ขเสร็จส้ิน 
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การตรวจสอบภายใน 
บริษทัได้มอบหมำยให้ บริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2547  ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน ำด้ำนกำร

ตรวจสอบภำยใน มีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรตรวจสอบภำยในเป็นอย่ำงดี มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิงำน และมีควำมเขำ้ใจในกิจกรรม

กำรด ำเนินงำนของบริษทัเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำว ทั้งน้ีกำรพิจำรณำและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยำ้ยผูด้ ำรงต ำแหน่งหน่วยงำน

ตรวจสอบภำยในจะตอ้งไดร้ับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงจะมีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบ 
- หน่วยงำนตรวจสอบภำยในรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงก ำกบัดูแลให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบตัิงำนอย่ำง

เป็นอิสระ เท่ียงธรรม มีจรรยำบรรณ และปฏิบตัิหนำ้ท่ีเยี่ยงมืออำชีพตำมมำตรฐำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน 

 

- หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนท่ีมีควำมอิสระ โดยปฏิบตัิ งำนภำยใต้มำตรฐำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน ภำรกิจ 

ขอบเขตกำรปฏิบตัิงำน ตำมท่ีไดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยมีกำรทบทวนให้เหมำะสมอยู่เสมอ 

 

- หน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหน้ำท่ีให้ควำมเช่ือมัน่ และให้ค  ำปรึกษำ โดยประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบกำร

ควบคุมภำยใน ระบบบริหำรควำมเส่ียง และก ำกบัดูแลกิจกำร เพ่ือสนับสนุนให้บริษทัสำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำย

ธุรกิจ 

 

- หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน จดัท ำแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี สอดคลอ้งกบัทิศทำงกลยุทธ์ของระดบัควำมเส่ียงท่ีเปลี่ยนไป 

ซ่ึงเป็นไปตำมหลกัควำมเส่ียงพ้ืนฐำน ท่ีมุ่งเน้นควำมเส่ียงส ำคญัท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ วตัถุประสงค์และกลยุทธ์ของ

บริษทั โดยในปี 2562 แผนงำนตรวจสอบภำยในมุ่งเน้นตรวจประสิทธิผลของกำรปฏิบตัิงำนท่ีเป็นจุดควบคุมท่ีส ำคญัเชิงป้องกนั 

กำรตรวจสอบด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ตลอดจนบทบำทกำรให้ค ำปรึกษำ โดยแผนงำนตรวจสอบได้รับกำรอนุมัติจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำท่ีรำยงำนผลกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรปฏิบตัิตำมขอ้เสนอ

แนะท่ีพบจำกกำรตรวจสอบให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือพิจำรณำอย่ำงสม ่ำเสมอเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

 

- นอกเหนือจำกกิจกรรมตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนตรวจสอบภำยในยงัปฏิบตัิหน้ำท่ีอื่น ๆ  เช่น ให้ค  ำปรึกษำแนะน ำแก่ฝ่ำยจดักำร

ในด้ำนกำรควบคุมภำยใน ด้ำนจริยธรรมธุรกิจ ด้ำนควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ ด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

เป็นตน้ ทั้งน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอื่นของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเพ่ือป้องกนักำรบัน่ทอนควำม

เป็นอิสระของฝ่ำยจดักำร 

  

กลับไปสารบัญ 
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นโยบายการแจ้งเบาแสะหรือข้อร้องเรียน 
บริษทัไดก้ ำหนดให้ปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัและดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงต่อเน่ือง ทดัเทียมกบับริษทัชั้นน ำอื่น จึงเปิดโอกำสให้ผูมี้ส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่มสำมำรถแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนให้แก่บริษทัทรำบเพ่ือท ำกำรตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และหำมำตรกำรในกำรป้องกนัอย่ำง

ทนัท่วงที ส ำหรับแนวทำงกำรแจง้เบำะแสและกลไกกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสดงัน้ี 

 

เร่ืองท่ีรับแจง้เบำะแสหรือร้องเรียน 

• เป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย ทุจริต ระเบียบบริษทัหรือกำรท ำผิดจรรยำบรรณของพนกังำนและผูบ้ริหำร 

• ควำมผิดปกติของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในท่ีบกพร่อง 

• เป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์หรือช่ือเสียงของบริษทั 
 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร 

• กำรกรอกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งผ่ำนแบบฟอร์มของบริษทัผ่ำน QR code น้ี     

• กรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพิ้จำรณำ หรือมอบหมำยให้ผูบ้งัคบับญัชำ หรือหัวหนำ้หน่วยงำนของผูท่ี้ถูกร้องเรียน ตรวจสอบควำมถูก
ตอ้งและเพียงพอของขอ้มูล รวมถึงขอ้เท็จจริงต่ำง ๆ 

• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบน ำเรียนคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือทรำบ และพิจำรณำแนวทำงกำรสอบสวน รวมถึงควำมจ ำเป็นใน

กำรตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนชุดพิเศษ เพ่ือด ำเนินกำรสอบสวนโดยพิจำรณำให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบของบริษทั 

• เม่ือกระบวนกำรสอบสวนได้เสร็จส้ิน ให้น ำส่งผลกำรสอบสวนและกำรด ำเนินกำรต่อผูท่ี้ถูกร้องเรียนแก่ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน เพ่ือแจง้ผลสรุปให้แก่ผูแ้จง้เบำะแสทรำบ และจดัเก็บแฟ้มขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงเป็นควำมลบั 

 

กำรด ำเนินกำรในทุกขั้นตอนนั้น จะตอ้งถือปฏิบติัเป็นควำมลบั โดยรับรู้เพียงในกลุ่มบุคคลท่ีไดร้ับมอบหมำยและเก่ียวขอ้งดว้ยเท่ำนั้น และ

จะตอ้งไม่เปิดเผยช่ือ ผูแ้จง้เบำะแสหรือร้องเรียนในทุกกรณีโดยจะตอ้งถือปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัด 

 

กลไกกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส 

• จดัท ำระบบฐำนขอ้มูลเก็บควำมลบัของขอ้มูลผูแ้จ้งเบำะแส และก ำหนดบทลงโทษส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีผูร้ับผิดชอบขอ้มูลดงักล่ำว
เม่ือขอ้มูลถูกเปิดเผย 

• กำรเขำ้ระบบฐำนขอ้มูลดงักล่ำวจะตอ้งสำมำรถกระท ำไดโ้ดยผูบ้ริหำรระดบักรรมกำรตรวจสอบ และผูดู้แลระบบเท่ำนั้น 

• ถือเป็นหนำ้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชำหรือหัวหนำ้หน่วยงำนของผูท่ี้ถูกร้องเรียนทุกคนในกำรใชดุ้ลยพินิจสั่งกำรท่ีสมควร เพ่ือคุม้ครอง

ผูร้้องเรียน พยำนและบุคคลท่ีให้ข้อมูลในกำรสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภัย หรือควำมไม่ชอบธรรมอันเน่ืองมำจำกกำร

ร้องเรียน กำรเป็นพยำนหรือกำรให้ขอ้มูล 
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รายการระหว่างกัน 

บริษทัไดมี้กำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรตำมธุรกิจปกติของบริษทั และเป็นไปตำม

นโยบำยกำรคำ้ของบริษทั มีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ดว้ย

อ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง 

 

ขั้นตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนันั้น บริษทัจะยึดแนวปฏิบติัเช่นเดียวกนัรำยกำรอื่น ๆ ทัว่ไป มีกำรก ำหนดเกณฑแ์ละอ ำนำจของ

ผูมี้สิทธิอนุมติัวงเงินท่ีก ำหนด นอกจำกนั้นคณะกรรมกำรตรวจสอบยงัท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบทำนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษทัและ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นประจ ำทุกไตรมำส เพ่ือขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ โดยยึดถอืผลประโยชน์ของ

บริษทัเป็นส ำคญั 

 

ส ำหรับงวดบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีรำยกำรกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยผูต้รวจสอบบญัชีบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำย

เหตุประกอบงบกำรเงินท่ีตรวจสอบ และคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ท่ีสอบทำนแลว้ มีควำมเห็นว่ำรำยกำรระหว่ำงกนัทุกรำยกำรเป็น

กำรท ำรำยกำรอย่ำงสมเหตุสมผลและเป็นไปในทำงกำรคำ้ปกติ โดยบริษทัคิดรำคำซ้ือ-ขำยสินคำ้ กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงอย่ำงสมเหตุสมผล มี

กำรเปรียบเทียบกบัรำคำกลำงของตลำดในธุรกิจนั้น ๆ แลว้ มีเง่ือนไขต่ำง ๆ ตำมปกติธุรกิจ กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริษทัท่ี

เก่ียวโยงกนัไดป้ฏิบตัิตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 อย่ำงถูกตอ้งครบถว้น ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง/ควำมสัมพนัธ์กบับริษทั ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำส ำหรับงวดส้ินสุด 31 

ธนัวำคม 2562 
มูลค่ำส ำหรับงวดส้ินสุด 31 

ธนัวำคม 2561 
บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จ ำกดั 
เป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทัร้อยละ 11.10 
กรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน 
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์
2.นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 
ซ้ือวตัถุดิบ 

636,025,309.93 
6,544,800.00 

702,144,250.09 
5,962,618.00 

บริษทั ยูเนียนคำร์ตอน อินดสัทรีย ์จ ำกดั 
กรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน 
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์
2.นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 520,060,407.77 456,707,331.03 
ซ้ือวตัถุดิบ 18,058,413.00 12,146,410.00 

บริษทั ยูไทย คำร์ตอนส์ จ ำกดั 
กรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน 
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงส์ 
2.นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 257,023,519.70 237,601,770.13 
ซ้ือวตัถุดิบ 8,362,573.00 8,969,305.00 

บริษทั ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพค็ จ ำกดั 
กรรมกำรร่วมกนั 1 ท่ำน 
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์

รำยไดจ้ำกกำรขำย 123,547,871.92 164,162,075.35 
ซ้ือวตัถุดิบ 6,695,106.00 11,133,401.00 

