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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

วิสัยทัศน์  “มุ่งพฒันาคุณภาพในผลิตภณัฑแ์ละบริการเพ่ือความพึงพอใจของลูกคา้” 

พันธกิจ 
มุ่งเป็นองคก์รชั้นน ำในอุตสำหกรรมกระดำษครำฟท ์ส ำหรับผลิตกล่องกระดำษและบรรจุภณัฑ ์

มุ่งเป็นองคก์รท่ีมีผลก ำไรท่ีโดดเด่น และไดร้ับควำมไวว้ำงใจจำกผูบ้ริโภค คู่คำ้ และนกัลงทุน 

มุ่งเป็นองคก์รท่ีมีควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่คำ้ และเติบโตควบคู่กนัไปในระยะยำว 

มุ่งเป็นองคก์รท่ีเนน้ย  ้ำ คุณธรรม จริยธรรม ในกำรด ำเนินธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

มุ่งเป็นองคก์รท่ีให้ควำมส ำคญักบับุคลำกร เนน้พฒันำทกัษะ องคค์วำมรู้ และคุณภำพชีวิตพนกังำน 
 

 
 

บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) เร่ิมประกอบธุรกิจผลิตกระดาษคราฟท์ซ่ึงใช้ส าหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภณัฑ ์

ตั้งแต่ปี 2537 ให้แก่กลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตกล่องกระดาษและแผ่นลูกฟูกทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีผูถ้ือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มชินเศรษฐวงศ์ 

(ถือหุ้นร้อยละ 42.56 ของหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งหมด) และกลุ่มมงักรกนก (ถือหุ้นร้อยละ 10.71 ของหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งหมด) 

ในปี 2562 โดยภาพรวมของตลาดแมจ้ะมีอตัราการเจริญเติบโตกว่าปีท่ีผ่านมา 2.4% ยงัคงมีการเติบโตจากการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง

ของกลุ่มประเทศอาเซียน แต่จากการแข่งขนัท่ียงัคงมีสูง การลงทุนเพ่ิมของคู่แข่งทางธุรกิจ กรณีพิพาทในต่างประเทศระหว่างสหรัฐและจีน 

ผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 มีทั้งปัจจยับวก และปัจจยัลบ จึงนบัไดว้่าเป็นอีกปีท่ีทา้ทายส าหรับบริษทั อย่างไรก็ตาม

บริษัทยงัคงมุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและหลกัธรรมภิบาล 

ค านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมุ่งเนน้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจอย่างยัง่ยืนโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มด าเนินธุรกิจอย่างรัดกุมและโปร่งใส ต่อตา้นการทุจริตและ/หรือคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า รักษาเสถียรภาพ

ทางการเงิน ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ให้คล่องตวัและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงในท่ีสุดแลว้ผลประกอบการ

ดีขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมาพอสมควร 
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ในปี 2562 ท่ามกลางความถดถอยทางเศรษกิจ อุปสรรคและปัจจยัลบ ต่าง ๆ แต่บริษทัยงัคงสามารถรักษาปริมาณขายไดใ้กลเ้คียงกบั

ปีท่ีผ่านมา ขณะท่ีมีการปรับตวัลดลงเล็กน้อยในส่วนของยอดขาย เน่ืองจากการปรับตวัลดลงของราคาจ าหน่ายสินคา้ตามหลกัอุปสงค์ -

อุปทาน แต่บริษทัก็ยงัคงความสามารถในการบริหารจดัการ รักษาระดบัก าไรสุทธิไดด้ี โดยสามารถสร้างก าไรสุทธิไดถ้ึง 863.13 ลา้นบาท 

อนัเป็นสถิติใหม่ของบริษทั ซ่ึงยงัคงนโยบายจ่ายเงินปันผลท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ โดยคณะกรรมการบริษทัมีมติให้จ่ายเงินปัน

ผลจากผลประกอบการในปี 2562 แก่ผูถ้ือหุ้น 0.67 บาทต่อหุ้น หรือทั้งส้ิน 435.50 ลา้นบาท 

1.1 กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

1.1.1 กำรก ำหนดรำคำขำย บริษทัได้ก าหนดจุดขายของสินคา้อยู่ในระดับสินค้าเกรดสูงเทียบเท่ากับผูผ้ลิตกระดาษคราฟท์ชั้นน าของ

ประเทศ การก าหนดราคาขายจึงพิจารณาจากคุณภาพของสินค้าเทียบกับของผูผ้ลิตสินคา้รายอื่น ๆ ในระดับเดียวกนั และพิจารณาถึง

ภาวะการณ์แข่งขนัในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟทท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1.1.2 ผลิตสินค้ำที่หลำกหลำย ตรงต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยจัดส่งอย่ำงทันท่วงที บริษทัใส่ใจในความตอ้งการของลูกคา้ มุ่งเนน้ผลิต

สินคา้ให้มีคุณภาพสูงสุดตรงตามมาตรฐานและความตอ้งการของลูกคา้ โดยบริษทัได้ก าหนดให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพมุ่งเน้นการควบคุม

คุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตกระดาษคราฟท์ การตรวจสอบ

คุณภาพของสินค้าระหว่างผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าส าเร็จรูป รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการ การ

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยทั้งน้ีตอ้งได้รับการสอบ

เทียบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ ง ในปัจจุบนับริษทัผลิตสินคา้แยกตามประเภทและขนาดแกรมกระดาษแลว้มีมากกว่า 

60 ชนิด อีกทั้งยงัปรับเปลี่ยนขนาดหน้ากวา้งซ่ึงนับเป็นอีกหน่ึงเง่ือนไขท่ีส าคัญ ในการสั่งซ้ือของลูกค้า ให้มีความหลากหลายตรงกบั

ตอ้งการของลูกคา้มากย่ิงขึ้น อีกทั้งยงัมุ่งเนน้ความรวดเร็วในการจดัส่ง โดยมีระบบการขนส่งสินคา้ท่ีเพียงพอ ในการท่ีจะจดัส่งสินคา้ให้กบั

ลูกคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงที 

1.1.3 ใส่ใจบริกำรลูกค้ำ ท้ังก่อนและหลังกำรขำย เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะให้บริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้เพ่ือใหลู้กคา้

เกิดความพึงพอใจสูงสุด จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานอย่างสม ่าเสมอ และไดมี้การพฒันาโปรแกรมท่ีใชป้ระมวลผลต่าง ๆ รวมถึงจดัเตรียม

ความพร้อมของอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอ ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วโดย

ก าหนดให้มีหน่วยงานเพ่ือท าหนา้ท่ี และรับผิดชอบโดยตรงดงัน้ี 

1.1.3.1 แผนกขาย ท าหนา้ติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ในการ ตกลงราคาซ้ือ-ขาย ภายใตเ้งื่อนไขและขอ้ตกลงท่ีเท่าเทียมและเป็น

ธรรมส าหรับลูกคา้ทุก ๆ ราย ออกพบลูกคา้เพ่ือรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะ ตลอดจนให้ค าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดขึ้นจากการใชสิ้นคา้ของบริษทั รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ โดยพบว่าในปี 2562 ความพึงพอใจของลูกคา้อยู่

ท่ี 83.18% 

1.1.3.2 แผนกวางแผนและบริการลูกค้า ท าหนา้ท่ีรับค าสั่งซ้ือจากแผนกขาย เพ่ือท าการวางแผนการผลิต ให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ ตลอดจนติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ในการรับคืนสินคา้ หากสินคา้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง พร้อมทั้งระบุ

สาเหตุของการรับคืนสินคา้เพ่ือแจง้ไปยงัไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาต่อไป 

1.1.4 สร้ำงกำรเจริญเติบโตร่วมกันอย่ำงยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย บริษทัมุ่งเนน้ในการด าเนินธุรกิจและสร้างความเจริญเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง โดยการเพ่ิมผลผลิต รายได ้บริหารค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้สร้างก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบ

แทนไปยงัผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ในปี 2562 ท่ามกลางความถดถอยทางเศรษกิจ แต่บริษทัก็

ยงัคงความสามารถในการสร้างผลก าไรท่ีดีเอาไวไ้ด ้สามารถตอบแทนคืนผูถ้ือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลท่ีสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ 
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สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ปี 2562 
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ยงัอยู่ในภาวะการชะลอตวั โดยมีอตัราการขยายตวัอยู่ท่ีร้อย 2.4 ทั้งน้ีปัจจยัหลกัยงัคงเป็นผลกระทบมาจาก

สงครามทางการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกากบัจีน ซ่ึงส่งผลให้เศรษฐกิจโลกยงัคงอ่อนแอ และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย

ท าให้ระบบเศรฐกิจในทุกภาคส่วนต่าง ๆ มีการชะลอตวัลง ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในภาคการส่งออกติดลบ อีกทั้ง

ยงัรวมถึงการแข็งค่าของเงินบาทซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของประเทศอีกดว้ย 

ส าหรับอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ในประเทศไทยปี 2562 ท่ีผ่านมานั้น โดยรวมแลว้มีการหดตวัลงอย่างเห็นได้ชัด กล่าวได้ว่า

ในช่วงคร่ึงปีแรก โดยเฉพาะในไตรมาสท่ี 1 ยงัคงมี Demand อย่างต่อเน่ือง แต่จะหดตวัลงก็ในอุตสาหกรรมเฉพาะบางกลุ่ม เช่น ยานยนต์ 

อิเล็คทรอนิคส์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ทุก ๆ ปีในช่วงฤดูผลไมโ้ดยเฉพาะทุเรียน ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ท่ีส่งออกไปยงัประเทศจีน 

ผูป้ระกอบการผลิตกล่องเพ่ือบรรจุทุเรียนประสบปัญหาจากมาตรการตรวจสอบสารเคมีตกคา้งในผลไมอ้ย่างเข็มงวดของประเทศจีน การ

ขนส่งจะติดคา้งอยู่ท่ีหนา้ด่านเพ่ือรอคิวการตรวจสอบ 3 - 5 วนั ส่งผลให้ผลไมเ้กิดการเน่าเสีย  เกิดความเสียหายกบัผูป้ระกอบการเป็นอย่าง

มาก ในช่วงคร่ึงปีหลงั เศรษฐกิจหดตวัลงทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร ท าให้ผูป้ระกอบการเปลี่ยนเป้าหมาย โดยเนน้การขาย

ภายในประเทศมากขึ้น ซ่ึงกล่าวไดว้่าทั้งในผูผ้ลิตกระดาษคราฟทแ์ละผูป้ระกอบการผลิตกล่องบรรจุภณัฑล์ว้นไดร้ับผลกระทบจากตลาดหด

ตวัลง ท าให้เกิด Supply มีมากกว่า Demand ท าให้เกิดการสภาวะการแข่งขนัอย่างสุง ในขณะท่ีผลกระทบจากประเทศจีน จากการท่ีเศรษฐกิจ

ในประเทศจีนชะลอตวัลง ส่งผลให้ความตอ้งการ (Demand) ในการใชก้ระดาษคราฟท์ในประเทศจีนลดลง  ท าให้ผูผ้ลิตกระดาษคราฟท์ใน

ประเทศไทย รวมถึงต่างประเทศอื่น ๆ ท่ีเคยส่งออกกระดาษคราฟท์ใปยงัประเทศจีน ไม่สามารถส่งออกไปได้ตามท่ีตอ้งการ โดยเฉพ าะ

ผูผ้ลิตกระดาษคราฟทจ์ากต่างประเทศท่ียงัคงมีก าลงัการผลิตส่วนท่ีเหลือ ไดเ้ปลี่ยนเป้าหมายจากส่งไปประเทศจีนเปลี่ยนมายงัประเทศไทย

มากขึ้น ส่งผลให้มีกระดาษคราฟทน์ าเขา้มาจากต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 

 
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 
 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในปี 2563 

ในปี 2563 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการบริโภคกระดาษคราฟท ์รวมทั้งส้ิน 3,001 ลา้นตนั ปริมาณการผลิตกระดาษคราฟท ์3,591 ลา้นตนั 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการบริโภคกระดาษคราฟท ์รวมทั้งส้ิน 2,914 ลา้นตนั และมีปริมาณการผลิตกระดาษคราฟท์

รวมทั้งส้ิน 3.487 ลา้นตนั คิดเป็นส่วนต่างเพ่ิมขึ้น 87 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 2 และ 104 ลา้นตนัคิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั 

ภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศในปี 2563 มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถขยายตวัได้ถึงร้อยละ 2.5- 3.0 กล่าวโดยภาพรวมคือ ถา้มอง

จากปัจจยัภายนอกเร่ืองสงครามทางการคา้ระหว่างสหรัฐกบัจีน มีแนวโนม้ดีขึ้น ซ่ึงเป็นการส่งสัญญาณท่ีดีต่อระบบเศรษฐกิจทัว่โลก คาดการณ์

ว่าเศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตวัขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามหากมองเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตวัยงัคงเป็นไปไดอ้ย่างชา้ ๆ หรือเติบโตในระดับต ่า  

ทั้งในภาคการส่งออก ภาคการลงทุน การบริโภคภาคเอกชน ภาคครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ตน้ปี 2563 เกิดการระบาดของเช้ือไวรัส CORVID-19 



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  

หนา้ท่ี 6 
 

ในประเทศจีนและขยายวงกวา้งออกไปภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นทั่วโลก และผลจากการท่ีประเทศจีนได้ปิดตัว ได้ส่งผลอย่างมากใน

ภาคอุตสาหกรรมและโดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคการท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีลดลงกว่าร้อยละ 80 ส่งผลให้ระเศรษฐกิจในภาคครัวเรือนได้รับ

ผลกระทบไปดว้ย และไดมี้การปรับลดอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลดลงจากร้อยละ 2.5 – 3.0 เป็นร้อยละ 1.5 – 2.5 อีกดว้ย 

ส าหรับอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทยในปี 2563 น้ี ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัส CORVID-19 เช่นเดียวกนั เพราะ

ผูป้ระกอบการท่ีท าการคา้กบัประเทศจีน ทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเท่ียวและภาคการเกษตร (ผลไมทุ้เรียน) ภาคครัวเรือน 

ตอ้งหยุดชะงกัลงและรอดูสกานการณ์ ซ่ึงยงัไม่มีทิศทางแน่ชัดว่า สถานการณ์น้ีจะเขา้สู่สภาวะปกติเม่ือไหร่ แต่ในระยะสั้นน้ีจะมีผลต่อสภาพ

คล่องของผูป้ระกอบการรายเล็ก ๆ เช่น  พ่อคา้แม่คา้ โรงแรม ห้างสรรพสินคา้ สายการบิน ชาวสวน ฯลฯ เป็นตน้ ผลกระทบเหล่าน้ี มีส่วนท าให้

ความตอ้งการ (Demand) ในตลาดลดลง เกิดสภาวะไม่สมดุล ความตอ้งการขาย (Supply) มีเพ่ิมมากขึ้น และยงัมีปัจจยัเก่ียวกบัการขยายก าลงัการ

ของผูผ้ลิตกระดาษคราฟท์ภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงต่างประเทศมีก าลงัการผลิตเหลือ (เน่ืองจากส่งไปประเทศจีน ท่ีเป็นตลาดหลกั

ไม่ได)้  ท าให้มีการส่งออกมายงัประเทศไทยมากขึ้นอีกดว้ย โดยสรุปแลว้อุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไ์ทยในปีน้ี ยงัคงตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนั

ท่ีค่อนขา้งสูง 
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ข้อมูลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟทส์ าหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภณัฑ ์

ให้แก่กลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตกล่องกระดาษและแผ่นลูกฟูกทั้งภายในและต่างประเทศ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงและการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษทั

ในแต่ละปีดงัน้ี 
ปี 2533 - จดทะเบียนก่อตั้ง บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั ขึ้นเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2533 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 150 ลา้น

บาท 
ปี 2535 - บริษทั  ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานต่อกระทรวงอุตสาหกรรม 
ปี 2536 - เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2536 บริษทั  ได้ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 150 ลา้นบาท ท าให้บริษทั  มีทุน

จดทะเบียนเป็น 300 ลา้นบาท ทั้งน้ี การเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นการเพ่ิมทุนให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมทั้งจ านวน 
ปี 2537 - บริษทั  เร่ิมด าเนินการก่อตั้งโรงงาน และเร่ิมทดลองเดินเคร่ืองจกัร 
 - บริษทั  ได้ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 60 ลา้นบาท รวมเป็น 360 ลา้นบาท โดยเพ่ิมทุนครั้ งท่ี 1 เม่ือ

วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2537 จ านวน 30 ลา้นบาท และครั้ งท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2537 จ านวน 30 ลา้นบาท ทั้งน้ีการ
เพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นการเพ่ิมทุนให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมทั้งจ านวน 

ปี 2538 - เร่ิมประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท ์
ปี 2540 - เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2540 บริษทั  ได้ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 50 ลา้นบาท ท าให้บริษทั  มีทุน

จดทะเบียนรวมเป็น 410 ลา้นบาท ทั้งน้ี การเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นการเพ่ิมทุนให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมทั้งจ านวน 
ปี 2543 - บริษัท  ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 1994 ส าหรับการผลิตกระดาษผิวกล่องและ

กระดาษท าลอนลูกฟูกจากสถาบัน The United Kingdom Accreditation Services (UKAS) ซ่ึงสถาบันรับรอง
มาตรฐานท่ีไดร้ับการยอมรับจากนานาประเทศ 

 - เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2543 บริษทั  ไดด้ าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 37 ลา้นบาท ท าให้บริษทั  มีทุนจด
ทะเบียนรวมเป็น 447 ลา้นบาท ทั้งน้ี การเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นการเพ่ิมทุนให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมทั้งจ านวน 

ปี 2545 - บริษทั  ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยเพ่ิมหมอ้ไอน ้า (Boiler 4 และ 5) และเปลี่ยนประเภทของ
เช้ือเพลิงท่ีใช ้จากเดิมซ่ึงใชน้ ้ามนัเตา (Boiler 1-3) มาเป็นถ่านหิน เพ่ือประหยดัพลงังาน 

ปี 2546 - เร่ิมด าเนินการตามโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมขนาด 7.5 เมกะวตัต ์โดยใชถ้่านหินเป็นเช้ือเพลิงเพ่ือ
ช่วยลดตน้ทุนค่าพลงังานไฟฟ้าและไอน ้า 

 - บริษัท  ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 :  2000 จากสถาบัน The United Kingdom 
Accreditation Services (UKAS)  

ปี 2547 - ในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2547 บริษทั  ได้ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน อีกจ านวน 49.60 ลา้นบาท ตามท่ีได้รับ
อนุมัติจากการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2547 ท าให้บริษัท  มีทุนจดทะเบียนเป็น 496.60 ล้านบาท โดย
วตัถุประสงค์การเพ่ิมทุนในครั้ งน้ีเป็นการเพ่ิมทุนให้กบัธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ตามเง่ือนไขของ
สัญญาเงินกูท่ี้บริษทั  ไดท้ าไวก้บัธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 12 บาท 

 - 
 
 
 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 4/2547 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2547 มีมติพิเศษให้บริษทั  เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 650 
ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 65 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นทุนท่ีเรียกช าระแลว้จ านวน 496.60 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีส าหรับหุ้นเพ่ิมทุนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระจ านวน 15.34 ลา้นหุ้นนั้น ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติให้จดัสรรไวส้ าหรับ
การเสนอขายให้กบัประชาชนต่อไป 

 - ในวนัท่ี 22 มีนาคม 2547 บริษทั  ได้ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 650 ลา้นบาท และด าเนินการแปรสภาพ
เป็นบริษทัมหาชน 

 - ท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 5/2547 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น
สามญัของบริษทั  จากมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท ส่งผลให้บริษทั  มีทุนจด



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  

หนา้ท่ี 8 
 

ทะเบียนจ านวน 650 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 130 ลา้นหุ้น โดยมีทุนท่ีเรียกช าระแลว้จ านวน 496.60 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั 99.32 ลา้นหุ้น และมีหุ้นท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระจ านวน 30.68 ลา้นหุ้น ซ่ึงจดัสรรไวส้ าหรับเสนอ
ขายให้กบัประชาชนต่อไป 

 - เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2547 บริษัท  ได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว จากการน าหุ้นเสนอขายให้กับ
ประชาชนซ่ึงบริษทั  ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7  
ธันวาคม 2547 เป็นทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้จ านวน 650 ลา้นบาทเป็นหุ้นสามญัจ านวน 130 
ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 

ปี 2548 - เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2548 โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมได้ผ่านการทดสอบการเดินเคร่ือง และสามารถเร่ิม
ผลิตกระแสไฟฟ้าและพลงังานไอน ้าได ้

 - เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2548 Steam turbine เกิดการเสียหายและทางบริษัท  ได้ส่งส่วนประกอบของ Turbine 
กลบัไปให้ผูผ้ลิตเพ่ือท าการแกไ้ข 

ปี 2549 - เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2549 บริษัท  ผูผ้ลิตได้ส่งส่วนประกอบของ Turbine ท่ีได้รับการแก้ไขให้เป็นปกติแล้ว
กลบัมายงับริษทั  เพ่ือด าเนินการติดตั้งส่วนประกอบของ Turbine ดงักล่าว 

 - เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2549 โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมได้ท าการทดสอบการเดินเคร่ือง หลงัจากได้ติดตั้ง
ส่วนประกอบของ Turbine แลว้ และสามารถเร่ิมผลิตกระแสไฟฟ้าไดต้ามปกติ 

ปี 2550 - เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2550 บริษทั  ได้ด าเนินการขยายก าลงัการผลิตไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมจาก 7.50 เม
กะวตัต ์เป็น 9.50 เมกะวตัต ์ท าให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดเ้พ่ิมขึ้น 

ปี 2551 - เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2551 บริษทั  ไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 - คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน มีมติเห็นชอบให้บริษทั  สามารถประกอบกิจการไฟฟ้า, ผลิตพลงังานควบคุม

และจ าหน่ายไฟฟ้าไดเ้ม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2551 
 - เดือนกนัยายน 2551 บริษทั  เร่ิมท าการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นครั้ งแรก 
ปี 2554 - บริษทั  ไดร้ับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบนั The United Kingdom Accreditation 

Services (UKAS) 
ปี 2556 - บริษทั  ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญั จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 

บาท รวมทั้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2556 ซ่ึงภายหลงัจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ท่ีตราไวด้งักล่าวขา้งตน้ ท าให้หุ้นสามญัของบริษทั  เพ่ิมขึ้นจากเดิม 130 ลา้นหุ้นเป็น 650 ลา้นหุ้น โดยมีทุนจด
ทะเบียนและทุนช าระแลว้คงเดิม คือ 650 ลา้นบาท 

ปี 2559 - บริษทั  ไดด้ าเนินการขยายก าลงัการผลิต โดยเพ่ิมสายการผลิตอีก 1 สาย สามารถผลิตเพ่ิมขึ้นได ้200,000 ตนัต่อปี 
โครงการดงักล่าวได้รับอนุมตัิส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 จ านวนวงเงินลงทุน
ทั้งส้ินประมาณ 1,400 ลา้นบาท โดยท าการกู้ยืมเงินจ านวนดงักล่าวจากธนาคารกสิกรไทยประมาณ 1,200 ลา้น
บาท ทั้งน้ีได้เร่ิมท าการทดสอบผลิตสินคา้ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2559 สามารถจ าหน่ายสินคา้ทดสอบผลิตใน 
เดือนธนัวาคม 2559 คาดว่าจะสามารถเร่ิมท าการผลิตจริงไดต้ั้งแต่ เดือนมกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

ปี 2560 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

ตั้งแต่ตน้ปี 2560 บริษทั  ไดท้ าการหยุดเดินเคร่ืองผลิตกระดาษเดิมเพ่ือท าการซ่อมบ ารุงและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ครั้ งใหญ่ โดยเดินเคร่ืองเคร่ืองผลิตกระดาษใหม่ซ่ึงมีก าลงัการผลิตและประสิทธิภาพสูงกว่าเป็นหลกัระหว่าง
ช่วงเวลาดงักล่าว ทั้งน้ีเคร่ืองผลิตกระดาษทั้งสองสามารถกลบัมาท าการผลิตพร้อมกนัได้หลงัจากท่ีเสร็จส้ินการ
ซ่อมบ ารุงและปรับปรุง ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัการแลว้เสร็จของระบบผลิตพลงังานไอน ้าและไฟฟ้าในปลาย
ไตรมาส 3 บริษทั  ไดท้ าการเดินเคร่ืองผลิตทั้งสองเคร่ืองพร้อมกนัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 
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ปี 2561 - เดินเคร่ืองผลิตกระดาษทั้งสองเคร่ืองพร้อมกนัอย่างต่อเน่ือง และท าการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตให้สามารถผลิตได้มากขึ้นตามล าดับ โดยมีแผนการสร้างคลงัส าหรับจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูปเพ่ิมเติมด้วย
งบประมาณ 60 ลา้นบาท คาดว่าจะแลว้เสร็จในราวกลางปี 2562 ซ่ึงจะสามารถรองรับการจดัเก็บและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการจดัส่งสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปี 2562 - ติดตั้งเคร่ืองจกัร กรอ/ตดัแบ่งมว้นกระดาษ ขนาดความเร็ว 2,300 เมตรต่อนาที ท่ีก าลงัผลิต 500 ตนัต่อวนั 
 - สร้างอาคารส าหรับจดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูปใหม่ ขนาด 6,000 ตารางเมตร 
 - ช าระคืนเงินกูร้ะยะยาวแก่สถาบนัการเงินครบทั้งจ านวน 
 - ไดร้ับการรับรอง FSC (Forest Stewardship Council) 
 - Promote โครงการ You Use U-Care เพ่ือกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคหันมาใส่ใจส่ิงแวดลอ้มด้วยการใช้กล่องกระดาษท่ี

ผลิตจาก กระดาษรีไซเคิล 100% 
 

การปรับโครงสร้างหนี้ 
การประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอตัราแลกเปลี่ยนของประเทศมาเป็นระบบอตัราแลกเปลี่ยนลอยตวั เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2540 ได้

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบริษทั  เน่ืองจากในช่วงดงักล่าว บริษทั  มีเงินกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็น

จ านวนมาก และผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบอตัราแลกเปลี่ยนของประเทศในช่วงดงักล่าวท าให้ค่าเงินบาทอ่อนลงมาก ส่งผลท าให้บริษทั  

มีภาระหน้ีสินเพ่ิมมากขึ้นจนเกินกว่าความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทั  ในขณะนั้น 

ทั้งน้ี เพ่ือแกไ้ขเหตุการณ์ดงักล่าว บริษทั  จึงไดด้ าเนินการเจรจาเพ่ือท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีของบริษทั  โดย เม่ือวนัท่ี 

29 มิถุนายน 2543 บริษทั  ไดท้ าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบักลุ่มเจา้หน้ี ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัการเงิน 8 แห่ง และบุคคลธรรมดา โดยมี

ระยะเวลาแห่งสัญญา 17 ปี นับตั้งแต่วนัท าสัญญา จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 โดย ณ วนัท าสัญญา บริษทั  มีเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่าย

ตามสัญญาเดิมรวม 1,727 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินตน้ 1,526 ลา้นบาท และดอกเบ้ีย 201 ลา้นบาท โดยในจ านวนน้ีเป็นยอดเงินตน้คา้งจ่ายของ

เงินกู้ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงกู้ยืมเพ่ือน ามาใช้ซ้ือเคร่ืองจกัรและก่อสร้างโรงงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 57 ของยอดเงินตน้คา้ง

จ่ายทั้งหมด ส าหรับส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 43 นั้น เป็นยอดเงินตน้คา้งจ่ายของเงินกูแ้ละหน้ีสินระยะสั้นประเภทอื่น ซ่ึงกูยื้มเพ่ือน าไปใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายเพ่ือซ้ือวตัถุดิบ ซ่ึงในขณะนั้น เป็นการซ้ือโดยใชว้ิธีจ่ายเงินโดยการเปิดเลตเตอร์ออฟ

เครดิตหรือท าสัญญาทรัสตรี์ซีท โดยในขณะนั้นบริษทัไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงใด ๆ 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2546 บริษทั  ไดท้ าขอ้ตกลงครั้ งใหม่กบักลุ่มเจา้หน้ีเก่ียวกบัหน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี และไดร้ับ

ความยินยอมให้ช าระหน้ีคืนก่อนก าหนดได้ โดยบริษทั  ได้ตกลงท าสัญญาสินเช่ือใหม่กบัธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น

เจา้หน้ีรายใหญ่ตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี วงเงินสินเช่ือใหม่ 1,360 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเงินกู้ยืมใหม่มาช าระหน้ี ซ่ึงเม่ือ

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2546 บริษทั  ได้น าเงินดงักล่าวมาช าระยอดหน้ีคงคา้งทั้งหมดตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี ทั้งส่วนของเงินตน้ และ

ดอกเบ้ีย 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2547 บริษทั  ได้ท าสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่กับธนาคารพาณิชยอ์ีกแห่งหน่ึง เน่ืองจากสัญญาดงักล่าวมี

เง่ือนไขสัญญารวมทั้งอตัราดอกเบ้ียท่ีดีกว่าสัญญาเงินกูฉ้บบัเดิม สัญญาเงินกูฉ้บบัดงักล่าว มีอายุสัญญา 9 ปี วงเงิน 1,110 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทั  

ไดน้ าเงินกูใ้หม่ไปช าระคืนเงินกูเ้ดิมทั้งจ านวน 

 

การถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือกลุ่มบริษัท 

-ไม่มี – 
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ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษทัมีการถือครองหุ้นโดยผูถ้ือหุ้นใหญ่ โดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปได ้ดงัน้ี: 

ช่ือบริษัท ความสัมพันธ์ 

บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากดั ถือหุ้นในบริษทั, มีกรรมการร่วมกนัและมีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ยูเนียนคาร์ตอน อินดสัทรีย ์จ ากดั มีกรรมการร่วมกนัและมีผูถ้ือหุ้นร่วมกนัทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ยูไทย คาร์ตอนส์ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนัและมีผูถ้ือหุ้นร่วมกนัร่วมกนัทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ปราจีนแลนด์ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนัและมีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ไทยฟาร์อีสต ์จ ากดั มีกรรมการร่วมกนัและมีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพค็ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนัและมีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ควอลิต้ี คาร์ตอนส์ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนัและมีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล ์จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั วงศช่์าง จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไดสตาร์ เอ็นเตอร์ไพรส ์จ ากดั มีกรรมการเป็นญาติสนิทใกลชิ้ดกรรมการ 
โดยมีลกัษณะธุรกิจท่ีด าเนินธุรกิจตามปกติธุระ รายละเอียดสามารถดูเพ่ิมเติมไดท่ี้ รายการระหว่างกนั หนา้ท่ี 46 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษทัด าเนินธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท ์ ซ่ึงใชส้ าหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภณัฑ ์ เพ่ือจ าหน่ายทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ มาแลว้กว่า 25 ปี มีโรงงานผลิตกระดาษคราฟทต์ั้งอยู่เลขท่ี 61 หมู่ท่ี 8 ต าบลวดัโบสถ ์อ  าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี 25000 และ

มีส านกังานตั้งอยู่ ชั้น 4 เลขท่ี 113 - 115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

กระดาษคราฟทท่ี์บริษทัผลิตและจ าหน่ายมี 2 ประเภทหลกั ๆ คือ 

• กระดาษคราฟทส์ าหรับท าผิวกล่อง (Kraft Liner Board) 

• กระดาษคราฟทส์ าหรับท าลอนลูกฟูก (Corrugating Medium) 

ก าลงัการผลิตโดยรวมประมาณ  264,000 ตนัต่อปี 
 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
1.   รายไดจ้ากการขาย       
1.1 แบ่งตามประเภทกระดาษ       

• กระดาษคราฟทส์ าหรับท าผิวกล่อง 1,284.54 37.44 1.218.94 32.40 1,119.84 43.29 

• กระดาษคราฟทส์ าหรับท าลอนลูกฟูก 2,118.89  61.77 2,500.35 66.45 1,432.03 55.35 
     รวมรายไดจ้ากการขายกระดาษ 3,403.43 99.21 3,719.29 98.85 2,551.87 98.64 
1.2 แบ่งตามตลาดท่ีจดัจ าหน่าย       