บริษทั ควอลิต้ี คำร์ตอนส์ จ ำกดั 
กรรมกำรร่วมกนั 1 ท่ำน 
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์
 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 184,253.50 266,570.80 
ซ้ือวตัถุดิบ 73,000.00 374,723.00 
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บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง/ควำมสัมพนัธ์กบับริษทั ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำส ำหรับงวดส้ินสุด 31 

ธนัวำคม 2562 
มูลค่ำส ำหรับงวดส้ินสุด 31 

ธนัวำคม 2561 
บริษทั ปรำจีนแลนด์ จ ำกดั 
กรรมกำรร่วมกนั 3 ท่ำน 
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์
2.นำยมงคล มงักรกนก 
3.นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ 

รำยไดอ้ื่น 
ค่ำน ้ำประปำ 

779,046.87 
27,638,670.00 

1,049,237.90 
27,603,553.20 

   

บริษทั ไทยฟำร์อีสต ์จ ำกดั 
กรรมกำรร่วมกนั 1 ท่ำน 
1.นำยมงคล มงักรกนก 

ค่ำเช่ำส ำนกังำน 866,250.00 845,292.34 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น 250,524.73 253,056.51 

บริษทั ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล ์จ ำกดั 
กรรมกำรร่วมกนั 3 ท่ำน 
1.นำยมงคล มงักรกนก 
2.นำยบุญน ำ บุญน ำทรัพย ์
3.นำยก ำจร ช่ืนชูจิตต ์

เงินให้กูย้ืม 
ดอกเบ้ียรับ 

40,000,000.00 
676,301.37 

0.00 
0.00 

 

  

กลับไปสารบัญ 
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รายงานทางการเงิน 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่องบการเงิน 

คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูร้ับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรอง

โดยทัว่ไปในประเทศไทย โดยมีกำรพิจำรณำนโยบำยกำรบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติัอย่ำงสม ่ำเสมอ ใชดุ้ลยพินิจอย่ำงระมดัระวงัและ

หลกักำรประมำณท่ีสมเหตุสมผลในกำรจดัท ำงบกำรเงิน รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีส ำคญัอย่ำงเพียงพอและโปร่งใสในหมำยเหตุประกอบงบ

กำรเงินเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัให้มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และด ำรงรักษำไวซ่ึ้งระบบบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผล 

เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรบนัทึกขอ้มูลทำงบญัชีมีควำมถูกตอ้งครบถว้น แสดงขอ้มูลตำมขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ทนัต่อเวลำและเพียง

พอท่ีจะด ำรงรักษำไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น ตลอดจนป้องกนัไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคญั 

 

คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ เพ่ือท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแล สอบทำน ควำมน่ำเช่ือถอื

และควำมถูกตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทั้งประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพ โดย

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำน้ีแลว้ 

 

คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบริษทั  สำมำรถใหค้วำมเช่ือมัน่ไดว้่ำงบกำรเงิน

ของบริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงิน

สดโดยถูกตอ้งตำมควรในสำระส ำคญั ตำมมำตรฐำนท่ีรับรองโดยทัว่ไปในประเทศไทย ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและแสดงควำมเห็นไว้

ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปีน้ีแลว้ 

 

 
(ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ)์ 

                  ประธำนกรรมกำร  

กลับไปสารบัญ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผูถ้ือหุ้นบริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31

ธนัวำคม พ.ศ. 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั

และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ผลกำร

ด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจ้ำได้กล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบ

บญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจ้ำ ขำ้พเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบ

วิชำชีพท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินและข้ำพเ จ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำน

จรรยำบรรณอื่น ๆ  ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจ้ำเช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจ้ำไดร้ับเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้เป็น

เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ  ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจ้ำในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน

ส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ 

งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 20 บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลำยแห่งและเป็นจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคัญ

ในงบกำรเงิน ซ่ึงประกอบด้วย รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น รำยได้จำกกำรขำย และรำยกำรคำ้ต่ำง ๆ  โดยบริษทัฯ ได้ก ำหนด

วิธีกำรรวบรวมขอ้มูลเพ่ือจะได้รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัน ำมำบนัทึกบญัชีและเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินได้อย่ำง

ครบถว้นและถูกตอ้ง และมีกำรปฏิบตัิเป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำหนดรำคำท่ีไดเ้ปิดเผยไว ้  

ขำ้พเจำ้ไดร้ับควำมเช่ือมัน่เก่ียวกบัรำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดย 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมเก่ียวกบักำรรวบรวมขอ้มูลและกำรระบุบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีจะเปิดเผย  

• พิจำรณำถึงนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลและกำรอนุมตัิรำยกำรโดยผูท่ี้มี

อ  ำนำจท่ีเหมำะสม 

• วิเครำะห์เปรียบเทียบรำยกำรท่ีผิดปกติอย่ำงเป็นสำระส ำคญั 
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• ขอค ำยืนยนัยอดส ำหรับยอดคงเหลอืของบญัชีและรำยกำรบญัชีท่ีแสดงในงบก ำไรขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัทุก

รำย 

• สุ่มตรวจสอบรำยกำรคำ้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปีเปรียบเทียบกบันโยบำยกำรก ำหนดรำคำของบริษทั และเปรียบเทียบรำยกำร ลกัษณะ

เดียวกนัท่ีมีกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักิจกำรอื่น 

• สุ่มตรวจสอบหลกัฐำนประกอบกำรบนัทึกรำยกำรขำย รำยกำรซ้ือ กำรรับช ำระเงิน กำรจ่ำยช ำระเงิน กำรให้เงินกูยื้มและกำรรับคืน

เงินกูย้ืม โดยพิจำรณำว่ำมีหลกัฐำนประกอบท่ีเพียงพอและเหมำะสม 

• ตรวจสอบกำรบนัทึกบญัชี และกำรจดัประเภทบญัชีรวมถึงควำมครบถว้นของกำรเปิดเผยรำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ข้อมูลอื่น  
ผูบ้ริหำรเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี (แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของ

ผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรำยงำนนั้น) ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้ับรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ควำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอื่น ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ี

เก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอื่นมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ี

ไดร้ับจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏว่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ือง

ดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล เพ่ือให้มีผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถกูตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ

รับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำร

ด ำเนินงำนต่อเน่ืองตำมควำมเหมำะสม และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทั

หรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของ

ขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำม

มำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิด

จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตสุมผลได ้ว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุก

รำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำร

ตรวจสอบ กำรปฏิบตัิงำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตัิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ี

เพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำร

ปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรบนัทึกรำยกำรหรือแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำร

แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 

แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำรเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำขึ้นโดยผูบ้ริหำร 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และจำกหลกัฐำนกำรสอบ

บญัชีท่ีไดร้ับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมี

นยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั 

ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำร

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ี

ไดร้ับจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษทั

ตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ ท่ี

ท ำให้มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผน

ไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ได้พบในระหว่ำง

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจ้ำได้ให้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจ้ำได้ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและได้

ส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำ

ว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวด

ปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือ

ขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ือง

ดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักลำ่วสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ

ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

      (นำงสุวิมล  กฤตยำเกียรณ์) 

       ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน  2982 

 

วนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563  

กลับไปสารบัญ 
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บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร์  จ ากดั  (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

     (หน่วย : บาท)  

สินทรัพย์ หมายเหตุ  2562 2561 

สินทรัพย์หมุนเวียน     

    เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5  128,898,738.77             190,363,871.91 

    เงินลงทุนชัว่ครำว 6             240,204,135.14                    162,916.69    

    ลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมุนเวียนอื่น 7, 20  762,710,340.75           827,224,374.44 

    เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20  40,000,000.00 - 

    สินคำ้คงเหลือ  8  310,740,864.55 441,347,655.30 

    พสัดุและอะไหลค่งคลงั   129,456,845.89             125,034,488.62 

                  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   1,612,010,925.10 1,584,133,306.96 

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

    ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  9  1,812,270,188.77 1,911,575,992.87 

    สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 10  43,601,736.99 41,498,895.44   

    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น   1,084,566.54                       9,800.00  

                  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,856,956,492.30 1,953,084,688.31 

รวมสินทรัพย์   3,468,967,417.40 3,537,217,995.27 

     

     

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี     
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บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร์  จ ากดั  (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

     (หน่วย : บาท)  

 หมายเหตุ  2562 2561 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน     

    เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น 11, 20         231,689,264.96           408,176,606.17 

    เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน     

         ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 12  - 136,680,000.00 

    ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย   57,989,339.99             43,876,214.12   

                  รวมหนี้สินหมุนเวียน   289,678,604.95           588,732,820.29 

     

หนี้สินไม่หมุนเวียน     

    เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 12           -           252,470,000.00   

    ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน     

         ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 13  27,739,532.00             18,288,092.00 

    หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น           2,221,892.24 1,556,515.00 

                  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   29,961,424.24 272,314,607.00 

                  รวมหนี้สิน       319,640,029.19        861,047,427.29 

     

     

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี     
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บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร์  จ ากดั  (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

     

     (หน่วย : บาท)  

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ  2562 2561 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

    ทุนเรือนหุ้น     

        ทุนจดทะเบียน     

           หุ้นสำมญั 650,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท   650,000,000.00  650,000,000.00  

        ทุนท่ีออกและช ำระแลว้     

           หุ้นสำมญั 650,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บำท            650,000,000.00          650,000,000.00  

    ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั           174,464,850.00         174,464,850.00  

    ก ำไรสะสม     

        จดัสรรแลว้     

            ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 14           65,000,000.00           65,000,000.00 

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร       2,259,862,538.21     1,786,705,717.98 

                   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น       3,149,327,388.21     2,676,170,567.98 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   3,468,967,417.40 3,537,217,995.27 

     

     

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี      
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บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร์  จ ากดั  (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
      