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

• ตลาดต่างประเทศ 167.69 4.89 220.91 5.87 214.63 8.30 
     รวมรายไดจ้ากการขายกระดาษ 3,403.43 99.21 3,719.29 98.85 2,551.87 98.64 
2.   รายไดอ้ื่น ๆ       

• รายไดค้่าขายไฟฟ้า 12.67 0.37 19.77 0.53 9.63 0.37 

• รายไดอ้ื่น ๆ 14.35 0.42 23.64 0.63 25.65 0.99 
     รวมรายไดอ้ื่น ๆ 27.02 0.79 43.41 1.16 35.28 1.36 

รายไดร้วม (1.1 หรือ 1.2 + 2) 3,430.45 100.00 3,762.70 100.00 2,587.15 100.00 
 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
กระดาษคราฟทเ์ป็นผลิตภณัฑข์องบริษทั ท่ีไดน้ าเยื่อกระดาษ (เย่ือใยสั้นและเย่ือใยยาว)  กระดาษ Recycle แป้ง สี และสารเคมีต่าง ๆ ซ่ึงใช้
เป็นส่วนผสมในการผลิตกระดาษ น าไปผ่านกระบวนการผลิตเพ่ือออกมาเป็นแผ่นกระดาษคราฟท ์ ซ่ึงบริษทั ไดผ้ลิตกระดาษแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ  

1. กระดาษคราฟท์ส าหรับท าผิวกล่อง (Kraft Liner Board) ส่วนประกอบของกระดาษจะใช้ส่วนผสมของเย่ือใยยาวและเย่ือใยสั้น
มาก เพ่ือให้กระดาษมีความแข็งแรง และได้มาตรฐานตามความต้องการใช้งาน มีความสวยงาม และความแข็งแรงมากกว่ากระดาษ 
Corrugating Medium 

2. กระดาษคราฟท์ส าหรับท าลอนลูกฟูก (Corrugating Medium) ส่วนประกอบของกระดาษจะใช้กระดาษ Recycle 100 % เพราะ
ความตอ้งการและคุณสมบติัของกระดาษชนิดน้ีไม่จ าเป็นตอ้งสวยงามแข็งแรงเหมือนกระดาษส าหรับท าผิวกล่อง  

กระดาษคราฟท์ของบริษัท นอกจากจะแยกประเภทไว ้  2 ประเภทแลว้ ยงัได้แยกเกรด และแกรม อีกด้วย เพ่ือให้ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงเกรดและแกรมของกระดาษคราฟทท่ี์บริษทั ผลิต มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
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• กระดาษคราฟท์ส าหรับท าผิวกล่อง (Kraft Liner Board) 
- เกรด KA กระดาษท าผิวกล่องมีสีเหลืองทองคุณภาพพิเศษ มีคุณสมบติัทนต่อความช้ืน มีความเหนียวสูงเหมาะส าหรับท ากล่องท่ี

ตอ้งการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น กล่องบรรจุเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า น ้าหนกัแกรมมาตรฐาน : 125, 150, 185 และ 230 กรัม/ตารางเมตร 
- เกรด KJ กระดาษท าผิวกล่องมีสีไมต้ามธรรมชาติคุณสมบตัิเทียบเท่ากระดาษ  KA  มีคุณสมบติัทนต่อความช้ืน มีความเหนียวสูง

สามารถใชผ้ลิตกล่องท่ีตอ้งการความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษได้ น ้าหนกัแกรมมาตรฐาน : 150, 185 และ 230 กรัม/ตารางเมตร 
- เกรด KP กระดาษท าผิวกล่องสีน ้าตาลอ่อนตามธรรมชาติของเย่ือกระดาษ คุณภาพรองจากเกรด KA เหมาะส าหรับกล่องท่ีตอ้งการ

ความแข็งแรงปานกลาง เช่น กล่องอาหารกระป๋อง  กล่องน ้าอดัลม น ้าหนกัแกรมมาตรฐาน : 125, 150 และ 185 กรัม/ตารางเมตร 
- เกรด KX  กระดาษท าผิวกล่องสีคลา้ยกระดาษ KJ แต่สีจะออ่นกวา่ คุณภาพเทียบเท่ากระดาษ CA เหมาะส าหรับกลอ่งท่ีไม่เนน้เร่ือง

ความแข็งแรงแต่ตอ้งการความสวยงาม น ้าหนกัแกรมมาตรฐาน : 125 และ 150 กรัม/ตารางเมตร 
- เกรด KAU กระดาษท าผิวกล่องสีคลา้ยกระดาษ KA แต่สีจะเขม้กว่า คุณภาพเทียบเท่ากระดาษ KX เหมาะส าหรบักล่องท่ีไม่เนน้เร่ือง

ความแข็งแรงแต่ตอ้งการความสวยงาม น ้าหนกัแกรมมาตรฐาน : 125 และ 150 กรัม/ตารางเมตร 
- เกรด CJ กระดาษท าผิวกล่องมีสีไมต้ามธรรมชาติคุณสมบตัิเทียบเท่ากระดาษ KJ มีคุณสมบติัทนต่อความช้ืน มีความเหนียวสูง

สามารถใชผ้ลิตกล่องท่ีตอ้งการความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษได ้น ้าหนกัแกรมมาตรฐาน : 185 และ 230 กรัม/ตารางเมตร 
• กระดาษคราฟท์ส าหรับท าลอนลูกฟูก (Corrugating Medium) 

- เกรด CA  กระดาษส าหรับท าลอนลูกฟูก มีคุณสมบติัท่ีสามารถรับน ้าหนกัการเรียงซ้อนไดด้ีสามารถดูดซึมกาวเพ่ือใหย้ึดติดกบั
กระดาษคราฟทส์ าหรับท าผิวกล่อง ท าให้คงรูปอยู่ไดแ้ละท าให้กล่องบรรจุภณัฑมี์ความแข็งแรง รวมทั้งสามารถรับแรงกระแทกไดด้ี 
น ้าหนกัมาตรฐาน : 105, 115, 125, 150 และ 185 กรัม/ตารางเมตร 

 

การผลิต 

โรงงาน ตั้งอยู่เลขท่ี 61 หมู่ 8 ต าบลวดัโบสถ ์ อ  าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี มีเน้ือท่ีรวมประมาณ 300 ไร่ ปัจจุบนัมีสายการผลิตจ านวน 2 

สายการผลิต และมีก าลงัการผลิตรวมประมาณ 264,000 ตนัต่อปี โดยบริษทัมีอตัราการใชก้ าลงัการผลิต (Utilization Rate) ประมาณร้อยละ 

81 ของก าลงัการผลิตโดยรวม ก าลงัการผลิตส่วนท่ีเหลอือีกร้อยละ 14 ส่วนใหญอ่ยู่ระหว่างการพฒันาประสิทธิภาพ ซ่ึงบริษทัมีความมัน่ใจว่า

จะมีความคืบหนา้และดีขึ้นตามล าดบั โดยอีก 5% เกิดจากการหยุดเดินเคร่ืองจกัรตามแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ซ่ึงตามปกติบริษทัจะมี

การหยุดการเดินเคร่ืองเพ่ือบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร (Shut Down Maintenance) เป็นประจ าทุก ๆ เดอืน เดือนละ 2 ครั้ ง ครั้ งละไม่เกิน 24 ชัว่โมง 

และบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรประจ าปี ๆ ละ 1 ครั้ ง ใชเ้วลาประมาณ 10 วนัต่อสายการผลิต โดยจะไม่หยุดเดินเคร่ืองจกัรทั้งสองเคร่ืองพร้อมกนั 

มีการก าหนดวนัท่ีท่ีจะท าการปิดการเดินเคร่ือง เพ่ือบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรเป็นการล่วงหนา้และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เน่ืองจาก

ตอ้งการให้ก าหนดการดงักล่าวมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตารางการผลิตของบริษทัในแต่ละช่วงเวลา 

วตัถุดิบท่ีส าคญัส าหรับการผลิตกระดาษคราฟทข์องบริษทั ประกอบดว้ย  

1.  เยื่อกระดาษใยยาว (Long-Fiber Pulp) เยื่อกระดาษใยยาวเป็นวตัถุดิบท่ีมีความส าคญัในการผลิต เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบส่วนท่ี

เป็นโครงสร้างหลกัของแผ่นกระดาษ เย่ือใยยาวนั้นได้มาจากไมเ้น้ืออ่อน (Soft wood) ซ่ึงเป็นไมท่ี้ขึ้นบริเวณท่ีสูง อากาศเย็น โตช้า ใบมี

ลกัษณะแคบเรียวยาว เส้นใยมีลกัษณะหยาบ มีความแข็งแรงสูง ไมใ้นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ สน (Pine) และ สปรู้ซ (Spruce)  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก

ในประเทศไทยไม่มีแหล่งวตัถุดิบประเภทไมเ้น้ืออ่อน เน่ืองจากภูมิประเทศและภูมิอากาศไม่เอื้ออ  านวย จึงตอ้งมีการน าเขา้เย่ือกระดาษใย

ยาวจากต่างประเทศ  ทั้งน้ีประเทศส าคญัท่ีเป็นแหล่งผลิตเยื่อกระดาษใยยาว ไดแ้ก่  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา ฟินแลนด์ และแอฟริกาใต ้ เป็น

ตน้ เน่ืองจากปัจจุบนัผูผ้ลิตเย่ือกระดาษในต่างประเทศได้ปิดโรงงานเป็นจ านวนมาก ดงันั้นบริษทั จึงแก้ปัญหาโดยการ จดัซ้ือวตัถุดิบท่ี

สามารถใชท้ดแทนเยื่อกระดาษได ้ซ่ึงมีราคาถูกกว่ามาก จึงท าให้สามารถลดตน้ทุนการผลิตลงได ้

2.  เศษกระดาษกล่องท่ีใช้แลว้ (Waste Paper) / เย่ือกระดาษใยสั้น (Short-Fiber Pulp) เศษกระดาษกล่องท่ีใช้แลว้สามารถหาไดท้ั้ง

จากภายในประเทศและน าเขา้จากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศท่ีพฒันาแลว้ เน่ืองจากมีอุปทานอยู่เป็นจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่
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ประมาณร้อยละ 80 ของวตัถุดิบประเภทเศษกระดาษกล่องท่ีใชแ้ลว้ท่ีใช้ในการผลิตทั้งหมดของบริษทั จะเป็นการน าเขา้เศษกระดาษกล่องท่ี

ใชแ้ลว้จากต่างประเทศ  ไดแ้ก่ ญี่ปุ่น หรือ ยุโรป เน่ืองจากสามารถจดัหาเศษกระดาษใชแ้ลว้ไดใ้นปริมาณท่ีมากกว่าเพราะมีอตัราการบริโภค

ผลิตภณัฑก์ระดาษสูงกว่าประเทศไทยมาก และมีคุณภาพของเยื่อกระดาษท่ีดีกว่า 

บริษทัคาดว่าในระยะยาวบริษทั จะไม่มีปัญหาในการจดัหาวตัถุดิบประเภทดงักล่าว แมว้่าในปัจจุบนับริษทัจะไม่ไดมี้การท าสัญญา

ซ้ือขายโดยตรงกบัผูจ้ าหน่ายเศษกระดาษกล่องท่ีใช้แลว้รายใดรายหน่ึงเน่ืองจากในปัจจุบนัมีผูจ้  าหน่ายเศษกระดาษกล่องท่ีใช้แลว้อยู่เป็น

จ านวนมาก และปริมาณการบริโภคกระดาษกล่องของโลกก็ยงัอยู่ในระดบัท่ีสูง อีกทั้งยงัมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตเพ่ิมขึ้นในอนาคต การท่ี

บริษทั ไม่ได้ท าสัญญาซ้ือขายโดยตรงกบัผูจ้ าหน่ายเศษกระดาษกล่องท่ีใช้แลว้รายใดรายหน่ึงนั้น จึงท าให้บริษทั สามารถเลือกท่ีจะสั่งซ้ือ

เศษกระดาษกล่องท่ีใชแ้ลว้จากผูจ้ าหน่ายท่ีเสนอราคาและเง่ือนไขในการสั่งซ้ือท่ีดีท่ีสุดได ้

3.   น ้ าใช้อุตสาหกรรม นับได้ว่าเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัอย่างมากในการผลิตกระดาษคราฟท์ เน่ืองจากเป็นวตัถุดิบท่ีตอ้งใชเ้ป็น

ส่วนประกอบในเกือบทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการผลิตทั้งหมด  ทั้งน้ี ในระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทั มีนโยบายในการน าน ้ าท่ีใช้แลว้มา

ผ่านการบ าบดัเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงปัจจุบนัมาตรการดงักล่าวจะช่วยลดปริมาณการใชน้ ้าต่อการผลิตกระดาษคราฟท ์1 ตนัไดม้ากถึงร้อย

ละ 50 - 60 ของปริมาณการใชน้ ้าทั้งหมด ปัจจุบนั บริษทั จดัหาน ้าใชอุ้ตสาหกรรมโดยมีสัญญาซ้ือขายกบั บริษทั ปราจีนแลนด์ จ ากดั โดยมี

อายุสัญญา 3 ปี ซ่ึงบริษทั ดงักล่าวมีแหล่งในการผลิตน ้ าอยู่ใกลก้บัโรงงานของบริษทั ท าให้สะดวกในการล าเลียงจดัส่งน ้าใชอุ้ตสาหกรรม 

อีกทั้งราคาท่ีบริษัท ปราจีนแลนด์ จ ากัด จ าหน่ายน ้ าใช้อุตสาหกรรมให้กบับริษทั นั้นจัดว่าต ่ากว่าราคาจ าหน่ายน ้าใช้อุตสาหกรรมใน

ทอ้งตลาด  

บริษทัคาดว่าในระยะยาวบริษทั จะไม่มีปัญหาในการจดัหาวตัถุดิบประเภทดงักล่าว เน่ืองจากบริษทั ปราจีนแลนด์ จ ากดั เป็นบริษทั

ท่ีมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหารเป็นกลุ่มเดียวกนักบักลุ่มผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหารของบริษทั และมีความสัมพนัธ์อนัดีกบับริษทั เน่ืองจากด าเนิน

ธุรกิจดว้ยกนัมาเป็นเวลานาน 

4.  สารเคมี เช่น สารส้ม สารกนัซึม สี และแป้งมนั จะเป็นส่วนประกอบท่ีเสริมคุณสมบตัิของกระดาษคราฟทใ์ห้เป็นไปตามคุณภาพ

ท่ีก าหนด  ซ่ึงในกระบวนการผลิตกระดาษคราฟทจ์ะมีการใชส้ารเคมีเหล่าน้ีเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น และสารเคมีเหล่าน้ีก็สามารถจดัหาไดจ้ากผู้

จดัจ าหน่ายทัว่ไปซ่ึงมีจ านวนมาก และสามารถจดัหาไดจ้ากภายในประเทศเกือบทั้งหมด 

5.  เช้ือเพลิง ท่ีใชใ้นการผลิตหลกั ๆ ไดแ้ก่ ถ่านหินประเภทลิกไนต ์และบีทูมินสั เป็นเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการผลิตพลงังานความร้อน 

และผลิตไอน ้าของหมอ้ไอน ้า (Boiler)  วตัถุดิบเหล่าน้ีสามารถจดัหาไดท้ั้งจากแหล่งภายในประเทศ และต่างประเทศ ท่ีผ่านมา บริษทั จดัซ้ือ

ถ่านหินลิกไนต ์และบีทูมินสั จากผูจ้ าหน่ายภายในประเทศ และจากผูจ้ าหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงมีอยู่หลายรายโดยเป็น

การสั่งซ้ือครั้ งต่อครั้ ง ปัจจุบนับริษทั ไดมี้การท าสัญญาซ้ือขายถ่านหิน ส าหรับใชท้ั้งปีท าให้บริษทั มีถ่านหินใช้อย่างต่อเน่ือง และราคาถูก 

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคา้ของบริษทั หลกั ๆ ไดแ้ก ่ผูผ้ลิตกลอ่งกระดาษลกูฟูก ซ่ึงจะตอ้งน ากระดาษคราฟทท่ี์บริษทัผลิตไปผ่านกระบวนการผลิตเพ่ือท า