      (หน่วย : บาท)  
 หมายเหตุ  2562  2561 

      

รำยไดจ้ำกกำรขำย       3,403,424,066.46    3,719,292,890.19 

ตน้ทุนขำย   (2,321,240,419.28)  (2,748,895,959.05) 

ก าไรขั้นต้น       1,082,183,647.18       970,396,931.14 

      

รำยไดอ้ื่น      

     รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ         12,671,333.07         19,764,375.97 

     ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน             5,968,717.68   3,713,228.86 

     อื่น ๆ        8,378,465.78         19,929,975.44 

            รวมรายได้อื่น          27,018,516.53        43,407,580.27   

      

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย         (62,626,855.84)      (61,831,973.94) 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร          (67,783,228.09)      (53,838,168.80) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน              (9,327,034.56)       (32,978,748.72) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้         969,465,045.22         865,155,619.95 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 10        (106,338,164.99)         (87,983,928.97) 

ก าไรส าหรับปี       863,126,880.23       777,171,690.98 

ก ำไรเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี                                   -                                    -    

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี      863,126,880.23  777,171,690.98 
 

     

ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 18  1.33  1.20  
      

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี     
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บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร์  จ ากดั  (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

  
  (หน่วย : บาท) 

  
2562  2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้  969,465,045.22  865,155,619.95 

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 

    ค่ำเส่ือมรำคำ  210,825,320.64  197,180,473.62 

    หน้ีสงสัยจะสูญ  50,199.26  - 

    โอนกลบัค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลอื  (342,128.56)  (1,466,985.33) 

    ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของพสัดุและอะไหล่คงคลงั  680,856.85  - 

    (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ครำว  -  (161,935.89) 

    (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น  455,652.49  357,266.52 

    (ก ำไร) ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  (1,344,632.87)  (691,729.09) 

    ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน (41,218.45)  (980.80) 

    ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน  9,451,440.00  2,417,664.00 

    ดอกเบ้ียรับ  (2,817,266.22)  (1,004,764.80) 

    ตน้ทุนกำรเงิน  9,327,034.56  32,978,748.72 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินกำร  1,195,710,302.92  1,094,763,376.90 

สินทรัพย์จากการด าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง     

    ลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมุนเวียนอื่น  64,437,908.05  (93,697,855.61) 

    สินคำ้คงเหลือ  130,948,919.31  (21,542,133.22) 

    พสัดุและอะไหลค่งคลงั  (7,287,292.74)  (18,189,231.10) 

หนีสิ้นจากการด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง)     

    เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น  (153,255,831.27)  107,218,296.78 

    หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น  553,354.00  (5,953,837.96) 

เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน  1,231,107,360.27  1,062,598,615.79 

    จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน  -  (1,387,100.00) 

    รับดอกเบ้ีย  2,140,964.85  1,004,764.80 

    จ่ำยตน้ทุนทำงกำรเงิน  (9,414,505.38)  (33,260,095.24) 

    จ่ำยภำษีเงินได ้  (94,327,880.67)  (58,832,288.83) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  1,129,505,939.07  970,123,896.52 

     



บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2562 / Annual Report 2019 หนำ้ท่ี 75 
 

บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร์  จ ากดั  (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

  
  (หน่วย : บาท) 

  
2562  2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
  

 

    ดอกเบ้ียรับ  676,301.37  - 

    จ่ำยเงินลงทุนชัว่ครำว  (240,000,000.00)  (140,000,000.00) 

    รับเงินจำกกำรขำยเงินลงทุนชัว่ครำว  -  140,000,000.00 

    จ่ำยเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (50,000,000.00)  - 

    รับคืนเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  10,000,000.00  - 

    จ่ำยซ้ือสินทรัพยถ์ำวร  (132,682,501.92)  (68,385,242.56) 

    รับเงินจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวร  155,188.34  1,366,346.73 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (411,851,012.21)  (67,018,895.83) 

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

    ช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  (389,150,000.00)  (666,680,000.00) 

    เงินปันผลจ่ำย  (389,970,060.00)  (162,499,925.00) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (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 วันส้ินปี  128,898,738.77  190,363,871.91 

     

     

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี       
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

กำรจดทะเบียน : บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยประเภท
บริษทัจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2533 แปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2547 และ
เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2547 

ท่ีตั้งบริษทั 
ส ำนกังำนใหญ่ : ชั้นท่ี 4 เลขท่ี 113-115 ถนนริมคลองประปำ แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 
โรงงำน : เลขท่ี 61 หมู่ 8 ต ำบลวดัโบสถ ์อ  ำเภอเมือง จงัหวดัปรำจีนบุรี 
ประเภทธุรกิจ : บริษทั ประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษครำฟท์ส ำหรับผลิตบรรจุภณัฑ ์ประเภทกล่อง

ลูกฟูกและกระดำษท ำผิวกล่อง 

รำยช่ือกลุ่มผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2562 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้นครั้ งล่ำสุด มีดงัน้ี 

 สัดส่วนกำรถอืหุ้น 
 (ร้อยละของทุนช ำระแลว้) 
1. กลุ่มชินเศรษฐวงศ ์ 31.37 
2. บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จ ำกดั 11.10 
3. กลุ่มมงักรกนก 10.58 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และแสดงรำยกำรตำมประกำศ
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้โดยกระทรวงพำณิชย ์ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 เร่ือง ก ำหนดรำยกำรย่อท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 
และตำมกฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบกำรเงินของบริษทัฯ จดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน ยกเวน้รำยกำรท่ี
เปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบั
ภำษำไทยน้ี 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 

2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำ

ถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดร้ับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบตัิทำงกำร
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บญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถอืปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ

บริษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

  

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้

การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปลี่ยนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรกอ่สร้ำงอสังหำริมทรัพย์ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำร

บญัชีฉบบัอื่น มำตรฐำนฉบบัน้ีได้ก ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอน ส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ท่ีเกิดขึ้นจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้

รำยได้ในจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิไดร้ับจำกกำรแลกเปลี่ยนสินคำ้หรือบริกำรท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ 

และก ำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละ

ขั้นตอน 

 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ซ่ึงจะมีผล

บงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่

ดงักล่ำวไดมี้กำรเปลี่ยนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึง สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ย

มูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผน

ธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนดำ้น

เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใชจ้ะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนว

ปฏิบตัิทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้

ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำ

เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลกักำรเช่นเดียวกนักับมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) สัญญำเช่ำ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561)  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจให้แก่ผูเ้ช่ำ 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) กำรประเมินว่ำขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 

 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำถือปฏิบติั 

4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รำยได้จำกกำรขำย บริษทัฯ พิจำรณำว่ำโดยส่วนใหญ่มีภำระท่ีตอ้งปฏิบตัิภำระเดียว บริษทัฯ รับรู้รำยได้จำกกำรขำยเม่ือได้โอนอ ำนำจ
ควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีได้รับหรือคำดว่ำจะได้รับส ำหรับ
สินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหักประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด 

รำยไดอ้ื่นและค่ำใชจ้่ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร ซ่ึงถึงก ำหนดรับคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนและไม่มีภำระ
ผูกพนั 

4.3 ลูกหนี้และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีแสดงในรำคำสุทธิจำกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ถำ้มี) บริษทัฯ ตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจำรณำจำกลูกหน้ีท่ีคำดว่ำจะเก็บเงิน
ไม่ได ้ซ่ึงอำศยัประสบกำรณ์ในกำรเก็บหน้ีท่ีผ่ำนมำเป็นเกณฑ ์

4.4 สินค้าคงเหลือ 

บริษทัฯ ตีรำคำสินคำ้คงเหลือในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดร้ับ แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนใชว้ิธีถวัเฉลี่ย 

4.5 พัสดุและอะไหล่คงคลัง 

บริษทัฯ ตีรำคำพสัดุและอะไหล่คงคลงัคงเหลือในรำคำทุน โดยวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน 

4.6 เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ แสดงด้วยรำคำยุติธรรม ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำบนัทึกไวเ้ป็นก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำก
กำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดร้ับกบัมูลค่ำยุติธรรมตำมบญัชีของเงินลงทุน จะบนัทึกเป็นก ำไร(ขำดทุน) 
จำกกำรขำยเงินลงทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงตำมรำคำทุนหลงัหักกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยถ์ำวร (ถำ้มี) 

อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์  (ถ้ำมี) รำคำทุนดังกล่ำว
ประกอบดว้ย รำคำซ้ือและตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งอื่นเพ่ือให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใชง้ำนได ้ตน้ทุนในกำรต่อเติมหรือปรับปรุงถือเป็น
รำคำทุนของสินทรัพย ์ค่ำใชจ้่ำยในกำรซ่อมแซมถือเป็นค่ำใชจ้่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

บริษทัฯ ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยทุ์กประเภท ยกเวน้ท่ีดินและทรัพยสิ์นระหว่ำงก่อสร้ำงโดยใชว้ิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำน
โดยประมำณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

  จ ำนวนปี 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง  10- 29  
เคร่ืองจกัร  10- 24 
เคร่ืองมืออุปกรณ์  5, 10 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  5, 10 
คอมพิวเตอร์  3 
ยำนพำหนะ  5 
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ตน้ทุนท่ีประมำณในเบ้ืองตน้ส ำหรับกำรร้ือถอนกำรขนยำ้ยและกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพย ์ ซ่ึงเป็นภำระผูกพนัของบริษทัฯ จะรวม
เป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนประกอบของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละ
ส่วนแยกต่ำงหำกจำกกัน เม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนัยส ำคญัเม่ือเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของทรัพยสิ์นนั้น นอกจำกน้ี
บริษทัฯ จะทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์ มูลค่ำคงเหลือและวิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำอย่ำงนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบบญัชี  

บริษทัฯ ตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้
หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษัทฯ ตดั
รำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย
ได้ถูกน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย ์จนกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีใช้ได้ตำมท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนกำรกู้ยืมอื่นถือ
เป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูยื้มประกอบดว้ยดอกเบ้ีย และตน้ทุนอื่นท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกูยื้มนั้น 

4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอื่นของบริษทั
ฯหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้ับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้ับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำร
ใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำด
ว่ำจะไดร้ับจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำด
ปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหัก
ตน้ทุนในกำรขำย บริษทัฯใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะ
ไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้น ผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยน
และสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไป
หรือลดลง บริษทัฯจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้ับคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็
ต่อเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้ับคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำครั้ งล่ำสุด โดย
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมขึ้นจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร ดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำร
ไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์โดย
รับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

4.10 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหักกลบไดเ้ม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพย์
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพย์
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั 
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สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกบั
กำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรำยงำนและจะถูกปรับลดลง
เท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 

4.11 ภาษีเงินได้ 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุ้นหรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น 

ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือไดร้ับช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำงวดท่ีตอ้งเสียภำษีโดยใช้
อตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ีเก่ียวกบัรำยกำรในงวดก่อนๆ 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ ำนวนท่ี
ใชเ้พ่ือควำมมุ่งหมำยทำงภำษี  ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้หำกเป็นไปไดว้่ำจะไม่มีกำรใชป้ระโยชน์ในอนำคตอนัใกล ้

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใช้อตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใช้กบัผลแตกต่ำงชั่วครำวเม่ือมีกำรปรับปรุงโดยใช้อตัรำภำษีท่ีประกำศใช้
หรือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน 

ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี บริษทัฯ ตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษี
ท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ บริษทัฯ เช่ือว่ำไดต้ั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับ
ภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจยั รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์
ในอดีต กำรประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐำนกำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำน และอำจจะเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต  
ขอ้มูลใหม่ๆอำจจะท ำให้บริษทัฯ เปลี่ยนกำรตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัควำมเพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู่ กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงิน
ไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ้่ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน 

บริษทัฯ จดัให้มีกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมท่ีไดก้ ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพไดแ้ยกออกไปจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯ และไดร้ับกำรบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอก กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพดงักล่ำว
ไดร้ับเงินสะสมเขำ้กองทุนจำกพนกังำนและเงินสมทบจำกบริษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น 

ผลประโยชน์หลังออกจากง านของพนักงาน 

บริษทัฯ จดัให้มีผลประโยชน์ของพนกังำนหลงักำรเลิกจำ้งเพ่ือจ่ำยให้แก่พนกังำนเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำนไทย มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสิน
ผลประโยชน์พนกังำนไดถู้กรับรู้รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินโดยกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยใชว้ิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ (Projected Unit Credit Method) ภำยใตส้มมติฐำนเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีบริษทัฯ ก ำหนดขึ้นอย่ำง
เหมำะสม สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประเมินค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์ของพนกังำนสุทธิประจ ำปี ไดร้วมถึงอตัรำคิดลด อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของ
เงินเดือนพนกังำนและอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน กำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำเหล่ำน้ีมีผลต่อประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัผลประโยชน์ของพนกังำนสุทธิในทุกปี บริษทัฯ ไดมี้กำรทบทวนอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม ซ่ึงสะทอ้นถึงอตัรำดอกเบ้ียท่ีควรน ำมำใชใ้น
กำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยให้กบัพนกังำนในกำรประเมินอตัรำส่วนลดท่ีเหมำะสม 
บริษทัฯ จะพิจำรณำจำกอตัรำดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงจ่ำยในสกุลเงินท่ีไดร้ับประโยชน์ 
บริษทัฯ รับรู้ก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้
ค่ำใชจ้่ำยของผลประโยชน์พนกังำนในก ำไรขำดทุน 

4.13 ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

ก ำไร(ขำดทุน) ต่อหุ้น ท่ีแสดงไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นก ำไร(ขำดทุน) ต่อ หุ้นขั้นพ้ืนฐำน ซ่ึงค ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไร
(ขำดทุน)ส ำหรับปี ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระแลว้ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั 

4.14 เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝำกสถำบนักำรเงิน ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ี
หมุนเวียนอื่น เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น เงินกูยื้มระยะสั้น เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน นโยบำยบญัชี เกณฑก์ำรรับรู้
และวดัมูลค่ำส ำหรับแต่ละรำยกำรไดมี้กำรเปิดเผยแยกตำมแต่ละหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.15 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯ บนัทึกรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศเป็นเงินบำทในอตัรำแลกเปลี่ยน 

ณ วนัท่ีเกิดรำยกำรยอดคงเหลือของบัญชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำเป็นเงินบำท ด้วยอัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วนันั้น 

ก ำไรขำดทุนจำกกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ้่ำยประจ ำปี 

4.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ  ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มี
อิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯท่ีมีอ  ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.17 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญำเช่ำซ่ึงควำมเส่ียงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จำกกำรเป็นเจำ้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่ำ บนัทึกเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ค่ำเช่ำท่ี
เกิดขึ้นจำกสัญญำเช่ำดงักล่ำว รับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญำเช่ำระยะยำวท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำ
กำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเ ช่ำ
แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในงบ
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ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอำยุสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ
หรืออำยุของสัญญำเช่ำแลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกว่ำ 

4.18 ประมาณการหนี้สิน 

บริษทัฯ จะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสิน เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ของกำรเกิดภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำน
อนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต  ภำระผูกพนัดงักล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยำกรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ำย
ช ำระภำระผูกพนัและจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ หำกบริษทัฯ คำดว่ำจะได้รับคืนรำยจ่ำยท่ีจ่ำยช ำระไปตำม
ประมำณกำรหน้ีสินทั้งหมดหรือบำงส่วนอย่ำงแน่นอน บริษทัฯ จะรับรู้รำยจ่ำยท่ีไดร้ับคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำกแต่ตอ้งไม่เกินจ ำนวน
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

นโยบำยกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัหลำยขอ้ก ำหนดให้มีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินและไม่ใช่

ทำงกำรเงิน 

บริษทัก ำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเก่ียวกับกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงผูป้ระเมินมูลค่ำซ่ึงมีควำมรับผิดชอบ

โดยรวมต่อกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมท่ีมีนยัส ำคญั รวมถึงกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 และรำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ริหำรสูงสุดทำงดำ้นกำรเงิน  

ผูป้ระเมินมูลค่ำมีกำรทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้และปรับปรุงกำรวดัมูลค่ำท่ีมีนัยส ำคญัอย่ำงสม ่ำเสมอ หำกมีกำรใช้ขอ้มูลจำก

บุคคลท่ีสำมเพ่ือวดัมูลค่ำยุติธรรม เช่น รำคำจำกนำยหน้ำ หรือกำรตั้งรำคำ ผูป้ระเมินได้ประเมินหลักฐำนท่ีได้มำจำกบุคคลท่ีสำมท่ี

สนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำรวมถึงกำรจดัระดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมว่ำเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินอย่ำงเหมำะสม  

เม่ือวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ให้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได้มูลค่ำยุติธรรมเหล่ำน้ีถูกจดั

ประเภทในแต่ละล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมตำมขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำ ดงัน้ี  

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่ำงเดียวกนั และ

กิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื่นท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรือโดยออ้ม (เช่น รำคำท่ีสังเกตได)้ ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ

หน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

หำกขอ้มูลท่ีน ำมำใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล ำดบัชั้นท่ีแตกต่ำงกนัของมูลค่ำยุติธรรมในภำพรวม 

กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมในภำพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของขอ้มูลท่ีอยู่ในระดับต ่ำสุดท่ีมี

นยัส ำคญัส ำหรับกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมในภำพรวม 

บริษทัฯ รับรู้กำรโอนระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีกำรโอนเกิดขึ้น 

4.20 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่

แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงใน
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมี

ดงัน้ี 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในกำรประมำณค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก

ลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นตน้ 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  

ในกำรประมำณค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร  ผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก

สินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับพิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหักดว้ยค่ำใชจ้่ำยใน

กำรขำยสินคำ้นั้น และค่ำเผ่ือส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมยั เคลื่อนไหวชำ้หรือเส่ือมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยุโดยประมำณของสินคำ้แต่ละชนิด  

สัญญาเช่า  

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมิน
เงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพ่ือพิจำรณำว่ำบริษทัฯ ได้โอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้
หรือไม่ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้
งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำก
คำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับกำร
คำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไป
ไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯ จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯ ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำง
ภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณขึ้นตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง 
ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็น
ตน้ 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
  (หน่วย: บาท) 
 2562 2561 

เงินสด 60,000.00 60,000.00 
เงินฝำกกระแสรำยวนั 12,132,905.77 117,610,116.63 
เงินฝำกออมทรัพย ์ 116,112,295.66 52,853,890.90 

เช็ครอน ำฝำก 593,537.34 19,839,864.38 

รวม 128,898,738.77 190,363,871.91 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกกระแสรำยวนัมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ต่อปี (วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 : ร้อยละ 0.25 ถึง 1.20 ต่อปี) 

6. เงินลงทุนช่ัวคราว 
  (หน่วย: บาท) 
 2562 2561 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้   

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 240,161,935.89 161,935.89 
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำร   

เปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน 42,199.25 980.80 

รวม 240,204,135.14 162,916.69 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชัว่ครำวท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปีมีดงัน้ี  

  (หน่วย: บำท) 
 2562 2561 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 162,916.69 - 
ยอดซ้ือหลกัทรัพย ์ 240,000,000.00 140,000,000.00 
ยอดขำยหลกัทรัพย ์ - (140,000,000.00) 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ครำว - 161,935.89 
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนชัว่ครำว 41,218.45 980.80 

ราคาตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 240,204,135.14 162,916.69 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในกองทุนเปิด เคพลสั ตรำสำรหน้ีระยะสั้น ซ่ึงเป็นกำรลงทุนในตรำสำร