เป็นแผ่นลูกฟูก (Sheet Board) เสียก่อน  จึงจะน าไปใชใ้นการผลิตกล่องลกูฟูกได ้ ในปัจจุบนักระดาษลูกฟูกท่ีใชก้นัอยู่โดยทัว่ไปมีอยู่ 4 แบบ 

ไดแ้ก่ กระดาษลกูฟูก 2 ชั้น (Single Face) กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single Wall) กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double Wall) และ กระดาษลูกฟูก 7 ชั้น 

(Triple Wall) แต่ละแบบมีความแข็งแรงต่างกนัไป ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้กระดาษลูกฟูกท่ีมีจ านวนชั้นมากกว่าจะมีความแข็งแรงสูงกว่า ดงันั้น 

ในการผลิตกล่องเพ่ือบรรจุสินคา้ท่ีมีน ้าหนกัมาก หรือ ตอ้งการความแข็งแรงของบรรจุภณัฑเ์ป็นพิเศษ ผูผ้ลิตกล่องลกูฟูกจึงมกัจะเลือกใช ้

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น หรือ 7 ชั้น เน่ืองจากมีความแข็งแรงสูงกว่า 
ทั้งน้ี  กระดาษลูกฟูกแต่ละแบบจะมีลกัษณะโครงสร้างเป็นชั้นของกระดาษลูกฟูก และลอนกระดาษลูกฟูกสลบักนัไป เช่น กระดาษ

ลูกฟูก 3 ชั้น จะประกอบดว้ย ลอนกระดาษลูกฟูก 1 ชั้น พร้อมกระดาษปะหนา้ท าผิวกล่อง ดา้นใน  และดา้นนอก อีก 2 ชั้น รวมเป็น 3 ชั้น 
ดงัรูปต่อไปน้ี 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัของบริษทัเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงบริษทัไดเ้นน้ลูกคา้ท่ีมีความมัน่คง มีอตัรา
การเจริญเติบโตทางการคา้อย่างต่อเน่ืองและมีฐานะทางการเงินท่ีดี ในปี 2562 บริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ซ่ึงมียอดซ้ือเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 300 
ตนัขึ้นไป จ านวน 12 ราย  ส าหรับสัดส่วนยอดขายในกลุ่มลูกคา้ดงักล่าว คิดเป็นร้อยละ76 ของรายไดจ้ากการขายรวมของบริษทั  

ทั้งน้ีลูกคา้รายใหญ่จ านวน 12 รายท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ประกอบดว้ยกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทัจ านวน 5 ราย มีสัดส่วน
ยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 43 ของยอดขายรวม ส าหรับลูกคา้รายใหญ่อื่น ๆ อกี 7 รายนั้น มีสัดส่วนยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 33 ของยอดขายรวม 
และส าหรับลูกคา้ทัว่ไปมีสัดส่วนยอดขายคิดเป็นร้อยละ 12 ของยอดขาย และมีลูกคา้ต่างประเทศ (Export) มีสัดส่วนยอดขายคิดเป็นร้อยละ 
12 ของยอดขายรวม เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 ซ่ึงมีสัดส่วนยอดขายส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่, ลกูคา้รายใหญ่อื่น ๆ และลกูคา้
ทัว่ไป และลูกคา้ต่างประเทศ (Export) คิดเป็นร้อยละ 42, 35, 8 และ 15 ของยอดขายรวมตามล าดบั 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

1. การควบคุมคุณภาพสินคา้และบริการให้มีมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 
บริษัทให้ความส าคัญกับการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทัให้มีมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัท ได้น าระบบ
บริหารงานคุณภาพมาใช้ด าเนินงาน จนได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 1994, ISO 9001:2000 ISO 9001:2008  และ 
ISO 9001:2015 ส าหรับการผลิตกระดาษผิวกล่องและกระดาษท าลอนลูกฟูกจากสถาบัน The United Kingdom Accreditation Services 
(UKAS) ซ่ึงเป็นสถาบนัรับรองมาตรฐานท่ีไดร้ับการยอมรับจากนานาประเทศ ทั้งน้ีการไดร้ับใบรับรองคุณภาพมาตรฐานจะน ามาซ่ึงกลไก
การพฒันาระบบงาน และระบบคุณภาพในการผลิตและการให้บริการให้ไดม้าตรฐานอย่างต่อเน่ือง 

2. มีผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบตัิและราคาท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ดี ปัจจุบนับริษทัสามารถผลิต
กระดาษคราฟท์ได้หลายเกรด ซ่ึงมีคุณสมบตัิและราคาท่ีแตกต่างกนั ท าให้ลูกคา้สามารถเลือกใช้สินคา้ท่ีมีคุณภาพ และราคาเหมาะสมกบั
ความตอ้งการใชง้านท่ีแตกต่างกนัได ้

3. การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้    
พนกังานขายของบริษทัมีการติดต่อและออกพบลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ จึงมีโอกาสสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีตลอดจนไดร้ับฟังความคิดเห็นจาก
ลูกคา้โดยตรงเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้และการให้บริการ ท าให้พนกังานขายของบริษทัมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากน้ี
พนักงานขายของบริษทั ยงัได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กระดาษคราฟท์เป็นอย่างดี  จึงสามารถให้ค าแนะน าในการ
เลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์และค าแนะน าอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กบัลูกคา้ได้ 
 

  

กระดาษผิวกล่องชั้นนอก  
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ปัจจัยความเส่ียง 
 

ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย 

บริษทั  ไดมี้การจดัแยกกลุ่มลูกคา้โดยก าหนดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั กลุ่มลูกคา้ จ านวน สัดส่วนรายได ้
1 กลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ ่ 5 43% 
2 กลุ่มลูกคา้รายใหญ ่ 7 33% 
3 กลุ่มลูกคา้ทัว่ไป ไม่ต ่ากว่า 25 12% 
4 กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ 5 12% 

รวม 100% 
 

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษทั  มาจากลูกคา้กลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ่ ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกคา้กลุ่มน้ีตอ้งพ่ึงพิงกระดาษคราฟท์จากบริษทัในสัดส่วนท่ีสูง 

รองลงมาคือกลุ่มลูกคา้รายใหญ่จ านวนนอ้ยราย อาจเกิดความเส่ียงในกรณีท่ีลูกคา้กลุ่มน้ีอาจเปลี่ยนไปสั่งซ้ือสินคา้จากผูป้ระกอบการรายอื่น 

แต่ความเส่ียงดงักล่าวมีไม่มากนกัเน่ืองจากบริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีมีการติดต่อซ้ือขายกนัมาเป็นเวลานาน นอกจากน้ีบริษทัยงัมีมาตรการ

ในการก าหนดนโยบายการให้ส่วนลดทางการคา้ เงื่อนไขเครดิตเทอมโดยดูจากปริมาณการสั่งซ้ือเป็นหลกัเพ่ือจูงใจให้ลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้จาก

บริษทั และเพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกนัความเส่ียง บริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการคา้เพ่ือหาลูกคา้รายใหม่ ๆ เพ่ิมมากขึ้นท าให้ลดความ

เส่ียงไดอ้ีกทางหน่ึง 

 

ความเส่ียงจากการถูกตัดราคาโดยกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ 

เน่ืองจากตลาดอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์อุปทานยงัคงมีมากกว่าอุปสงค์อยู่มาก การแข่งขนัในตลาดจึงทวีความรุนแรงอย่าง

ต่อเน่ืองโดยเฉพาะด้านราคา และการก าหนดราคาในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์มกัจะท าโดยกลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นผูน้ าตลาด ท าให้บริษทัมี

ความเส่ียงจากการถูกตดัราคาโดยกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่ 

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น บริษทัจึงให้ความส าคญักบัการควบคุมตน้ทุนการผลิตและคุณภาพของสินคา้ให้อยู่ใน

ระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดก้บัผูผ้ลิตรายใหญ่ ส่งเสริมการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้อย่างต่อเน่ือง และเน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบริษทัมี

คุณภาพเป็นท่ียอมรับในตลาดต่างประเทศและระดบัราคาท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก ดงันั้นการส่งผลิตภณัฑไ์ปขายต่างประเทศจึง

ช่วยลดการพ่ึงพิงตลาดภายในประเทศอีกดว้ย 

 

ความเส่ียงเกี่ยวกับการผลิต 

ความเส่ียงจากการพึ่งพิงแหล่งวัตถุดิบท่ีส าคัญกับผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 

บริษทัมีการสั่งซ้ือน ้าซ่ึงเป็นปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัจากบริษทัท่ีผลิตน ้าเพียงรายเดียว จึงท าให้มีความเส่ียงในการถูกยกเลิกการจดัหา

น ้าเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมหรือถูกก าหนดราคาซ้ือท่ีสูงกว่าผูจ้ดัจ าหน่ายรายอื่นอย่างมีสาระส าคญัซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ

ของบริษทัได ้

บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายน ้าเป็นสัญญาอายุ 3 ปี ซ่ึงตามสัญญาระบุว่าบริษทัผูจ้ดัจ าหน่ายน ้าจะตอ้งไม่ก าหนดอตัราค่าน ้าสูงกว่าราคา

ตลาดและจะตอ้งเป็นอตัราท่ีเท่ากนัหรือต ่ากว่าท่ีจดัจ าหน่ายให้ผูซ้ื้อน ้าเพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมรายอื่น 
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ความเส่ียงทางการเงิน 

ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัมีค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศคือค่าเย่ือกระดาษ และเศษกระดาษกลอ่ง จงึท าให้บริษทั  มีความ

เส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 

ระดบัความเส่ียงในเร่ืองน้ีมีไม่สูงนกั ทั้งน้ีเป็นเพราะในการสั่งซ้ือวตัถุดิบดงักล่าวจะมีการก าหนดการสั่งซ้ืออย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครั้ ง 

และจะช าระราคาสินคา้ภายในระยะเวลาตามก าหนดคือวนัท่ีส่งมอบสินคา้ ฉะนั้นจึงมีความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน จะ

เท่ากบัจ านวนการสั่งซ้ือในแต่ละครั้ งและในช่วงซ่ึงเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ตั้งแต่ระยะเวลาสั่งซ้ือสินคา้จนถึงวนัท่ีช าระเงินซ่ึงมีระยะเวลาเฉลี่ย

ประมาณ 20 - 30 วนัเท่านั้น นอกจากน้ีบริษทั  ไดท้ าสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในช่วงท่ีอตัราแลกเปลี่ยนมีแนวโนม้สูงขึ้นเพ่ือ

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยสัญญาดงักล่าวมีอายุไม่เกินหน่ึงปี 

 

ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

บริษทัด าเนินงานมาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความเจริญเติบโต มัน่คง ภายใตห้ลกัเกณฑ ์กฎหมาย จรรยาบรรณใน

การด าเนินธุรกิจและหลกัธรรมาภิบาล ดว้ยความระมดัระวงั โปร่งใส ผ่านพิจารณาอย่างรอบคอบ สามารถตรวจสอบได ้โดยค านึงถึงผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกฝ่ายเสมอมา ซ่ึงบริษทัก็ไดเ้จริญเติบโตมาตามล าดบั (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 3 – 

10) 

บริษทัยงัไม่มีนโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย หรือร่วมทุนกบับริษทัอื่นแต่อย่างใด 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษ ีหรือตามความเหมาะสมหากไม่มีความจ าเป็นอื่นใด 

การลงทุนมีความเส่ียงควรศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติม ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.unitedpaper.co.th 

 

  

https://www.unitedpaper.co.th/
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

สินทรัพยข์องบริษทั  ท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น 
ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ราคาสุทธิตามบญัชี 

ท่ีดินและพฒันาท่ีดิน เป็นเจา้ของ 130.64 0.00 130.64 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เป็นเจา้ของ 599.27 428.44 170.83 
อุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งโรงงาน เป็นเจา้ของ 221.27 176.20 45.07 
เคร่ืองจกัร เป็นเจา้ของ 3,077.31 1,678.36 1,398.95 
เคร่ืองใชส้ านกังาน เป็นเจา้ของ 12.62 11.06 1.56 
ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 17.78 8.29 9.49 
เคร่ืองตกแต่งส านกังาน เป็นเจา้ของ 1.49 1.49 0.00 
อาคารส านกังาน * เช่า * 0.00 0.00 0.00 
รวม  4,060.38 2,303.84 1,756.54 

 
ภาระผูกพัน  

ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 13103 รวมถึงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ตั้งอยู่ท่ี ต.วดัโบสถ ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พร้อมเคร่ืองจกัรหลกัส าหรับผลิต
กระดาษคราฟท ์มูลค่าทางบญัชีทั้งส้ิน 1,579.15 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดจ้ดจ านองและหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี 
เงินกูยื้มระยะสั้น เงินกูยื้มระยะยาวและวงเงินสินเช่ืออื่นกบัสถาบนัการเงิน 

 
* หมายเหตุ * เป็นสัญญาเช่าพ้ืนท่ีกบั บริษทั ไทยฟาร์อีสต ์จ ากดั เร่ิมเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มีอายสุัญญา 1 ปี อตัราค่าเช่าเดือนละ 

72,187.50 บาทต่อเดือน 

 

การลงทุนในบริษัทย่อย 

-ไม่มี- 

 

การตีราคาทรัพย์สินใหม่ 

-ไม่มี- 
  



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  

หนา้ท่ี 18 
 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 
บริษทัมีลูกหน้ีคา้ช าระซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการติดตามช าระหน้ี ดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทั โอ แอนด์ เอช ฮนัน่ีคอมป์เปเปอร์ จ ากดั คา้งช าระค่าสินคา้ จ านวน 181,383.61 บาท อยู่ระหว่างชั้นบงัคบัคดี 

2. บริษทั ยูไนเต็ด แมธทีเรียล แฮนดิ้ง จ ากดั คา้งช าระคืนเงินมดัจ า จ านวน 3,313,000.00 บาท ขณะน้ี บริษทั ดงักล่าวถูกพิพากษาให้เป็นผู้

ลม้ละลาย อยู่ระหว่างการด าเนินการติดตามขอรับช าระหน้ี 

ทั้งสองรายการไดต้ดัจ าหน่ายเป็นหน้ีสูญแลว้ หากไดร้ับช าระหน้ี จะท าการรับรู้เป็นรายไดอ้ื่นต่อไป 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
ช่ือบริษทั : บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือย่อหลกัทรัพย ์ : UTP   

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟทส์ าหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภณัฑ์ 

เลขทะเบียนบริษทั : บมจ. 0107547000281  

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : ชั้น 4 เลขท่ี 113 – 115 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

โทรศพัท์ : 02-910-2700 (อตัโนมตัิ)  

โทรสาร : 02-910-2709   

ท่ีตั้งโรงงาน : เลขท่ี 61 หมู่ 8 ต.วดัโบสถ ์อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 

โทรศพัท์ : 037-482-968-74   

โทรสาร : 037-482-975   

ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 650,000,000 บาท   

เวบ็ไซต ์ : www.unitedpaper.co.th  

ผูส้อบบญัชี : นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน    2982 

  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน    5599 

  นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน    7645 

  นายนพฤกษ ์พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน    7764 

  นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน    8125 

  บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

  316/32 สุขุมวิท 22 (ซอยสายน ้าทิพย)์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

นายทะเบียน : บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

  เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 
ผูต้รวจสอบการลงคะแนน
เสียงในการประชุมผูถ้ือหุ้น 
นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
: 
 
: 
: 

โทรศพัท ์02-009-9999 
ว่าท่ี ร.ต.ยงยุทธ ตั้งศิริจิตร (ผูถ้ือหุ้นรายย่อย) 
 
นายวฒันธนพล วฒัน์ธนวงศธร โทรศพัท ์02-910-2700 ต่อ 48 
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีความจ าเป็นอื่นใด  
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 650 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้จ านวน 650 ลา้นบาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 650  ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 
บาท (เป็นหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

ผูถ้ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษทัท่ีมีช่ือปรากฎตามสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 ประกอบดว้ย 
ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น % 

1 กลุ่มชินเศรษฐวงศ์  276,667,330 42.56 
 นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์     81,962,730 12.61 

 บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากดั 1     72,142,230 11.10 
 นางอจัฉรา ชินเศรษฐวงศ์     60,679,000 9.34 
 นายชิน ชินเศรษฐวงศ์     58,874,670 9.06 
 นายอภิชยั ชินเศรษฐวงศ์ 1,027,800 0.16 
 นางสาวขวญัทิพย ์ ชินเศรษฐวงศ์  648,600 0.10 
 นางสาวฐาปณีย ์ ชินเศรษฐวงศ์ 592,300 0.09 
 นายชินพชัร ชินเศรษฐวงศ์ 540,000 0.08 
 นายพงศกร ชินเศรษฐวงศ์ 200,000 0.03 

2 กลุ่มมังกรกนก   69,641,900 10.71 
 นายมงคล มงักรกนก     43,629,100 6.71 
 นางสุชาดา มงักรกนก 20,000,000 3.08 
 นายขรรคช์ยั มงักรกนก 1,821,900 0.28 
 นายมนตรี มงักรกนก      1,751,100 0.27 
 นางสาวพรทิวา มงักรกนก      1,058,500 0.16 
 นายธีรชยั มงักรกนก      702,000 0.11 
 นายพรชยั มงักรกนก    550,000 0.08 

 นางสาวศิริกุล มงักรกนก 68,000 0.01 
 นางปัญจรัตน์ มงักรกนก  61,300 0.01 
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ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น % 
3 บริษทั อาเซ่ียนคอมมอดิต้ีส์ จ ากดั 2 39,153,000   6.02 
4 กองทุนเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 21,471,800 3.30 
5 นายสุรพงษ ์ พิทกัษบู์รณะพฒัน์      14,555,000 2.24 
6 นายไพโรจน์ ช่ืนชูจิตต์ 8,099,770 1.25 
7 บริษทัไทยเอ็นวีดีอาร์  7,252,252 1.12 
8 กองทุนเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25      6,808,300 1.05 
9 นายบุญน า บุญน าทรัพย ์ 6,447,000 0.99 

10 นายอภิชยั เอกมัน่ 6,000,000 0.92 
11 อื่น ๆ 202,925,148 31.21 

รวมท้ังส้ิน 650,000,000 100.00 
หมายเหตุ 
1. บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตกล่องกระดาษและแผ่นลูกฟูก มีรายช่ือผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี 
 

ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น % 
1 นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ 72,610 48.41 
2 นายอภิชยั ชินเศรษฐวงศ์ 40,000 26.67 
3 นายชินพชัร ชินเศรษฐวงศ์  15,750 10.50 
4 นางสาวฐาปณีย ์ ชินเศรษฐวงศ์  6,750   4.50 
5 นางรุจิวงศ ์ ไดธนวงศ ์  6,750   4.50 
6 นางสาวขวญัทิพย ์ ชินเศรษฐวงศ์  6,750   4.50 
7 นายชิน ชินเศรษฐวงศ์ 502   0.33 
8 นางอจัฉรา ชินเศรษฐวงศ์ 500   0.33 
9 นายช านาญ  วีรวรรณ 388   0.26 

รวม   150,000     100.00 

 

2.     บริษทั อาเซ่ียนคอมมอดิต้ีส ์จ ากดั ประกอบธุรกิจซ้ือขาย และให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์มีรายช่ือผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี 
ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น % 

1 นางธีรรัตน ์ คุณัตถานนท์ 560,000 40 
2 นายพิษณุ ลีลาหานนท ์ 350,000 25 
3 นางสาววรรณี จนัทร์ไกรวลั 280,000 20 
4 นางณัฐนี ตุม้ทอง 210,000 15 

รวม 1,400,000 100 

 

  



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  

หนา้ท่ี 22 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีความจ าเป็นอื่น

ใด และการจ่ายเงินปันผลน้ีไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนยัส าคญั 

 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 

ปีงบการเงิน 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนหุ้น (ลา้นหุ้น) 650 650 650 650 650 650 650 
ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 215.53 199.41 163.99 191.47 315.26 777.17 863.13 
อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.33 0.31 0.25 0.29 0.49 1.20 1.33 
อตัราเงินปันผลต่อหุ้น 0.20 0.20 0.15 0.15 0.25 0.60 0.67 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 60.32 65.19 59.45 50.92 51.54 50.18 50.46 

 

การออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนท่ัวไป 

-ไม่มี - 

 

การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 

-ไม่มี -  
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โครงสร้างการจัดการ 

 
 
ข้อมูลคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

รายช่ือ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ฯ 

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร - ประธานและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร - 

นายมงคล มงักรกนก กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร - กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร - 
นายบุญน า  บุญน าทรัพย ์ กรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหาร - - - 
ดร.ถกล นนัธิราภากร กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ 
นายก าจร  ช่ืนชูจิตต ์ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ - ประธานและกรรมการอิสระ 

นายสุรเชษฐ์  ทรัพยส์าคร กรรมการอิสระ ประธานและกรรมการอิสระ - - 
นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร - กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

 

 

  

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ส่วนการตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

ผูจ้ดัการโรงงาน ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 

ส่วนผลิต ส่วนวิศวกรรม ส่วนพลงังาน ส่วนบริหารโรงงาน ส่วนบญัชี 

คณะกรรมกำรบริษัท 

รองผูจ้ดัการโรงงาน 

เลขานกุาร 

รองผูจ้ดัการโรงงาน 

ผูอ้  านวยการส่วนบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 6 
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ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ จ านวนเข้าประชุม 

1  ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 5 / 6 
2  นายมงคล มงักรกนก 5 / 6 
3  นายบุญน า บุญน าทรัพย ์ 6 / 6 
4  ดร.ถกล นนัธิราภากร 6 / 6 
5  นายก าจร ช่ืนชูจิตต์ 6 / 6 
6  นายสุรเชษฐ์ ทรัพยส์าคร 5 / 6 
7  นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ 6 / 6 

หมายเหตุ  กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ินคิดเป็น 92.86% โดยมีกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 90% ขึ้นไปคิดเป็น 57.14% 
  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ,์ นายมงคล มงักรกนก, นายบุญน า บุญน าทรัพย ์และ นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์กรรมการ 2 ใน 4 คนน้ีลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 

ข้อมูลผู้บริหาร 

นอกจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยแลว้ บริษทัไดก้ าหนดให้มีผูบ้ริหารระดบัสูงเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการดงัน้ี 

ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
2 นายพีรพงศ์ เช้ือเอี่ยมสวสัดิ์  ผูจ้ดัการทัว่ไป 
3 นางเพญ็ศิริ ชินเศรษฐวงศ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร / ผูด้ ารงต าแหน่งสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 
4 นายศรนรินทร์ ทิพยป์ระโพธ์ิ ผูจ้ดัการโรงงาน 
5 นายจิราศกัดิ์  เด่นเกรียงไกร ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

• ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษทั 

• ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั อนุมตัิผงัอ  านาจอนุมตัิและอนุมตัิรายการตามผงัอนุมตัิ และก ากับควบคุมดูแล ให้

ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ 

• มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนอย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น ไดม้าตรฐาน 

• แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ด าเนินการออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบตัิงาน และสามารถมอบอ านาจในการอนุมตัิเบิกจ่ายทรัพยสิ์นของบริษทั ให้แก่ผูด้ ารงต าแหน่ง

ทางการบริหารรับไปปฏิบตัิได ้

• รับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงิน ให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบและ/หรือสอบทาน และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ 

• สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิก

จา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

• สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

• พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล

ดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง 

• พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

• จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

- จ านวนการประชุม และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

- รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั 

• ปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

• มีอ  านาจสั่งการ วางแผน และด าเนินกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด 

• ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

• ก าหนดแผนและแนวทางเก่ียวกบัการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษทั 

• อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทั 

• มีอ  านาจพิจารณาก าหนดสวสัดิการพนกังานให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยู่ 

• มีอ  านาจในการอนุมติัการซ้ือ ยกเลิก ขาย ทรัพยสิ์น เงินลงทุน ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทั โดยมีรายละเอียด
ตามผงัอ านาจอนุมตัิ1 

• มีอ  านาจในการอนุมติัการซ้ือทรัพยสิ์น ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ อนัสืบเน่ืองจากการด าเนินงานของบริษทั ตามสัญญา และ/หรือขอ้ตกลงกบัคู่คา้ 

โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนุมตัิ1 
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ผังอ านาจอนุมัติ1 

ต าแหน่ง 
สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ซ้ือช้ินส่วน 

อะไหล่ 
(ต่อเดือน) 

 
ซ้ือวัตถุดิบ 
(ต่อเดือน) 

 ซ้ือต่อคร้ัง ขายต่อคร้ัง ซ้ือต่อคร้ัง ขายต่อคร้ัง 

คณะกรรมการบริหาร 50,000,000 20,000,000 50,000,000 20,000,000 ตามปกติธุรกิจ * ตามปกติธุรกิจ * 
กรรมการผูจ้ดัการ 10,000,000 2,000,000 10,000,000 2,000,000 ตามปกติธุรกิจ * ตามปกติธุรกิจ * 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 10,000,000 2,000,000 10,000,000 2,000,000 ตามปกติธุรกิจ * ตามปกติธุรกิจ * 
ผูอ้  านวยการ     100,000    100,000 - -        100,000       100,000 
ผูจ้ดัการฝ่าย      50,000     50,000 - -          50,000          50,000 

 

หมายเหตุ เน่ืองจากปริมาณในการซ้ือช้ินส่วนอะไหล่และการซ้ือวตัถุดิบในแต่ละช่วงเวลานั้นขึ้นอยู่กบัความจ าเป็นหรือความตอ้งการใช้

ช้ินส่วนอะไหล่หรือวตัถุดิบในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงความเหมาะสมของราคาของช้ินส่วนอะไหล่หรือวตัถุดิบในแต่ละช่วงเวลาดว้ย จึงอาจ

มีบางช่วงเวลาท่ีจะมีการสั่งซ้ือช้ินส่วนอะไหล่หรือวตัถดุิบเป็นจ านวนมาก ดงันั้นบริษทัจึงไม่สามารถระบุจ านวนเงินท่ีแน่นอนส าหรับการ

ซ้ือช้ินส่วนอะไหล่และวตัถุดิบได ้แต่การซ้ือดงักล่าวจะตอ้งมีเง่ือนไขและราคาท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

การปฏิบัติงานด้านการสรรหา 

• พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการบริษทั 

• พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกบักลยุทธ์ของบริษทั 

และสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปพิจารณาก าหนดคุณสมบัติของผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั โดยค านึงถึง ความหลากหลาย

ทางดา้นความรู้ ความเช่ียวชาญ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการอุทิศเวลา  

- กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลง เน่ืองจาก 

- ออกตามวาระ พิจารณาสรรหาและคดัเลอืกผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการ เพ่ือเสนอความเหน็ต่อ

คณะกรรมการบริษทั และขออนุมตัิจากผูถ้ือหุ้นประจ าปี 

- ออกเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ พิจารณาสรรหาและคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการ 

เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตั้งทดแทนต าแหน่งท่ีว่างลง 

- สนบัสนุนให้บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการบริษทั 

- พิจารณาคดัเลือกกรรมการบริษทั ท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทั 

พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเม่ือมีต าแหน่งว่างลง 
 

การปฏิบัติงานด้านการการพิจารณาค่าตอบแทน 

• เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัโครงสร้างและองคป์ระกอบ ค่าตอบแทนส าหรับประธานกรรมการ ฯ กรรมการบริษทั 

และผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นประจ าทุกปี 
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• พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน ของคณะกรรมการบริษทั เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั 

พิจารณาอนุมัติและด าเนินการประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหา ฯ จะน าผลการประเมินดังกล่าวใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด

ค่าตอบแทน 

• เสนอหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกบัผลการ
ประเมิน แผนธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษทัโดยรวม เพ่ือให้สามารถจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีความสามารถ มีคุณภาพ และ

ศกัยภาพ ทั้งน้ีให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ฉบบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต 

รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 

เลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีตามกฎหมายดงัน้ี 

• จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

- ทะเบียนกรรมการ 

- หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 

- หนงัสือประชุมผูถ้ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น 

• เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ให้
ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดร้ับรายงาน 

• ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

• หนา้ท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

การสรรหากรรมการ 

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูค้ดักรองบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิครบถว้น และมีศกัยภาพท่ีจะเขา้มาบริหาร จดัการบริษทัได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา ก่อนท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีเป็นผู้

พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

 

 

 

 
 

 

วิธีการเลือกต้ังกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้ 

• ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ คือ หน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง 

• ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ตามขอ้ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคล
หลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้ 

ทกัษะ ผลงาน และคุณสมบตัิของคณะกรรมการชุดปัจจุบนั 

องคป์ระกอบความเป็นอิสระ 

ความหลากหลายใน ความสามารถและประสบรณ์ 

การเสนอรายช่ือจากผูถ้ือหุ้น 

ประวตัิการท าผิดกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั 

 

 

 

คณะกรรมการ

พิจารณา เพ่ือ

น าเสนอในท่ี

ประชุมผูถ้ือหุ้น 

ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น

พิจารณาอนุมตัิ 
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• บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกใน

ครั้ งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้ ง

นั้น ให้ผูเ้ป็นประธานออกเสียงช้ีขาด 

กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ ง

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เวน้แต่วาระของกรรมการท่ี

พน้จากต าแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของท่ีตน

แทน ทั้งน้ีมติแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดร้ับคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ีมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

• ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ก าหนดให้การประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปีทุกครั้ ง ให้

กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจ านวน

ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ และกรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง

ตามวาระอาจรับเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกก็ได ้

• กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากสาเหตุอื่น นอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 เขา้เป็นกรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการ

ท่ีตนแทน 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

• คราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ มีสิทธิไดร้ับเลือกกลบัเขา้มาใหม่ได ้ทั้งน้ีส าหรับผูท่ี้ไดด้ ารงต าแหน่งมาแลว้

เป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกนั คณะกรรมการบริษทัจะทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการท่านนั้นเป็นประจ าทุกปี 

• กรรมการท่ีประสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระ ตอ้งย่ืนหนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั โดยจะมีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกมาถึง
บริษทั ทั้งน้ีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทนกรรมการท่ีลาออก ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งเท่าวาระท่ีเหลืออยู่

ของกรรมการท่ีมาปฏิบติัหนา้ท่ีแทน และคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ครบถว้นภายใน 90 วนั นับตั้งแต่

วนัท่ีกรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก 

• ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทั้งคณะเพราะสาเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย ให้

คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีพน้จากต าแหน่งยงัคงรักษาการในต าแหน่งเพียงเท่าท่ีจ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับ

หนา้ท่ี 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมชุดย่อยอื่น 

• ให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ มีวาระอยู่ในต าแหน่งตามวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้ับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

• นอกจากพน้ตามต าแหน่งตามขอ้ 1 กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ พน้จากต าแหน่งเมื่อ  

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการชุดย่อย 
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- คณะกรรมการบริษทัมีมติให้ออกจากต าแหน่ง 
 

หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 

บริษทัมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการโดยสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และเม่ือเทียบกบับริษทัในอุตสาหกรรม

เดียวกนัและบริษทัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัแลว้ ค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมี

คุณภาพไว ้และจะค านึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมส าหรับการจ่ายค่าตอบตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  โดยสอดคลอ้งกบัผลการ

ปฏิบตัิงานของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็น

และเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และมิใช่ตวัเงิน ให้แก่กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย โดยจะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

ขอมติเห็นชอบ และเสนอท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเพ่ือขออนุมตัิเป็นประจ าทุกปี 

 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2562 

กรรมการ 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ าเหน็จ 
คณะกรรมการบริษทั 10,000 ✓ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 - 
คณะกรรมการบริหาร 10,000 - 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 7,500 - 

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี 

 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจ านวน 7 รายในปี 2562 ดังนี ้

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ าเหน็จ 

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริหาร 

240,000 200,000 

นายมงคล มงักรกนก 
กรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการบริหารท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

240,000 200,000 

นายบุญน า  บุญน าทรัพย ์ กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 120,000 200,000 

ดร.ถกล นนัธิราภากร 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

287,500 200,000 

นายก าจร  ช่ืนชูจิตต ์
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

287,500 200,000 

นายสุรเชษฐ์  ทรัพยส์าคร 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

240,000 200,000 

นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ 
กรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการบริหารท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