หน้ีภำครัฐ ภำคเอกชน และหรือเงินฝำกทั้งในและต่ำงประเทศ 
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 

   (หน่วย: บาท) 

  2562 2561 
ลูกหนี้การค้า    
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้อง     

ลูกหน้ีกำรคำ้ 303,250,028.30 353,342,605.57 

ตัว๋เงินรับกำรคำ้ 161,203,221.05 116,012,748.76 

  464,453,249.35 469,355,354.33 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน   
ลูกหน้ีกำรคำ้ 243,489,678.62 265,984,162.14 

ตัว๋เงินรับกำรคำ้ 40,023,245.85 67,303,366.03 

  283,512,924.47 333,287,528.17 

รวมลูกหนี้การค้า  747,966,173.82 802,642,882.50 

หัก :  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  - - 

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ  747,966,173.82 802,642,882.50 

    
ลูกหนีห้มุนเวียนอื่น    

ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 5,916,891.35 7,455,291.58 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำพสัดุและอะไหล่คงคลงั 4,181,968.81 9,813,620.42 
เงินทดรองจ่ำย 1,409,100.28 609,046.00 
รำยไดค้ำ้งรับ 1,286,283.90 2,187,401.47 

อื่น ๆ 2,000,121.85 4,516,132.47 

รวม  14,794,366.19 58,174,572.08 

หัก : ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - เงินจ่ำยลว่งหนำ้ผูร้ับเหมำ (50,199.26) - 

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  14,744,166.93 24,581,491.94 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 762,710,340.75 827,224,374.44 
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กำรวิเครำะหอ์ำยุลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บำท) 

 2562 2561 

 ลูกหนี้การค้า ตั๋วเงินรับ รวม ลูกหนี้การค้า ตั๋วเงินรับ รวม 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน       

ภำยในวนัที่ครบก ำหนดช ำระ 299,425,811.35 85,052,568.98 384,478,380.33 347,079,396.89 59,997,997.27 407,077,394.16 

เกินวนัครบก ำหนดช ำระ       

   น้อยกว่ำ 15 วนั 3,824,216.95 *65,563,455.59 69,387,672.54 6,263,208.68 48,060,527.33 54,323,736.01 

   มำกกว่ำ 15 วนั ไม่เกนิ 30 วนั - 10,587,196.48 10,587,196.48 - 7,954,224.16 7,954,224.16 

รวม 303,250,028.30 161,203,221.05 464,453,249.35 353,342,605.57 116,012,748.76 469,355,354.33 

กิจการอื่น        

ภำยในวนัที่ครบก ำหนดช ำระ 161,650,044.60 22,958,917.33 184,608,961.93 210,803,698.85 28,906,283.79 239,709,982.64 

เกินวนัครบก ำหนดช ำระ       

    น้อยกว่ำ 15 วนั 48,707,971.73 5,605,437.30 54,313,409.03 51,042,738.55 19,799,671.38 70,842,409.93 

    มำกกว่ำ 15 วนั ไม่เกนิ 30 วนั 30,545,338.54 9,662,323.50 40,207,662.04 4,137,724.74 16,419,235.40 20,556,960.14 

    เกิน 30 วนั ไม่เกนิ 60 วนั 2,586,323.75 1,796,567.72 4,382,891.47 - 2,178,175.46 2,178,175.46 

รวม 243,489,678.62 40,023,245.85 283,512,924.47 265,984,162.14 67,303,366.03 333,287,528.17 

รวมลูกหนี้การค้า 546,739,706.92 201,226,466.90 747,966,173.82 619,326,767.71 183,316,114.79 802,642,882.50 

 
โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเช่ือแก่ลกูคำ้ของบริษทัมีระยะเวลำ 7 ถึง 105 วนั 

8. สินค้าคงเหลือ 

  (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 174,851,260.46 137,546,267.28 
วตัถุดิบ 108,414,416.65 142,088,178.00 

วตัถุดิบระหว่ำงทำง 27,560,167.11 162,140,318.25 

รวม 310,825,844.22 441,774,763.53 

หัก :  ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลอื (84,979.67) (427,108.23) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 310,740,864.55 441,347,655.30 
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
        (หน่วย:บาท) 

    อุปกรณ์และ เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ท่ีดินและ อำคำรและ  เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใช ้  ระหว่ำงก่อสร้ำง  

 พฒันำท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง เคร่ืองจกัร โรงงำน ส ำนกังำน ยำนพำหนะ และติดตั้ง รวม 
ราคาทุน:         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 130,636,463.50 572,511,188.17 2,911,694,492.26 184,976,846.71 14,259,471.96 16,691,395.42 146,138,909.86 3,976,908,767.88 
เพ่ิมขึ้น - 414,065.73 11,261,670.41 15,958,496.91 785,726.50 4,784,951.50 36,777,956.14 69,982,867.19 
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย - - - (2,072,248.74) (32,004.84) (3,539,329.44) - (5,643,583.02) 
โอน/ปรับปรุง - 25,337,547.61 4,692,625.72 11,225,997.65 - - (41,256,170.98) - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 130,636,463.50 598,262,801.51 2,927,648,788.39 210,089,092.53 15,013,193.62 17,937,017.48 141,660,695.02 4,041,248,052.05 
เพ่ิมขึ้น - - 45,426,690.27 5,228,239.69 985,337.45 1,997,200.00 59,454,597.55 113,092,064.96 
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย - - - (3,128,620.32) (1,887,086.18) (2,156,600.00) - (7,172,306.50) 
โอน/ปรับปรุง - 1,003,588.95 104,233,941.08 9,078,643.09 - - (114,316,173.12) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 130,636,463.50 599,266,390.46 3,077,309,419.74 221,267,354.99 14,111,444.89 17,777,617.48 86,799,119.45 4,147,167,810.51 
         
ค่าเส่ือมราคาสะสม:         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - (394,998,924.01) (1,339,121,471.75) (151,177,624.92) (12,399,482.01) (7,652,589.14) - (1,905,350,091.83) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (16,585,586.99) (163,177,800.25) (14,757,599.35) (1,087,546.08) (1,571,940.95) - (197,180,473.62) 
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย - - - 2,046,975.58 23,762.02 1,849,232.17 - 3,919,969.77 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - (411,584,511.00) (1,502,299,272.00) (163,888,248.69) (13,463,266.07) (7,375,297.92) - (2,098,610,595.68) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (16,854,809.92) (176,060,077.12) (15,358,529.36) (964,756.94) (1,587,147.30) - (210,825,320.64) 
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย - - - 3,042,506.44 1,879,078.12 678,173.52 - 5,599,758.08 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - (428,439,320.92) (1,678,359,349.12) (176,204,271.61) (12,548,944.89) (8,284,271.70) - (2,303,836,158.24) 
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        (หน่วย:บาท) 
    อุปกรณ์และ เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ท่ีดินและ อำคำรและ  เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใช ้  ระหว่ำงก่อสร้ำง  
 พฒันำท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง เคร่ืองจกัร โรงงำน ส ำนกังำน ยำนพำหนะ และติดตั้ง รวม 
         
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (31,061,463.50) - - - - - - (31,061,463.50) 

         
มูลค่าสุทธิทางบัญชี         
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 

รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 



  

 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 จ ำนวน 210.83 ลำ้นบำท และ 197.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ท่ีดิน อำคำรพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงทั้งหมดและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ ำนวนเงิน 1,579.15 

ลำ้นบำท และ 1,614.83 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดจ้ดจ ำนองเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูยื้มระยะสั้น เงินกูยื้มระยะยำวและวงเงิน

สินเช่ืออื่นกบัสถำบนักำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยถ์ำวรท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำเต็มมูลค่ำแลว้ แต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ รำคำทุน จ ำนวนเงิน 384.40 

ลำ้นบำท และ 148.83 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

10. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
  (หน่วย : บาท) 
 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 10,039.85 - 

ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลอื  153,167.30 85,421.64 

ค่ำเส่ือมรำคำ - อตัรำท่ีแตกต่ำงกนั 37,890,623.44 37,755,855.40 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 5,547,906.40 3,657,618.40 

รวม 43,601,736.99 41,498,895.44 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรวมท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปีมีดงัน้ี 
    (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 1 บนัทึกเป็น(รำยจ่ำย)/รำยไดใ้น ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม ก ำไรหรือ ก ำไรขำดทุน ธนัวำคม 
 2562 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - 10,039.85 - 10,039.85 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลอื      
     พสัดุและอะไหล่คงคลงั 85,421.64 67,745.66 - 153,167.30 
ค่ำเส่ือมรำคำ - อตัรำท่ีแตกต่ำงกนั 37,755,855.40 134,768.04 - 37,890,623.44 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ     

ผลประโยชน์พนกังำน 3,657,618.40 1,890,288.00 - 5,547,906.40 

รวม 41,498,895.44 2,102,841.55 - 43,601,736.99 
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    (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัที่ 1 บนัทึกเป็น(รำยจ่ำย)/รำยไดใ้น ณ วนัที่ 31 
 มกรำคม ก ำไรหรือ ก ำไรขำดทุน ธนัวำคม 
 2561 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 698,876.72 (698,876.72) - - 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ  378,818.71 (293,397.07) - 85,421.64 
ค่ำเส่ือมรำคำ - อตัรำท่ีแตกตำ่งกนั 37,834,011.37 (78,155.97) - 37,755,855.40 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ     

ผลประโยชน์พนกังำน 3,451,505.60 206,112.80 - 3,657,618.40 

รวม 42,363,212.40 (864,316.96) - 41,498,895.44 

 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
  2562 2561 
ภำษีเงินไดร้ับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :    
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:    
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 108,441,006.54 87,119,612.01 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :   
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง   

ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (2,102,841.55) 864,316.96 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 106,338,164.99 87,983,928.97 
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รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
  2562 2561 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  969,465,045.22 865,155,619.95 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 193,893,009.04 173,031,123.99 

   
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :   
รำยไดท่ี้เกณฑบ์ญัชีต่ำงจำกเกณฑภ์ำษี (135,205.34) (10,049.60) 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกณฑบ์ญัชีต่ำงจำกเกณฑภ์ำษี 208,763.65 192,251.65 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน (87,628,402.36) (85,229,397.07) 

รวม (87,554,844.05) (85,047,195.02) 

   

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 106,338,164.99 87,983,928.97 

อตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 10.97% 10.17% 

11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 

   (หน่วย: บาท) 

  2562 2561 
เจ้าหนี้การค้า   
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง (หมำยเหตุ 20) 8,821,897.48 8,178,662.70 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอื่น 145,951,573.71 302,661,231.96 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า  154,773,471.19 310,839,894.66 

   
เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น   
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 21,850,568.56 29,159,506.42 
โบนสัคำ้งจ่ำย 29,972,882.45 26,620,375.57 
รำยไดร้ับล่วงหนำ้ 401,643.31 - 
เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำง - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20) - 27,000,000.00 
เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น 15,625,214.13 10,398,694.00 
อื่น ๆ 9,065,485.32 4,158,135.52 

รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 76,915,793.77 97,336,711.51 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น 231,689,264.96 408,176,606.17 
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12. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

 (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 389,150,000.00 

หัก :  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - (136,680,000.00) 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ - 252,470,000.00 

 รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  389,150,000.00 1,055,830,000.00 
รับเงินกู ้ - - 

จ่ำยคืนเงินกู ้ (389,150,000.00) (666,680,000.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  - 389,150,000.00 

วงเงินท่ี 1 

เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2558 บริษทัฯได้ท ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง วงเงิน 760 ลำ้นบำท โดยวตัถุประสงค์เพ่ือซ้ือ
เคร่ืองผลิตกระดำษ (เบิกเงินกู้เสร็จส้ินแลว้ในเดือนธนัวำคม 2560) อตัรำดอกเบ้ีย ส ำหรับเงินกู้ 100 ลำ้นบำทแรกอตัรำ THBFIX บวกร้อยละ 
1.455 เงินกูส่้วนท่ีเหลือ อตัรำ MLR ลบร้อยละ 2 จ่ำยดอกเบ้ียเป็นรำยเดือน ก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ นบัแต่เดือนท่ีมีกำรรับเงินกูง้วดสุดทำ้ย แต่
ทั้งน้ีไม่เกินเดือนมกรำคม 2561 และตอ้งช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียให้เสร็จส้ินภำยใน 72 เดือน หรือภำยในเดือนธนัวำคม 2566 แลว้แต่ระยะเวลำ
ใดจะถึงก่อน  

วงเงินท่ี 2 

เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2558 บริษัทฯได้ท ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกบัสถำบันกำรเงินแห่งหน่ึง วงเงิน 450 ล้ำนบำท โดยวตัถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนโรงไฟฟ้ำระบบพลงังำนควำมร้อนร่วมและระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย (เบิกเงินกู้แลว้ เสร็จส้ินแลว้ในเดือนธันวำคม 2560) อตัรำดอกเบ้ีย 
ส ำหรับเงินกู้ 50 ลำ้นบำทแรกอตัรำ THBFIX บวกร้อยละ 1.55 เงินกู้ส่วนท่ีเหลือ อตัรำ MLR ลบร้อยละ 2 จ่ำยดอกเบ้ียเป็นรำยเดือน ก ำหนด
ช ำระคืนเงินตน้ นบัแต่เดือนท่ีมีกำรรับเงินกูง้วดสุดทำ้ย แต่ทั้งน้ีไม่เกินเดือนมกรำคม 2561 และตอ้งช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียให้เสร็จส้ินภำยใน 
72 เดือน หรือภำยในเดือนธนัวำคม 2566 แลว้แต่ระยะเวลำใดจะถึงก่อน 

เงินกูยื้มระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยท่ีดิน อำคำร ซ่ึงเป็นหลกัประกนัร่วมกบัวงเงินสินเช่ืออื่นกบัทำงธนำคำร และภำยใตเ้งื่อนไขของสัญญำ
เงินกูยื้มระยะยำวดงักล่ำว บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดในสัญญำดงักล่ำว เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิ
ต่อก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษีเงินได้ ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย และกำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น ให้เป็นไปตำม
อตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ  

เม่ือวนัท่ี 11 ตุลำคม 2562 บริษทัฯ ไดช้ ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินวงเงินท่ี 1 และวงเงินท่ี 2 ก่อนครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำ
แลว้ทั้งจ ำนวน 
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13. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

จ ำนวนเงินประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ    

    ผลประโยชน์พนกังำน ณ ตน้ปี 18,288,092.00 17,257,528.00 

ส่วนรับรู้ในก าไรขาดทุน :   

   ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 4,308,988.00 2,417,664.00 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี 5,142,452.00 (1,387,100.00) 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับ -  

    ผลประโยชน์พนักงาน ณ ส้ินปี 27,739,532.00 18,288,092.00 

ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 รับรู้ในรำยกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุน 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญตัิคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ได้ประกำศใช้แลว้ในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยมีผลบังคบัใชเ้ม่ือพน้ก ำหนดสำมสิบ
วนั นบัแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นตน้ไป “ซ่ึงก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงท่ีท ำงำนติดต่อกนัครบย่ีสิบปีขึ้น
ไป ให้จ่ำยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำยส่ีร้อยวนั” โดยบริษัทฯ ได้บนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำนตำม
พระรำชบญัญตัิคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ ในปี 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 5.14 ลำ้นบำท 

สมมติฐำนที่ส ำคญัในกำรประมำณกำรวดัมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์พนักงำนที่ก ำหนดไวส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  2562 2561 
  (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด  3.08 3.23 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวน
พนกังำน  3 - 60 3 - 30 

อตัรำกำรมรณะ 

 

อตัรำตำมตำรำงมรณะไทยแยก

เกณฑต์ำมเพศชำยและเพศ

หญิงปี 2560 

อตัรำตำมตำรำงมรณะไทยแยก

เกณฑต์ำมเพศชำยและเพศหญิง

ปี 2551 
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ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2562  2561 

 เพิ่มขึน้ ลดลง  เพิ่มขึน้ ลดลง 

อตัรำคิดลด (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) (2.42) 2.84  (1.47) 1.72 

อตัรำกำรขึ้นเงินเดอืนในอนำคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 3.03 (2.62)  1.85 (1.61) 

อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10) (0.91) 0.98  (0.51) 0.53 

 
ในระหว่ำงปี 2562 อตัรำดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบำลท่ีน ำมำใชอ้ำ้งอิงในกำรค ำนวณประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนได้ปรับลดลงอย่ำง
ต่อเน่ือง ส่งผลให้ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนท่ีค ำนวณไวเ้ดิมต ่ำไป อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ เห็นว่ำอตัรำดอกเบ้ียท่ี
ลดลงดงักล่ำว มีผลกระทบไม่เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ จึงมีนโยบำยจะปรับใชใ้นปีถดัไป 

14. ทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตำมพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกดั พ. ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของ
ก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัจำกหักยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวจะน ำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได้ 

15. เงินปันผล 

ปี 2562 

ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2562 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 มีมติอนุมตัิ ให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน

ปี 2561 ให้แก่ผูถ้ือหุ้น จ ำนวน 650 ลำ้นหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.60 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 390.00 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ ไดจ้่ำยเงินปันผลแลว้ใน

วนัท่ี 24 พฤษภำคม 2562 

ปี 2561 

ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2561 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 มีมติอนุมตัิให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 

2560 ให้แก่ผูถ้ือหุ้น จ ำนวน 650 ลำ้นหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.25 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 162.50 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ ไดจ้่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 25 

พฤษภำคม 2561 

16. ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำรของบริษทัฯ ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั โดยไม่รวม
เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำรในฐำนะผูบ้ริหำร 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับเงินเดือน ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมกำรเฉพำะในฐำนะผูบ้ริหำรและให้แก่
ผูบ้ริหำรตำมนิยำมในประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ ผูจ้ดักำรหรือผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบั
บริหำรส่ีรำยแรกต่อจำกผูจ้ดักำรลงมำและผูซ่ึ้งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำระดบับริหำรรำยท่ีส่ีทุกรำยและให้หมำยควำมรวมถึงผูด้ ำรงต ำแหน่ง
ระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ 

17. กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน 
บริษทัฯ และพนักงำนได้เขำ้ร่วมเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพช่ือ “กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ มำสเตอร์ ร่วมทุน ซ่ึงจดทะเบียนแลว้” 
ตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ และพนักงำนจะจ่ำยเงินเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 2 ของ
เงินเดือน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพน้ี บริหำรโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ทิสโก ้จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำก
งำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯ 

18. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั
และจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหว่ำงปี โดยถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั โดยแสดงกำรค ำนวณดงัน้ี 

                          2562                         2561 

ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั (บำท) 863,126,880.23 777,171,690.98 

จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั (หุ้น) 650,000,000 650,000,000 

ก าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.33 1.20 

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ้่ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 2562 2561 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป (37,304,993.18) 49,523,483.80 
วตัถุดิบ และวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,746,588,194.06 2,115,959,675.58 
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นกังำน 134,625,347.31 118,823,737.14 
ค่ำเส่ือมรำคำ 210,825,320.64 197,238,635.05 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 3,230,000.00 3,602,500.00 
ค่ำซ่อมแซม 32,313,590.96 33,081,335.90 
ค่ำขนส่ง 49,846,006.65 9,702,795.26 
ขำดทุน(โอนกลบั)ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ (342,128.56) (1,466,985.33) 
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20. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ส่วนหน่ึงในสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของบริษทัฯ เกิดขึ้นจำกรำยกำรทำงบญัชีกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยกำรมีผูถ้ือ
หุ้นและ/หรือกรรมกำรร่วมกนั ผลของรำยกำรดงักล่ำวได้แสดงรวมไวใ้นงบกำรเงินน้ี ซ่ึงฝ่ำยบริหำรเช่ือว่ำรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำน้ีเป็น
รำยกำรตำมปกติของธุรกิจ โดยใชน้โยบำยดงัน้ี 