287,500 200,000 

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี- 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชต้อบแทนความส าเร็จในเชิงกลยุทธ์ของบริษทั และตอบแทนผลงานท่ีผูบ้ริหาร

ได้สร้างให้กบับริษทั และตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการฝ่ายบริหารได้ทบทวนและอนุมตัิค่าตอบแทน

ผูบ้ริหารเป็นประจ าทุกปี โดยก าหนดระบบการบริหารค่าตอบแทนถึงดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

o การบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบตัิงาน 

- ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร จะแปรผนัตรงกบัผลการบรรลุความส าเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์บริษทั 

- การประเมินผลการปฏิบติังาน จะขึ้นอยู่บนพ้ืนฐานของตวัช้ีวดัความส าเร็จในการด าเนินงาน ทั้งตวัช้ีวดัทางดา้นผลตอบแทนทาง

การเงิน ดา้นลูกคา้ และกระบวนการภายใน 

- การท าให้เกิดความมั่นใจว่าตัวช้ีวดัความส าเร็จท่ีตั้งขึ้นมีความเหมาะสมกบัขีดความสามารถในการด าเนินงานของบริษทั 

เป้าหมายของบริษทั และระดบัผลการปฏิบติังานท่ีสูงขึ้น 

o การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขนัได้ 

- การจ่ายค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขนัได้ในกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือท าให้เกิดความมัน่ใจว่าบริษทัสามารถท่ีจะดึงดูด และ

รักษาพนกังานท่ีดี มีความสามารถ ให้เขา้มาท างานและอยู่สร้างผลงานให้กบับริษทัอย่างต่อเน่ือง 
 

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท 
ประเภท CEO ผูบ้ริหาร พนกังาน รูปแบบ วตัถุประสงค ์

เงินเดือน ✓ ✓ ✓ เงินสด 
จูงใจรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถ ตอบ
แทนการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีรับผิดชอบ  

ผลประโยชน์อื่น ✓ ✓ ✓ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ประกนัชีวิต 

สร้างความมัน่คงและปลอดภยัให้แก่
พนกังาน 

เงินโบนสั ✓ ✓ ✓ เงินสด รางวลัตอบแทนความส าเร็จในแต่ละปี 

ค่าตอบแทนระยะยาว ✓ ✓ - เงินสด 
ผลกัดนัให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีดี 
สอดคลอ้งผลตอบแทนรวมแก่ผูถ้ือหุ้น 

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจ านวน 5 ราย เท่ากบั 19.03 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และอื่น ๆ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีพนกังานทั้งส้ิน 371 คน โดยมีค่าตอบแทนอนัไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ รวม

ทั้งส้ิน 36.41 ลา้นบาท
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การก ากับและดูแลกิจการ 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษทัยึดถือการปฏิบติัตามกฎหมายเป็นขั้นพ้ืนฐาน มีความโปร่งใส น่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับตามจรรยาบรณในการด าเนินธุรกิจท่ีดี ดว้ย

หลกัธรรมาภิบาลและเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยครอบคลุม 5 หมวด ดงัน้ี 

• สิทธิของผูถ้ือหุ้น 

• การปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

• การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

• การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกจิการในปีท่ีผ่านมา 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัเคารพสิทธิของผูถ้ือหุ้นทุกราย ในฐานะหน่ึงในผูเ้ป็นเจา้ของธุรกิจของบริษทั เพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ บริษทัก าหนดให้

สิทธ์ิแก่ผูถ้ือหุ้นทุกรายดงัต่อไปน้ี 

• การลงคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อหน่ึงคะแนนเสียง 

• การอนุมตัิและรับเงินปันผลในอตัราการจ่ายต่อหุ้น 

• การซ้ือ ขาย โอน รับโอน หลกัทรัพยท่ี์ตนถือครองอย่างเป็นอิสระ 

• การเสนอช่ือแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการ 

• การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

• การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีอิสระ และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 

• การแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นอย่างเป็นอิสระ 
เปิดโอกาสในผูถ้ือหุ้นรายย่อยท่ีมีคุณสมบตัิตามท่ีก าหนดสามารถเสนอวาระการล่วงหน้าผ่านช่องทางของบริษทั ระหว่างวันท่ี 1 

ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563 

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพ้ืนฐานดงักล่าวแลว้ บริษทัยงัเผยแพร่ขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานและการเขา้ท าธุรกรรม ผ่าน

เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลไดห้ลากหลายช่องทาง 

 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษทัให้ความเท่าเทียมกนักบัผูถ้ือหุ้นทุกราย โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงานในปี 2562 ดงัน้ี 

เปิดโอกาสในผูถ้ือหุ้นรายย่อยท่ีมีคุณสมบตัิตามท่ีก าหนดสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่าน

ช่องทางของบริษทั ระหว่างวนัท่ี 1 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563 

 

การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 

มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 
25 มี.ค. 

เผยแพร่เอกสารการประชุม 
(ล่วงหนา้ 31 วนั) 

4 เม.ย. 
ส่งเอกสารเชิญประชุม 
(ล่วงหนา้ 21 วนั) 

25 เม.ย. 
(ประชุมผุถ้ือหุ้น) 

แจง้มติท่ีประชุม ต่อ SET 

9 พ.ค. 
เผยแพร่รายงานการประชุม 
(14 วนันบัจากวนัประชุม) 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 18 
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หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมถูกจดัท าขึ้นเป็นภาษาไทย โดยเอกสารประกอบการประชุมท่ีเป็นค าช้ีแจงเก่ียวกับ

เอกสารและหลกัฐานซ่ึงผูถ้ือหุ้นจะตอ้งน ามาในวนัประชุมหรือเตรียมเพ่ือประกอบการมอบฉันทะ โดยจ าแนกเป็นการมาด้วยตนเอง หรือ

มอบฉันทะ และจ าแนกเป็นกรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ขอ้ก าหนดเร่ืองเอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งน ามาแสดงเป็นไปตามแนวทางท่ี

กฎหมายก าหนด เพ่ือไม่ให้ไปเป็นการจ ากดัสิทธิหรือเป็นภาระต่อผูถ้ือหุ้นเกินความจ าเป็น 

แต่งตั้งกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านได้แก่ คุณสุรเชษฐ์ ทรัพยส์าคร คุณถกลนันธิราภากร และคุณก าจร ช่ืนชูจิตต์ เพ่ือเป็นผูร้ับ

มอบอ านาจแทนผูถ้ือหุ้นท่ีไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนล่วงหน้าให้กบัผูถ้ือหุ้นสถาบนัและคสัโตเดียน เพ่ืออ านวยความสะดวก 

โดยหากมีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะมีการส่งส าเนาใบมอบฉันทะท่ีมีลายเซ็นตข์องกรรมการอิสระผูร้ับมอบอ านาจกลบัไปให้ผู ้

ถือหุ้นภายหลงัการประชุม เพ่ือใชเ้ป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบผูถ้ือหุ้นของหน่วยงานก ากบัดูแลภายหลงั 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหุ้นทุกรายในการเข้าร่วมประชุม บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการ

ลงทะเบียน และการนบัคะแนนเพ่ือความรวดเร็วและแม่นย  า โดยไดเ้ตรียมบุคลากรและส่ิงอ านวยความสะดวกไวอ้ย่างเพียงพอ อาทิ เคร่ือง

ถ่ายเอกสาร ป้ายช้ีแจงขั้นตอนการลงทะเบียนโดยละเอียด 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดวนัประชุมเป็นวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ซ่ึงไม่ตรงกบัวนัหยุดสุดสัปดาห์และวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์เวลาการประชุมมีความเหมาะสม ส าหรับสถานท่ีจดัประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ มีความสะดวกต่อการเดินทาง 

เน่ืองจากมีระบบขนส่งมวลชนท่ีหลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล และมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหุ้นอย่างครบครัน 

ประธานคณะกรรมการบริษทั และประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการทุกท่าน รวมทั้งผูบ้ริหารสูงสุดสายงานบญัชีและ

การเงิน เขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบขอ้ซักถามต่าง ๆ ของผูถ้ือหุ้น 

ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมไดด้ าเนินการประชุมตามวาระและเร่ืองท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม 

โดยไม่มีการเพ่ิมเติมหรือแกไ้ข พร้อมทั้งจดัสรรเวลาส าหรับการซักถามของผูถ้ือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนการลง

มต ิ

 โฆษกของการประชุมได้แจ้งจ านวนและสัดส่วนของผูถ้ือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ขั้นตอนและวิธีการ

ประชุม การออกคะแนนเสียง และการนบัคะแนนให้ผูถ้ือหุ้นทราบก่อนเร่ิมประชุม 

ในการลงคะแนนเสียง บริษทัได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนส าหรับทุกวาระ และส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจดัให้มีการ

ลงคะแนนเป็นรายบุคคล หรือทั้งคณะ 

ประธานท่ีประชุมแจง้ผลการลงคะแนนและมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระ แบ่งเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยพบว่า

ไม่มีผูถ้ือหุ้นคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัมติดงักล่าว 

เลขานุการบริษทัได้จดัท ารายงานการประชุม เพ่ือน าส่งให้หน่วยก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท

ภายใน 14 วนั หลงัวนัประชุม โดยมีการบนัทึกรายละเอียดและสาระส าคญัไวอ้ย่างครบถว้นตามแนวทางของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

ของตลาดหลกัทรัพย ์

บริษทัตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ พนกังาน ชุมชน สังคม หรือส่ิงแวดลอ้ม

จึงได้ก าหนดนโยบายให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียตามสิทธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยัง่ยืน และได้

ก าหนดให้มีแนวปฏิบติัและระบบการควบคุมภายในท่ีดี รวมทั้งนโยบายการต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพ่ือป้องกนัการทุจริต

คอร์รัปชนัในองคก์รและตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  
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หมวดท่ี 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทั เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้

เสียสามารถติดต่อ ร้องเรียน หรือแนะน า ผ่านทางช่องทางบริษทัตามนโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน และไดก้ าหนดแนวทางการ

ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือให้บุคลากรทุกระดบัในองคก์รยึดถือเป็นแนวปฏิบติัโดยถือเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีส าคญัของทุกคนดงัน้ี 

ต่อผู้ถือหุ้น มุ่งมัน่ในการเป็นตวัแทนด าเนินธุรกิจของผูถ้ือหุ้นอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มีระบบบญัชีและการเงินท่ีเช่ือถือได้ 

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถ้ือหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษทั และผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง 

คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพ่ือให้ผลประโยชน์

ของกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเต็มความสามารถ ไม่มีการด าเนินใด ๆ ในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั ไม่

เปิดเผยขอ้มูลลบัต่อบุคคลภายนอก 
ต่อลูกค้า สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้โดยการส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและเงื่อนไขตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ เปิดเผยขอ้มูล
และข่าวสารเก่ียวกบัการบริการอย่างครบถว้นถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง จดัให้มีช่องทางการส่ือสารเพ่ือให้

ลูกคา้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพผลิตภณัฑ ์ไม่ก าหนดเงื่อนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ปฏิบตัิตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเงื่อนไขต่าง 

ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกนั และให้ความส าคญัในการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ และไม่น า

ขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พ่ือผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอื่น ๆ 

ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ ค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ โดย
ปฏิบตัิตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณท่ีดีทางธุรกิจในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษทัยึดถือกติกาการ

แข่งขนัท่ีเป็นธรรมตามนโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่คา้ โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
คู่ค้า :ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการคา้กบัคู่คา้โดยไม่สุจริต และปฏิบตัิตามสัญญา ขอ้ตกลง และเงื่อนไขต่าง 
ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขได ้จะรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหาดว้ยหลกัแห่งความสมเหตุสมผล 
คู่แข่งทางการค้า : ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ี
เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ท าลาย

ช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางเส่ือมเสียโดยปราศจากขอ้มูลความจริง 

เจ้าหนี ้: ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด รายงานฐานะทางการเงินของบริษทั แก่เจา้หน้ีดว้ยความ
ซ่ือสัตย ์ถูกตอ้ง และตรงเวลา ให้แก่เจา้หน้ีอย่างสม ่าเสมอและแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบล่วงหนา้ หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัใน

สัญญา เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย เพ่ือเป็นการป้องกนัการลงทุนท่ีมีความเส่ียงจึงก าหนดให้มี

การเรียกเก็บเงินค ้าประกนัผลงานตามระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม  
ต่อพนักงาน พฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทั้งการส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพ่ือสร้างความมัน่ใจ และ
เป็นขวญัก าลงัใจให้แก่พนักงานในการปฏิบติังานกบับริษทัทั้งในด้านความมัน่คง ปลอดภยัในอาชีพการท างาน และส่งเสริมให้มีการ

พฒันาบุคคลากร โดยมีแนวปฏิบตัิ คือ 

• ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละ
คน ตามนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการ 

ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดใน พ.ร.บ. คุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพ่ือท าหน้าท่ีในการร่วมหารือกับนายจ้างเพ่ือจดั

สวสัดิการแก่ลูกจา้ง การให้ค าปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแก่นายจา้งในการจดัสวสัดิการส าหรับลูกจา้ง ท าหนา้ท่ีตรวจตรา
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ควบคุมดูแล การจดัสวสัดิการท่ีนายจา้งจดัให้ลูกจา้ง พร้อมทั้งเสนอขอ้คิดเห็นและแนวทางในการจดัสวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์

ส าหรับลูกจา้งต่อคณะกรรมการสวสัดิการแรงงาน และจดัให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการทุก ๆ 2 ปี 

• การแต่งตั้ง การโยกยา้ย รวมทั้งการให้รางวลั และการลงโทษพนักงาน ตอ้งกระท าดว้ยความเสมอภาคบริสุทธ์ิใจ และตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้ง การกระท าหรือการปฏิบติัของพนกังานนั้น ๆ  

• ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างาน ให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต และทรัพยสิ์นของพนักงาน ไดก้ าหนดนโยบายความปลอดภยั 
จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานและ

สวสัดิการสังคม โดยแบ่งออกเป็นระดบัผูบ้ริหาร ระดบัหัวหน้างาน และระดบัปฏิบตัิงาน มีการก าหนดหน้าท่ีของแต่ละระดบั 

เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในสถานประกอบการต่อพนกังานทุกระดบั โดยพบว่าระหว่างปี มีอุบติัเหตุเกิดขึ้นทั้งส้ิน 15 ครั้ ง ทั้งน้ี

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ได้ติดตาม ประเมินผล และทบทวนมาตรการในการป้องกัน ตลอดจนรายงานแก่ผูบ้ริหาร

ตามล าดบัชั้นอย่างครบถว้นแลว้ 

• ปฏิบติัต่อพนักงานบนพ้ืนฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความส าคญัต่อการพฒันาการถ่ายทอดความรู้และความสามารถของ

พนักงาน โดยให้โอกาสกบัพนักงานอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ ผ่านระบบการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ศกัยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนขอ้กฎหมายหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีมีการฝึกอบรมในปี 2562 ทั้งส้ินจ านวน 61 

หลกัสูตร คิดเป็นชัว่โมงฝึกอบรมได ้3,684 ชัว่โมง 

• รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ จากพนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  

• ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด  

• บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน 

• ปฏิบตัิต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ ศรีของความเป็นมนุษย์  ไม่เก่ียวขอ้งกบั
การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเด็ดขาด ตามนโยบายเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนของบริษทั 

• มีช่องทางให้พนกังานเขา้แจง้เร่ืองท่ีส่อไปในทางผิดระเบียบ วินยั และกฎหมายได้ 

• ส่งเสริมให้พนักงานเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาท หนา้ท่ีเพ่ือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ

อย่างทัว่ถึง 

• ส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางในการท างาน รวมถึงการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานและบริษทัโดยรวม 
ต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม ค านึงถึงความปลอดภยัของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงให้ความส าคญัของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการพฒันา

อย่างยัง่ยืน โดยบริษทัก าหนดแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

• ในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษทัค านึงถึงทางเลือกท่ีมีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้นอ้ยท่ีสุด บริษทัเนน้หลกั 3Rs อนัประกอบดว้ย Reduce (ลดการใชท้รัพยากร), Re-use (น ากลบัมา

ใช้ซ ้ า) และ Recycle (การน าไปแปรรูป/ผลิตใหม่) โดยได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าท่ีในการสนับสนุน ผลกัดนั ติดตาม 