รำยกำรระหว่ำงกนั นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

-  รำยไดจ้ำกกำรขำย -  ก ำหนดรำคำขำยสินคำ้ตำมปกติ  ส ำหรับกรณีปริมำณกำรขำยสินคำ้ปกต ิ 
-  ก ำหนดรำคำขำยสินคำ้ต ่ำกว่ำรำคำขำยปกติ โดยเฉลี่ยประมำณร้อยละ  

3 - 5 กรณีปริมำณกำรขำยสินคำ้มำกกว่ำปกติ   
(นโยบำยกำรก ำหนดรำคำขำยสินคำ้ดงักล่ำว บริษทั ถือเป็นนโยบำยท่ีใช้กบัลูกคำ้
รำยอื่นของบริษทั ดว้ย) 

-  รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร -  ตำมท่ีตกลงในสัญญำ เดอืนละ 52,500.00 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 
-  ซ้ือวตัถุดิบ  -  ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
-  ค่ำเช่ำส ำนกังำน -   ตำมท่ีตกลงในสัญญำ เดือนละ 72,187.50 บำท  
-  ค่ำน ้ำประปำ -   ตำมท่ีตกลงในสัญญำ ลูกบำศก์เมตรละ 9.30 บำท  
-  ค่ำก่อสร้ำงทรัพยสิ์นถำวร -   ตำมบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนั  
-  เงินให้กูย้ืม -   ตำมสัญญำมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 และ 4.25 ต่อปีตำมบนัทึกขอ้ตกลง

ร่วมกนั  

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบริษทั กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี: 
ช่ือบริษทั ควำมสัมพนัธ์ 

 กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งถือหุ้น

ในบริษทั 

ผูถ้ือหุ้นในกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง เป็น
กรรมกำรของบริษทั และ/หรือ

กรรมกำรของบริษทั เป็นกรรมกำร
ของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.  บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส ์จ ำกดั A, B, C โดยมีกรรมกำร 2 ท่ำน 
2.  บริษทั ยูเนียนคำร์ตอน อินดสัทรีย ์จ ำกดั B, C โดยมีกรรมกำร 2 ท่ำน 
3.  บริษทั ยูไทย คำร์ตอนส ์จ ำกดั B, C โดยมีกรรมกำร 2 ท่ำน 
4.  บริษทั ปรำจีนแลนด์ จ ำกดั B, C โดยมีกรรมกำร 3 ท่ำน 
5.  บริษทั ไทยฟำร์อีสต ์จ ำกดั B, C โดยมีกรรมกำร 1 ท่ำน 
6.  บริษทั ยูเนียน แอนด์ โอจ ิอินเตอร์แพค็ จ ำกดั B, C โดยมีกรรมกำร 1 ท่ำน 
7.  บริษทั  ควอลิต้ี คำร์ตอนส ์จ ำกดั B, C โดยมีกรรมกำร 1 ท่ำน 
8.  บริษทั  ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล ์จ ำกดั B, C โดยมีกรรมกำร 3 ท่ำน 
9.  บริษทั วงศช่์ำง จ ำกดั B โดยมีกรรมกำร 1 ท่ำน 
10. บริษทั ไดสตำร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั  โดยเป็นญำติสนิทกรรมกำร 
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A    =    เป็นผูถ้ือหุ้นในนำมบริษทั 
B    =    ผูถ้ือหุ้นของบริษทัดงักล่ำวเป็นกรรมกำรของบริษทั 
C    =    กรรมกำรของบริษทัดงักล่ำวเป็นกรรมกำรของบริษทั 

รำยกำรระหว่ำงบริษทั กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 2562 2561 
รายได้จากการขาย   
   บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จ ำกดั 636,025,309.93 702,144,250.09 
   บริษทั ยูเนียนคำร์ตอน อินดสัทรีย ์จ ำกดั 520,060,407.77 456,707,331.03 
   บริษทั ยูไทย คำร์ตอนส ์จ ำกดั 257,023,519.70 237,601,770.13 
   บริษทั ยูเนียน แอนด ์โอจิ อินเตอร์แพค็ จ ำกดั 123,547,871.92 164,162,075.35 

   บริษทั ควอลิต้ี คำร์ตอนส ์จ ำกดั 184,253.50 266,570.80 

รวม 1,536,841,362.82 1,560,881,997.40 

 

   (หน่วย : บาท) 

 2562 2561 
รายได้อื่น   

   บริษทั ปรำจีนแลนด์ จ ำกดั 779,046.87 1,049,237.90 

รวม 779,046.87 1,049,237.90 

ดอกเบีย้รับ   

   บริษทั ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล ์จ ำกดั 676,301.37 - 

รวม 676,301.37 - 

ซ้ือวัตถุดิบ   
   บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จ ำกดั 6,544,800.00 5,962,618.00 
   บริษทั ยูเนียนคำร์ตอน อินดสัทรีย ์จ ำกดั 18,058,413.00 12,146,410.00 
   บริษทั ยูไทย คำร์ตอนส ์จ ำกดั 8,362,573.00 8,969,305.00 
   บริษทั ยูเนียน แอนด ์โอจิ อินเตอร์แพค็ จ ำกดั 6,695,106.00 11,133,401.00 

   บริษทั ควอลิต้ี คำร์ตอนส ์จ ำกดั 73,000.00 374,723.00 

รวม 39,733,892.00 38,586,457.00 

ค่าน ้าประปา   

   บริษทั ปรำจีนแลนด์ จ ำกดั 27,638,670.00 27,603,553.20 

รวม 27,638,670.00 27,603,553.20 

ค่าเช่าส านักงาน   

   บริษทั ไทยฟำร์อีสต ์จ ำกดั 866,250.00 845,292.34 

รวม 866,250.00 845,292.34 
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ค่าใช้จ่ายอื่น 

   บริษทั ไทยฟำร์อีสต ์จ ำกดั 250,524.73 253,056.51 

รวม 250,524.73 253,056.51 

ค่าตอบแทนผู้บริหารท่ีส าคัญ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่ผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย:บาท) 
 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,025,574.31 17,451,018.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,127,948.73 687,601.04 

รวม 21,153,523.04 18,138,619.04 

 

ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯ และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี: 
  (หน่วย : บาท) 
 2562 2561 
ลูกหนี้การค้า   
   บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จ ำกดั 126,297,531.45 124,833,791.36 
   บริษทั ยูเนียนคำร์ตอน อินดสัทรีย ์จ ำกดั 74,719,795.65 118,977,656.03 
   บริษทั ยูไทย คำร์ตอนส ์จ ำกดั 71,832,513.79 78,128,875.69 
   บริษทั ยูเนียน แอนด ์โอจิ อินเตอร์แพค็ จ ำกดั 30,346,734.49 31,336,235.13 

   บริษทั ควอลิต้ี คำร์ตอนส ์จ ำกดั 53,452.92 66,047.36 

    รวม 303,250,028.30 353,342,605.57 

ต๋ัวเงินรับ   
    บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จ ำกดั 88,453,389.47 95,094,520.56 
    บริษทั ยูเนียนคำร์ตอน อินดสัทรีย ์จ ำกดั 66,749,831.58 20,918,228.20 

    บริษทั ยูไทย คำร์ตอนส์ จ ำกดั 6,000,000.00 - 

    รวม 161,203,221.05 116,012,748.76 

รวมลูกหนี้การค้าและต๋ัวเงินรับ 464,453,249.35 469,355,354.33 

   
ลูกหนีห้มุนเวียนอื่น   

    บริษทั ปรำจีนแลนด์ จ ำกดั 27,824.39 13,229.90 

    รวม 27,824.39 13,229.90 
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  (หน่วย : บาท) 
 2562 2561 
เจ้าหนี้และต๋ัวเงินจ่ายการค้า 
    บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คำรตอนส์ จ ำกดั 147,814.08 204,303.66 
    บริษทั ยูเนียนคำร์ตอน อินดสัทรีย ์จ ำกดั 552,017.28 60,591.96 
    บริษทั ยูไทย คำร์ตอนส์ จ ำกดั 196,503.36 383,537.22 
    บริษทั ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพค็ จ ำกดั 189,655.36 412,279.56 

    บริษทั ปรำจีนแลนด์ จ ำกดั 7,735,907.40 7,117,950.30 

    รวม 8,821,897.48 8,178,662.70 

 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น   
    บริษทั วงศช่์ำง จ ำกดั - 27,000,000.00 

    บริษทั ไทยฟำร์อีสต ์จ ำกดั 91,719.32 74,723.62 

    รวม 91,719.32 27,074,723.62 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่ำงงวด แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บำท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   

บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จ ากัด   

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562        - 

ให้กู ้  50,000,000.00 

รับช ำระคืน  (10,000,000.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  40,000,000.00 

 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั มีมติอนุมติัให้เงินกูยื้มระยะสั้นแก่ บริษทั ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล ์จ ำกดั เป็นจ ำนวน 80 ลำ้น

บำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นประเภทตัว๋สัญญำใช้เงิน มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเม่ือ

ทวงถำม เงินให้กูยื้มค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัดงักล่ำว  

21. การจ าแนกข้อมูลทางการเงินตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำน
อย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

บริษทั ด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนเดียวคือธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษครำฟท์ ดงันั้นฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำว่ำบริษทัมีส่วนงำนท่ีรำยงำนเพียง
ส่วนงำนเดียว 
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เขตภูมิศาสตร์ 

บริษทัด ำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศเท่ำนั้น มีรำยไดจ้ำกต่ำงประเทศไม่ถึงร้อยละ 10 และไม่มีสินทรัพยใ์นต่ำงประเทศ จึงไม่น ำเสนอขอ้มูล 

ลูกค้ารายใหญ่  

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ มีรำยได้จำกกลุ่มลูกคำ้ ซ่ึงเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 2 รำย จ ำนวน 1,156.09 ลำ้นบำท 
และกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1 รำย จ ำนวน 463.91 ลำ้นบำท รวมเป็นจ ำนวน 1,620 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 47.60 (ปี 2561 เป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 2 รำย จ ำนวน 1,158.85 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 31.16) 

22. สิทธิประโยชน์จากการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน 
เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2559 บริษทัฯ ได้รับสิทธิประโยชน์บำงอย่ำงจำกกำรได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญตัิส่งเสริมกำรลงทุน
พ.ศ. 2520 ตำมบตัรส่งเสริมเลขท่ี 59-0440-0-00-1-0 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2558 โดยสังเขปดงัน้ี 
• ไดร้ับยกเวน้ อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตัิ 
• ไดร้ับยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส ำหรับก ำไรสุทธิไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร ท่ีไดร้ับกำรส่งเสริม มีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิม

มีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
• ไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดร้ับกำรส่งเสริม ซ่ึงไดร้ับยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปค ำนวณภำษีเงินไดต้ลอด

ระยะเวลำ ท่ีผูไ้ดร้ับส่งเสริมไดร้ับยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 
• ไดร้ับยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับวตัถุดิบและวสัดุจ ำเป็นท่ีตอ้งน ำเขำ้มำเพ่ือใชใ้นกำรผลิตเพ่ือส่งออก เป็นระยะเวลำ 5 ปี นบัแต่วนัน ำเขำ้

ครั้ งแรก 
• ไดร้ับยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับของท่ีผูไ้ดร้ับกำรส่งเสริมกำรน ำเขำ้มำเพ่ือส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลำ 5 ปีนบัแต่วนัท่ี น ำเขำ้ครั้ งแรก 
• ไดร้ับอนุมติัให้น ำเงินลงทุนในกำรติดตั้งหลงัก่อสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักคำ่เส่ือม

รำคำตำมปกติ 

รำยไดท่ี้ไดร้ับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและท่ีไม่ไดร้ับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561สรุปไดด้งัน้ี 
      (หน่วย : ล้านบาท) 

 กิจการที่ได้รับการส่งเสริม กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,860 2,142 1,543 1,577 3,403 3,719 

 

23. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯ ไม่มีนโยบำยท่ีจะประกอบธุรกรรมเคร่ืองมือทำงกำรเงินนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์เพ่ือเก็งก ำไรหรือเพ่ือกำรคำ้ 

23.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียและจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ บริษทัฯ ไม่ได้ใช้ตรำสำรอนุพนัธ์ทำง
กำรเงินในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว บริษทัฯ ไม่มีนโยบำยประกอบธุรกรรมตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินเพ่ือกำรเก็งก ำไรหรือเพ่ือกำรคำ้  
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23.2 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกมีรำยกำรบำงส่วนเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงรำยกำรส่วนใหญ่อำยุ
ไม่เกินหน่ึงปี 

ปัจจุบนับริษทัฯ มีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน โดยท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) 
อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ ยงัคงมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศในส่วนท่ีบริษทัฯ ไม่ได้ท ำ
สัญญำป้องกนัควำมเส่ียงในอตัรำแลกเปลี่ยนไว ้

บริษทัฯ มีวงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward contract) จำกสถำบนักำรเงินหลำยแห่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
บริษทัฯ ไม่มีทรัพยสิ์นและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือ 

บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561ดงัน้ี 

    
 สกุลเงิน 2562 2561 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เหรียญสหรัฐ 812,482.36 182,268.45 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น เหรียญสหรัฐ 530,777.45 1,229,409.78 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น เหรียญสหรัฐ 534,583.87 3,155,364.12 

 หยวน 2,075,760.00 1,021,000.00 

 เหรียญสิงคโปร์ 16,707.50 - 

 ยูโร - 964.00 

23.3 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบตัิตำมสัญญำเกิดจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำ ซ่ึงก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทัฯ บริษัทฯ มี
นโยบำยในกำรป้องกนัควำมเส่ียงน้ีโดยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกคำ้ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและคำดว่ำไม่มีส่วน
ท่ีจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้จึงไม่มีกำรตั้งส ำรองค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้ง และคำดว่ำจะเก็บเงินไม่ได้ 
จะพิจำรณำตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินรำคำตำมบญัชีถือเป็นมูลค่ำสูงสุดของควำม
เส่ียงท่ีเกิดจำกกำรไม่ปฏิบตัิตำมสัญญำ 

23.4 ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคต กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวจะส่งผลกระทบต่อผล
กำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัฯ บริษทัฯ มีควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย เน่ืองจำกมีเงินฝำกธนำคำรและเงินกูยื้มระยะสั้นและ
เงินกูยื้มระยะยำว ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

23.5 ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 

หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน

และหน้ีสินอื่นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน  มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัรำคำยุติธรรม นอกจำกน้ีผูบ้ริหำรเช่ือว่ำบริษทัฯ ไม่มี

ควำมเส่ียงจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินอื่นท่ีมีนยัส ำคญั 
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24. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึน้ 

24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯ มีภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำส ำนกังำนและเช่ำเคร่ืองจกัร อำยุสัญญำ 3 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มียอดคงเหลือดงัน้ี 

 
  (หน่วย : บาท) 

 2562 2561 
ยอดคงเหลอืท่ีตอ้งจ่ำยช ำระ   
    ภำยใน 1 ปี 3,436,000.00 5,480,250.00 
    มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,217,500.00 4,653,500.00  

4,653,500.00 10,133,750.00 

24.2 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน 

บริษทัฯ มีภำระผูกพนัคงเหลือจำกกำรท ำสัญญำก่อสร้ำงทรัพยสิ์นและซ้ือเคร่ืองจกัร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ดงัน้ี 

สกุลเงิน 2562 2561 
บำท 8,080,000.00 19,066,900.00 
เหรียญสหรัฐ - 602,000.00 

24.3 ภาระผูกพันอ่ืน 

บริษทัฯ มีภำระผูกพนัคงเหลือท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำบริกำรทำงกำรคำ้และภำระผูกพนัอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 6.50 ลำ้นบำท 
และ 1.08 ลำ้นเหรียญสหรัฐ (ปี 2561 จ ำนวน 14.74 ลำ้นบำท และ 4.85 ลำ้นเหรียญสหรัฐ ตำมล ำดบั) 

24.3 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น จำกกำรให้ธนำคำรออกหนังสือค ้ำประกนัให้กบัหน่วยรำชกำรแห่งหน่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
จ ำนวน 3.0 ลำ้นบำท 

25. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทั คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถ
ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.10 และ 0.32 ตำมล ำดบั 

26. เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีรอบระยะเวลารายงาน 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครั้ งท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2563 มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ให้
จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 โดยก ำหนดจ่ำยให้แก่ผูถ้ือหุ้น จ ำนวน 650 ลำ้นหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.67 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 435.50 
ลำ้นบำท 

27. การอนุมัติงบการเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดร้ับกำรอนุมติัให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2563  
กลับไปสารบัญ 
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ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 

ภำพรวมทั้งปี 2562 ท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจถดถอย เน่ืองจำกภำวะสงครำมทำงกำรคำ้ระหว่ำง สหรัฐอเมริกำ และ จีน และปัจจยัลบต่ำง ๆ 

บริษทัยงัคงสำมำรถจ ำหน่ำยสินคำ้ได้ใกลเ้คียงกบัปีท่ีผ่ำนมำ แต่ดว้ยปัจจยัพ้ืนฐำนตำมหลกัอุปสงค์-อุปทำน รำคำสินคำ้ส ำเร็จรูปมีกำรปรับลด

ลดลงผนัแปรตำมรำคำวตัถุดิบท่ีลดลงอย่ำงต่อเน่ือง โดยรำคำเร่ิมปรับตวัลงเล็กนอ้ยในไตรมำส 1-2 และลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญัในไตรมำส 3 - 4 

ประกอบกบักำรแข่งขนัท่ีดุเดือดทำงด้ำนรำคำจ ำหน่ำยกระดำษส ำหรับผลิตบรรจุภณัฑ์เน่ืองจำกกำรมีน ำเขำ้กระดำษดงักล่ำวจำกต่ำงประเทศ  

โดยเฉพำะประเทศเวียดนำม 

 

โดยรวมถึงแมว้่ำรำยได้จำกกำรขำยจะลดลง 8.49% จำกสำเหตุขำ้งตน้ แต่บริษทัยงัคงควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประกอบกำรท่ีดี จำกรำคำ

วตัถุดิบท่ีลดลง กำรวำงแผนกำรผลิตและแผนกำรขำย กำรจดักำรสินคำ้คงคลงั และกำรจดักำรตน้ทุนกำรผลิตท่ีดี ส่งผลให้บริษทัก ำไรสุทธิ

เพ่ิมขึ้น 11.06% เม่ือเปรียบเทียบกบัรอบปีท่ีผ่ำนมำ ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 

                            หน่วย : บำท 
งบก ำไรขำดทุน FY2019 FY2018 % YoY Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 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 

ตน้ทุนสนิคำ้ขำย (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) 

ก ำไรขัน้ตน้ 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 

รำยไดอ้ืน่ 27,018,516.53 43,407,580.27 (37.76%) 7,905,688.75 7,411,005.46 5,309,967.40 6,391,854.92 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (62,626,855.84) (61,831,973.94) 1.29% (15,178,763.03) (15,619,231.56) (15,703,942.43) (16,124,918.82) 

ค่ำใชจ่้ำยบรหิำร (67,783,228.09) (53,838,168.80) 25.90% (15,030,603.43) (14,256,289.44) (14,367,568.01) (24,128,767.21) 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (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) 

ก ำไรก่อนภำษี 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 

ภำษีเงนิได ้ (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) 

ก ำไรสุทธ ิ 863,126,880.23 777,171,690.98 11.06% 197,552,134.30 235,336,517.74 217,301,342.22 212,936,885.97 

อัตรำก ำไรสุทธ ิ 25.36% 20.90% - 21.40% 27.06% 26.17% 27.29% 
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