ตลอดจนการศึกษาเทคนิค ความรู้ เพ่ือน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อพนักงาน , องค์กร และส่งผลดีต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนในระยะยาวต่อไป โดยก าหนดนโยบายดงัต่อไปน้ี 

- มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการปฏิบติัตามกฎหมาย ในการจดัการของเสียท่ี

เกิดจากทุกกิจกรรมในกระบวนการผลิต การด าเนินกิจกรรมประจ าวนัอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

- สนบัสนุนทุกกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้มีการจดัการของเสียดว้ยหลกั 3Rs 

- บริษทั ก าหนดให้หนา้ท่ีในการลดปริมาณของเสีย และการจดัการของเสียอย่างถูกตอ้งเป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกคน ทุก

ระดบัจะตอ้งให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด รวมทั้งติดตามและรายงานต่อคณะท างาน 
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- ให้การสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานเพ่ือการ

จดัการของเสียตามหลกั 3Rs อย่างต่อเน่ือง 

• ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้มเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ี ในการด าเนินการ

ท่ีผ่านมา บริษัท ได้ด าเนินการดูแลส่ิงแวดลอ้มและควบคุมมลพิษท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนตามระเบียบของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัท ได้ส่งรายงานเอกสารวิเคราะห์น ้ าเสียตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้กบั

อุตสาหกรรมจังหวดัปราจีนบุรีเป็นประจ าทุกเดือน และ ส่งรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารพิษรายเดือนต่อกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากน้ี บริษทั ยงัมีการรายงานเร่ืองระบบความปลอดภยัของหมอ้น ้ า (Boiler) และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประจ าตลอดจนมีการขออนุญาตต่อกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในเร่ืองท่ีก าหนดให้ตอ้งมีการอนุญาต เช่น การน าส่ิงปฏิกูล หรือ วสัดุท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้ออก

นอกบริเวณโรงงาน การขอความเห็นชอบเก่ียวกบัการจดัการวสัดุเหลือใชจ้ากการผลิต เป็นตน้ 

• ส่งเสริมการใชแ้ละการอนุรักษพ์ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมและชนรุ่นหลงั 

• ไม่สนบัสนุนกิจกรรมใด ๆ ท่ีเป็นภยัต่อสังคม หรือศีลธรรมอนังดงาม และ/หรือ เป็นการส่งเสริมอบายมุข 

• จดัให้มีระบบการร้องทุกขใ์นเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิด มีผลกระทบต่อชุมชน โดยไม่เปิดเผยหล่งท่ีมาของขอ้มูล เพ่ือเป็นการ

ปกป้องความปลอดภยั ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข และแจง้ผลการด าเนินการให้ผูร้้องทุกข์ทราบในเวลา

อนัควร 

• ปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนกังานทุกระดบัอย่างต่อเน่ืองและจริงจงั ผ่าน
การฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ 

• ปฏิบตัิและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดย

หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล 

• ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการสนับสนุน
การศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์  

• ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม อนัเน่ืองมาจากการ

ด าเนินงานของบริษทัโดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน ว่าดว้ยวินยัและการลงโทษ ซ่ึงหากพบหลกัฐานว่าพนกังาน
ได้กระท าผิดกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั จะถือว่าเป็นการผิดวินัยขั้นร้ายแรง และจะพิจารณาลงโทษขั้นสูงสุดตามระเบียบของบริษทั

ทนัที จดัให้มีหลกัสูตรฝึกอบรมเก่ียวกบั นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างสม ่าเสมอ 
การล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษทัถึงความส าคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศ

และเทคโนโลยี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงเร่ืองการโจรกรรมขอ้มูล และการล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  ให้มีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึง

ขอ้มูล ตลอดจนสิทธิการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์การใช้งานต่าง ๆ ตอ้งได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากผูดู้แลระบบสารเทศของ

บริษทัเสมอ 

 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งขอ้มูลทางการเงินและมิใช่การเงินแก่ผูถ้ือหุ้นและนักลงทุน อย่างเพียงพอ ทนัเวลา เท่าเทียม และ

เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความเช่ือมัน่ของผูถ้ือหุ้นและนกัลงทุนเก่ียวกบัความเช่ือถือไดแ้ละซ่ือสัตยข์องบริษทั 

โดยยึดหลกัในการเปิดเผยสารสนเทศ ดงัน้ี 

• การปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ 
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• ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ 

• ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงขอ้มูล 
 

ส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือเป็นศูนยก์ลางการประชาสัมพนัธ์และเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์ในการ

ประกอบการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในการวิเคราะห์หลกัทรัพยผ่์านช่องทางต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย 

การเปิดเผยขอ้มูลและจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และสม ่าเสมอ รวมทั้งตอ้งไม่

เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศท่ีเป็นความลบัหรือขอ้มูลภายในให้แก่ บุคคลใดก่อนการเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณะผ่านทางช่องทางของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัก าหนดให้มี “หลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร” เพ่ือให้มีขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการ

ติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงจะช่วยให้บริษทั กรรมการ 

และผูบ้ริหาร สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต และป้องกนัมิให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและ

ผูบ้ริหารตอ้งเปิดเผยส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือตกลงเขา้ท ารายการใด ๆ กบับริษทั 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ถือแนวปฏิบตัิในการเปิดเผยขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพยข์องตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงั

ไม่บรรลุนิติภาวะ และคู่สมรสท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน ไวใ้นรายงานประจ าปี 

ในการท ารายการระหว่างกัน บริษัทยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและการเปิดเผยข้อมูลตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมาตรฐานบญัชี เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ปฏิบตัิได้ถูกตอ้ง การท ารายงานเป็นไปอย่าง

โปร่งใส สมเหตุสมผลและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญัเสมือนกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก รวมทั้งสอดคลอ้งกบั

หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการจึงก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกัน มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็น

ผูร้ับผิดชอบในการส่ือสาร ก ากบัดูแลให้มีการปฏิบตัิตาม โดยเปิดเผยขอ้มูลเม่ือมีการท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ

เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีดงัท่ีแสดงไวแ้ลว้ในหนา้ท่ี 62 

บริษทัก าหนดนโยบายและวิธีการป้องกนัมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลส าคญัอนัมีผลต่อการลงทุน คณะกรรมการ

จะมีประชุมและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

แลว้แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามก าหนดเวลาภายวนัท าการถดัไป กรรมการและผูบ้ริหารจึงไม่มีโอกาสใชข้อ้มูลภายในให้

เป็นประโยชน์ส่วนตน 

บริษทัก าหนดนโยบายการแจง้เบาะแสะหรือขอ้ร้องเรียน เพ่ือเป็นช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อ

ร้องเรียนให้แก่บริษทัทราบเพ่ือท าการตรวจสอบ แกไ้ขปรับปรุง และหามาตรการในการป้องกนัอย่างทนัท่วงที ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจ าปีดงัท่ีแสดงไวแ้ลว้ในหนา้ท่ี 61 

 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นบุคคลท่ีมีภาวะผูน้ าและวิสัยทศัน์ โดยก าหนดให้เป็นวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั เพ่ือส่งต่อให้ฝ่ายจดัการ

น าไปก าหนดเป็นกลยุทธ์และตั้งเป้าหมาย และมีการทบทวนและติดตามความคืบหน้าเป็นประจ าทุกปี คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มี

การน ากลยุทธ์ของบริษทัไปปฏิบติัผ่านการประชุมกรรมการบริษทัในทุก ๆ  ไตรมาส ทั้งน้ีคณะกรรมการไดติ้ดตามผลการด าเนินงานของ

ฝ่ายจดัการ โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษทั โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงิน และ

แผนงานต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ีในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ

กลยุทธ์ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาวะการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลายทั้งทางดา้นประสบการณ์การท างาน การศึกษา รวมถึงมีสัดส่วนของกรรมการ

อิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามในเจ็ดของกรรมการทั้งหมด เพ่ือให้สามารถตดัสินใจได้อย่างอิสระ บริษทัได้ก าหนดให้มีการ

แบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจดัการ และสงวนสิทธิการพิจารณาเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจให้เป็น

อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั อย่างไรคณะกรรมการบริษทัสนับสนุนให้กรรมการและฝ่ายจดัการมีความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนั

ผ่านการสร้างวฒันธรรมการเคารพบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย และการท างานร่วมกนัตามหลกัธรรมาภิบาล 

วนัประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยถูกก าหนดไวล้่วงหน้า โดยส่วนงานเลขานุการบริษัทจะติดต่อกับ

คณะกรรมการเพ่ือก าหนดตารางการประชุมประจ าปีล่วงหนา้ภายในเดือนมกราคมของทุกปี และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสาร

ประกอบให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพ่ือให้กรรมการมีเวลาศึกษา ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ี

ประชุม และไดด้ าเนินการให้แต่ละวาระมีการจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดอย่างมีอิสระ พร้อม

ทั้งสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการทุกครั้ ง ทั้งน้ีขณะลงมติกรรมการจะตอ้งอยู่ใน

ท่ีประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีมาประชุม อีกทั้งเพ่ือป้องกนัการมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียใน

วาระนั้น จะไม่เขา้ประชุมและลงมติในวาระนั้น ๆ 

ในปีท่ีผ่านมา กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมร่วมกนัอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการท่ี เป็นผูบ้ริหารและฝ่ายจดัการเขา้

ร่วม 5 ครั้ ง โดยมีการอภิปรายในประเด็นเก่ียวกบั การพฒันาการด าเนินงานในดา้นการบริหารความเส่ียง การสอบทานการผลการตรวจสอบ

และติดตามการตรวจสอบภายใน และภายหลงัการประชุมได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ  กรรมการและ

ผูบ้ริหารมีการรายงานให้บริษัทรับทราบในส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการของบริษัทเม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือ

ผูบ้ริหาร และรายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลดงักล่าวเพ่ือให้บริษัทมีขอ้มูลประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท า

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน ทั้งน้ีส่วนงานเลขานุการจะน าเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของ

คณะกรรมการและผูบ้ริหารให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบในทุกไตรมาสและทุกครั้ งท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารไดร้ายงานการมี

ส่วนไดเ้สียของตน 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณานโยบายและโครงสร้าง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการก่อนเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมตัิ โดยนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ จะพิจารณาจาก

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ ระดบัการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษทัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั ผลประกอบการของ

บริษทั เป้าหมายและผลการปฏิบตัิการของกรรมการรายบุคคล รายละเอียดศึกษาไดจ้าก “โครงสร้างการจดัการ” หนา้ 34 

กรรมการใหม่ท่ีไดร้ับการแต่งตั้งจะไดร้ับการปฐมนิเทศเพ่ือรับทราบขอ้มูลทัว่ไปและภาพรวมขอ้มูลการด าเนินธุรกิจท่ีส าคญัและ

สรุปการด าเนินของแต่ละสายธุรกิจ การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีในปี 2562 บริษทัไดมี้มติแต่งตั้ง ดร.ถกล 

นนัธิราภากร เป็นกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนต าแหน่งท่ีว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 

15 มกราคม 2562 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยทุกชุด คือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เป็นรายบุคคลและทั้งคณะดว้ยตนเอง

เป็นประจ าทุกปี ครอบคลุมการทั้งเร่ืองโครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ การเขา้ร่วมประชุม การ

ปฏิบติัตามหนา้ท่ี การพฒันาตนเอง และความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

• เพ่ือช่วยให้มีการพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในปีท่ีผ่านมา 

• เพ่ือใชใ้นการพฒันาการท างานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิผล และตระหนกัถึงความรับผิดชอบของตนไดอ้ย่างชดัเจน 

• เพ่ือพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจดัการ 
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การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอื่น ๆ 

บริษทัพิจารณาการน าหลกัการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ท่ีออกโดยคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจบริษัทแลว้โดยในปี 2562 มีเร่ืองท่ีบริษทัยงัไม่ได้ปฏิบัติและมี

มาตรการทดแทนท่ีเหมาะสม โดยพบว่ากรรมการทั้ง 6 ท่านด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปี โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแลว้เห็นว่า

กรรมการทุกท่านเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด รวมทั้งเป็นกรรมการท่ีมีประสบการณ์ความรู้ และ

ความเช่ียวชาญมาให้ขอ้เสนอแนะในการด าเนินธุรกิจอนัเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีขา้งตน้ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเบิกตามจริง 11,980 บาท 

  

ค่าบริการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 450,000 
ค่าบริการสอบบญัชีประจ าปี 720,000 
ค่าตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน 50,000 
รวม 1,220,000 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษทัมีนโยบายด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและหลกัธรรมาภิบาล (ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.unitedpaper.co.th ซ่ึงไดห้ล่อหลอมเป็นวิถีแห่งการผลกัดนั ขบัเคลื่อน พฒันาและเติบโตอย่างยัง่ยืน 

 

ความพึงพอใจของลกูค้า 

• เราจะตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นล่วงหนา้การจดัท าผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมระดบัความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ 

นอกจากนั้นเราจะสนองตอบขอ้แนะน าและค าติชมจากลูกคา้อย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา 

• เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหลาย ๆ ภาคส่วนของสังคมและส ารวจความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือน ามาพฒันา และสร้างสรรค์

ผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการท่ีมีประโยชน์ต่อไป 

การด าเนินการซ้ือขายที่เป็นธรรมและอิสระ 

• เม่ือมีการคดัเลือกผูจ้ดัหาสินคา้ให้ในเร่ืองของการจดัซ้ือ เราพยายามท่ีจะค านึงถึงการแข่งขนัอย่างอิสระและยุติธรรม ตลอดจน

ปฏิบติัตานโยบายต่าง ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่า บริษทัไม่ไดข้อให้ผูจ้ดัหาสินคา้ให้ซ้ือผลิตภณัฑห์รือการให้บริการของบริษทั หรือ ให้

หยุดท าธุรกิจกบัคู่แข่งของบริษทัแต่อย่างใด 

ความรับผิดชอบต่อสังคมในการด าเนินการซ้ือขาย 

• ในการด าเนินการซ้ือขาย เราจะค านึงถึงเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้มของโลก โดยการปฏิบติัตามบรรทดัฐานในการซ้ือแบบอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

การจัดให้มีโอกาสในการจ้างงานท่ีเท่าเทียมกัน 

• บริษทัยอมรับและให้ความส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ เพ่ือสนบัสนุนอนาคตของบริษทั โดยไม่แบ่งแยกชนชาติหรือ

ภูมิภาค 

• บริษทัให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการพฒันาทกัษะความสามารถแก่พนกังานผูท่ี้มีอิสระทางความคิดและความตอ้งการ

ความกา้วหนา้ในการปฏิบตัิงาน 

นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ียุติธรรม 

• บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะเคารพในคุณค่าและความสามารถในแต่ละปัจเจกบุคคลโดยจะพิจารณาเก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัต่อบุคคลนั้น  ๆ

และปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนอย่างเป็นธรรมไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม 

• บริษทัจะประเมินเก่ียวกบัความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานทุกคนอย่างยุติธรรมและปฏิบตัิต่อ

พนกังานเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 

การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด และอื่น ๆ 

• บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการผูกขาด กฎหมายการแข่งขนั และกฎหมายอื่น ๆ ตลอดจนค าสั่งท่ีมีเจตนาเพ่ือ

สร้างการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ตลอดจนบรรทดัฐานภายในท่ีเก่ียวขอ้ง และการเสริมสร้างกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเป็นอิสระและเป็น

ธรรม 

• บริษทัจะปฏิบตัิตามนโยบายต่าง ๆ เพ่ือท าให้แน่ใจว่า ไม่มีการร่วมกนัจดัการเร่ืองราคาหรือยอดขาย/ปริมาณการผลิตและอื่น ๆ 

กบัคู่แข่ง หรือมีส่วนในพฤติกรรมในการจ ากดัการแข่งขนั หรือ การฉ้อฉลในการประมูลงาน 

• บริษทัจะปฏิบตัิตามนโยบายต่าง ๆ เพ่ือท าให้แน่ใจว่า ไม่ไดใ้ชว้ิธีการท่ีไม่ยุติธรรม โดยล าพงัหรือร่วมกบัผูอ้ื่น เพ่ือขจดัคู่แข่งหรือ

ขดัขวางการเขา้สู่ตลาดของคู่แข่ง 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 31 

https://www.unitedpaper.co.th/
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การช่วยเหลือทางสังคมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจ 

• เราตระหนกัดีว่าธุรกิจของเราเก่ียวขอ้งกบัสังคมในหลาย ๆ รูปแบบ เราจะเพ่ิมคุณค่าทางสังคมของเรา โดยการอุทิศตนเพ่ือแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีสังคมก าลงัเผชิญอยู่ผ่านทางกิจกรรมทางธุรกิจของเราเท่าท่ีเป็นไปได้ 

การเคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น 

• เราจะพยายามอย่างต่อเน่ืองท่ีจะท าความเขา้ใจถึงวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชุมชนทอ้งถิ่นเพ่ืออยู่ร่วมกบัสังคมท่ี

เราประกอบธุรกิจอยู่อย่างราบร่ืน 

กิจกรรมภายนอกของแต่ละบุคคล 

• เราส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกิจกรรมเก่ียวกบัการสังคมสงเคราะห์ การดูแลรักษาสุขภาพ การศึกษา ศิลปะ และ

กิจกรรมทางวฒันธรรมอื่น ๆ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมการกุศลในชุมชนต่าง ๆ ในฐานะพลเมืองท่ีดี 

ร่วมมือกับองค์กรเอกชน และองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร 

• เรามุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเขม้แข็งและมัง่คัง่ โดยการส่ือสารกบัสังคมและให้ความร่วมมือกบัองค์กรเอกชน องค์กรท่ีไม่

แสวงหาผลก าไร และชุมชนทอ้งถิ่นในฐานะหุ้นส่วนท่ีส าคญัคนหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

การบริจาค การให้การสนับสนุนและการด าเนินงานของมูลนิธิ 

• เราจะเขา้ร่วมในการบริจาคท่ีเหมาะสม และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการช่วยเหลือสังคมเพ่ือตอบสนองต่อประเด็น

ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม และความตอ้งการของชุมชนอนัเก่ียวขอ้งกบัปรัชญาของบริษทั 

• ในการบริจาคและสนบักิจกรรมต่าง ๆ เราจะพิจารณาถึงกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด 

การมีส่วนรับผิดชอบในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา 

• เราตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มเสมอมาตลอดช่วงเวลาท่ีเราท างานในแต่ละวนั นอกจากนั้นเราจะให้ความร่วมมือกบั

กิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล หุ้นส่วนธุรกิจ องคก์รเอกชนและองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร และชุมชนทอ้งถิ่นในส่วนของการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

• เราจะจดัหาผลิตภณัฑ์และการให้บริการซ่ึงไม่เฉพาะแค่ตรงตามความตอ้งการลูกคา้เท่านั้น แต่ยงัเป็นการช่วยเหลือส่ิงแวดลอ้ม

ในทางท่ีสังคมยอมรับ ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวเราจะพิจารณาเร่ืองเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มผ่านการวิจยัและกระบวนการพัฒนา

ผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการของเรา 

• เราจะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของกิจกรรมทางธุรกิจของเราให้มากท่ีสุด โดยค านึงถึงวิถีชีวิตของผูท่ี้อาศยัในทอ้งถิ่นนั้น ๆ 

การส่ือสารและการศึกษาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 

• เราจะรับผิดชอบค ามั่นของเราอย่างจริงจังในการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม และเราจะส่งเสริมการส่ือสารเก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการตอบสนองต่อความคาดหวงั และความไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด 

• เราจะยกระดบัความตระหนกัในดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ยการฝึกอบรมและกิจกรรมดา้นการศึกษาเพ่ือสนบัสนุนความคิดริเร่ิมดา้น

ส่ิงแวดลอ้มในกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเรา  

กิจกรรมส่วนบุคคล 

• เราตระหนกัดีว่า การริเร่ิมดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่ไดเ้ป็นแค่การด าเนินการในระดบับริษทัเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงระดบัปัจเจกบุคคลด้วย 

และเราก็สนบัสนุนพนกังานของเราให้แสดงความเอาใจใส่ต่อส่ิงแวดลอ้มในหลาย ๆ ดา้น 
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รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2562 มีดังต่อไปนี้ 

• ร่วมบริจาครวมน ้าใจสู่กาชาดจงัหวดัปราจีนบุรี 

• ร่วมทอดผา้ป่าสร้างแท็งก์บรรจุน ้า วดันาบุญเฉลิมราษฎร์ 

• ร่วมทอดผา้ป่าสร้างเมรุหลงัใหม่ วดัพิทกัษโ์สภณ (วดัหนองงูเหลือม) 

• ร่วมทอดผา้ป่าเพ่ือการศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือม 

• ร่วมบริจาคแก่มูลนิธิร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพ่ือเยาวชน ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 

• ร่วมทอดผา้ป่าเพ่ือการศึกษา โรงเรียนวดัพิกุลวนาราม 

• ร่วมทอดกฐินประจ าปีสร้างโบสถท่ีไดร้ับความเสียจากแผ่นดินไหว วดัป่ารวก (เหนือ) 

• ร่วมทอดผา้พระกฐินพระราชทาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

• ร่วมทอดผา้พระกฐินพระราชทาน เพ่ือน าไปถวายพระสงฆท่ี์จ าพรรษา 

• ร่วมทอดผา้พระกฐินพระราชทาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

• ร่วมทอดผา้พระกฐินพระราชทาน ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 

• ร่วมบริจาคแก่สมาคมสงเคราะห์สัตว ์ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 

• ร่วมทอดกฐินสามคัคี วดันาบุญเฉลิมราษฎร์ 

• ร่วมทอดกฐินสร้างอุโบสถ วดัพิกุลวนาราม 

• ร่วมสนบัสนุนสลากบ ารุงสภากาชาดไทย ในนามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
การบริหารความเส่ียง 

บริษทัด าเนินการบริหารความเส่ียง โดยก าหนดขอบเขตให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทั้งในระดบัองคก์ร ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั 

ค านึงถึงกลยุทธ์และแผนการด าเนินการของบริษทั รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีโครงสร้างการ

บริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 
ทั้งน้ีเพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงทั้งทางดา้นกลยุทธ์ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการเงิน และดา้นการปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบ/ขอ้ก าหนดท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการทุจริต คอร์รัปชัน่ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บรรลุตามวตัถุประสงคใ์น

การด าเนินงานและวตัถุประสงคท์างธุรกิจของบริษทั รวมทั้งตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยค านึงถึงความสมดุล

ระหว่างความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกบัผลตอบแทนทางธุรกิจ 

บทบาทและหน้าที่ในการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทั 
ก าหนดนโยบาย และ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ก ากบัให้มีการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอทัว่ทั้งองคก์ร 
พิจารณารายงานผลการตรวจติดตามการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
สอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง 
รายงานผลการตรวจติดตามแก่คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร ทบทวน ก ากบัดูแลและติดตามสถานะความเส่ียงท่ีส าคญัทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
น านโยบายการบริหารความเส่ียงไปประยุกตใ์ชท้ัว่ทั้งองคก์ร 
บริหารจดัการระบบการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 
ติดตามให้เกิดการน าไปใชอ้ย่างต่อเน่ือง และรายงานการตรวจติดตามแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

พนกังาน 
เรียนรู้ และตระหนกัถึงความส าคญัในการบริหารความเส่ียง 
น านโยบายและกรอบกระบวนการบริหารความเส่ียงไปประยุกตใ์ชก้บัการท างานประจ าวนั 

ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส เพ่ือพิจารณาประเด็นความเส่ียงใหม่ ประเมิ นระดบัความเส่ียง 

พิจารณาความสัมพนัธ์จากผลกระทบของความเส่ียงแต่ละเร่ือง ทบทวนระดบัความเส่ียงเดิมท่ีได้ระบุไวแ้ลว้ และติดตามการบริหารความ

ระบุและประเมินความเส่ียง

ประเมินมาตรการ/จดัล าดบั

วิเคราะห/์ประเมิน/ก  าหนดมาตรการ
จดัการความเส่ียง

วางแผนจดัการความเส่ียง

ตรวจประเมิน/รายงาน

ติดตามผล/ทบทวน/เสนอ
มาตรการต่อไป
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เส่ียง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจัดการท่ีรับผิดชอบในปัจจัยความเส่ียงต่าง ๆ และผลส าเร็จของตวัวดัผลท่ีเช่ือถือได้จากการ

ปฏิบติังานตามแผนงานนั้น เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

การควบคุมภายใน 

เรามุ่งมัน่ท่ีจะสร้างระบบการควบคุมภายอย่างรัดกุม โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยให้บริษทับรรลุวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัในการด าเนินงาน การ

รายงานทางการเงินและการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสนับสนุนและปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีขึ้น ปกป้อง

เงินลงทุนของผูถ้ือหุ้นและทรัพยสิ์นของบริษทั ในปี 2562 การด าเนินกิจกรรมการควบคุมภายในสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

สภาพแวดล้อมการควบคุม เรายึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรับผิดชอบ ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 
ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย โดยยึดถือประโยชน์ร่วมกนัของคู่คา้ ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมอบหมายคณะกรรมการ

ตรวจสอบท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชนั 

คณะกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีก ากับดูแลฝ่ายจัดการ ซ่ึงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้

ความสามารถท่ีหลากหลาย มีองค์คณะท่ีประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึง

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหัวขอ้โครงสร้างการจดัการหนา้ 34 นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วย

ก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการในเร่ืองการตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง ก ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้มีการรายงานแก่คณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาส 

ฝ่ายจดัการก าหนดโครงสร้างและสายการรายงานของบริษทัท่ีเหมาะสมต่อการบรรลุวตัถุประสงคด์า้นต่าง ๆ ภายใตก้ารก ากบัดูแล

ของคณะกรรมการบริษทั โดยเน้นการสร้างสมดุลและความคล่องตวัในการปฏิบตัิงาน สอดคลอ้งต่อการสภาวะการเปลี่ยนแปลงใน

ปัจจุบนั มีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบบนพ้ืนฐานความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน การก าหนดขอบเขต

หนา้ท่ีท่ีมีความชดัเจน มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีเพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกนั บุคลากรทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม

ภายใน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบซ่ึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

ในแต่ละปีคณะกรรมการบริษทั ร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือก าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมายขององคก์ร โดยเช่ือมโยงเป้าหมายกบั

มาตรวดัผลท่ีเกิดขึ้นจริง เพ่ือสนับสนุนการก ากบัดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางท่ีก าหนด นอกจากน้ียงัได้ก าหนดให้มีการ

ประเมินผลงานในทุก ๆ ระดบั ตั้งแต่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ซ่ึงหัวหนา้งานมีการช้ีแจงให้พนกังานทราบผลการประเมินทั้ง

ดา้นเชิงบวกและเชิงลบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดีย่ิงขึ้น โดยแบ่งการประเมินผลเป็นการประเมินการปฏิบติังานตามเป้าหมายของ

งาน และการประเมินคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรท่ีสอดคลอ้งตามวฒันธรรมองคก์ร 

การประเมินความเส่ียง บริษทัให้ความส าคญัให้การบริหารจดัการความเส่ียง โดยก าหนดให้มีการบริหารความเส่ียงทั้งในระดบัองค์กร 
และระดบัการปฏิบติังาน ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ีงรายละเอียดสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหัวขอ้ 

“การบริหารความเส่ียง ฯ” หนา้ท่ี 42 
กิจกรรมการควบคุม บริษัทก าหนดให้มาตรการควบคุมท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาถึงสภาพส่ิงแวดล้อม ลักษณะและขอบเขตการ

ปฏิบตัิงาน ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ  ของทุก ๆ หน่วยงาน ตลอดจนก าหนดอ านาจอนุมตัิในการท ารายการของฝ่ายจดัการแต่ละ

ระดบั โดยมีการผสมผสานกิจกรรมควบคุมทั้งประเภทท่ีปฏิบติัโดยบุคลากร และระบบอตัโนมติั ทั้งในเชิงป้องกนั และเชิงตรวจหา

รายการความเส่ียง รวมถึงแบ่งแยกหน้าท่ีงานการบันทึกรายการ การอนุมัติ และการจัดการดูแลทรัพย์สินท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นการ

ตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีนโยบายและระเบียบปฏิบติังานต่าง ๆ มีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ 

บริษทัคดัเลือกและพฒันากิจกรรมควบคุมดว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลไดอ้ย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นและต่อเน่ือง มีความปลอดภยัจากผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง รวมถึงมีการจดัหา พฒันาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

โดยมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบต่อโครงสร้างระบบสารสนเทศและซอฟตแ์วร์ เพ่ือก าหนดนโยบายก ากบัดูแลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเร่ืองความปลอดภยัของขอ้มูล ดูแลให้บริษทัมีการติดตามข่าวสารการบุกรุก การละเมิด เพ่ือแจ้งเตือนหน่วยงาน
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ต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมท่ีจ าเป็น ให้เขา้ใจหลกัปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัมีการก าหนดสิทธิการเขา้ถึงระบบ

สารสนเทศท่ีส าคญั 

ระบบสารสนเทศ บริษทัให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยระบบสารสนเทศและ
ฐานขอ้มูลสามารถรวบรวมและประมวลผลท่ีตอ้งการไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นและทนัเวลา รวมทั้งจดัให้มีระบบเทคโนโลยีท่ีคุณภาพ 

ทนัสมยั และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในการประมวลขอ้มูลเป็นจ านวนมากเป็นขอ้มูลเพ่ือบริหารจดัการท่ีใชไ้ด ้ทนัเวลา และทนัต่อการ

แข่งขนัโดยค านึงถึงตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดร้ับ 

บริษทัจดัท ารายงานขอ้มูลท่ีส าคญัเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างเพียงพอส าหรั บใช้ประกอบการตดัสินใจ หรือ

พิจารณาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามท่ีกฎหมายก าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งจดัให้มีรายงานการประชุม

คณะกรรมการท่ีมีรายละเอียดตามควรและจดัเก็บเอกสารท่ีส าคญัโดยเลขานุการบริษทั เพ่ือให้สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัได้ 

กิจการการติดตามผล ฝ่ายจดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงมีหน้าท่ีก าหนดกลไกต่าง ๆ  ในการติดตามประสิทธิผลของระบบการควบคม

ภายใน เช่น การประชุมติดตาม การสอบทานข้อมูลท่ีผิดปกติ รวมถึงการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง โดยมีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษทั

เพ่ือรับทราบ รวมทั้งประชุมร่วมกนัผูส้อบบญัชี เพ่ือประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุก

ไตรมาส 

เม่ือพบข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในท่ีมีสาระส าคญั ฝ่ายจัดการจะวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง และก าหนด

ผูร้ับผิดชอบเพ่ือด าเนินการแก้ไขอย่างทนัท่วงที โดยคณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดเกณฑ์ของระดบัความผิดปกติท่ีฝ่ายจดัการและ

หน่วยงานตรวจสอบภายในตอ้งส่ือสารให้คณะกรรมการทราบทนัทีไวอ้ย่างชดัเจน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นท่ี

ได้รับมอบหมายมีหน้าท่ีติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขของฝ่ายจดัการต่อความผิดปกติท่ีตรวบพบและรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบจนกว่าจะมีการแกไ้ขเสร็จส้ิน 

 
การตรวจสอบภายใน 

บริษทัได้มอบหมายให้ บริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2547  ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน าด้านการ

ตรวจสอบภายใน มีความรู้ความช านาญในการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน และมีความเขา้ใจในกิจกรรม

การด าเนินงานของบริษทัเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน่งหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในจะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบ 

- หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงก ากบัดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานอย่าง

เป็นอิสระ เท่ียงธรรม มีจรรยาบรรณ และปฏิบตัิหนา้ท่ีเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

- หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีมีความอิสระ โดยปฏิบตัิงานภายใต้มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ภารกิจ 

ขอบเขตการปฏิบตัิงาน ตามท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ 

- หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีให้ความเช่ือมัน่ และให้ค  าปรึกษา โดยประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ

ควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือสนับสนุนให้บริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย

ธุรกิจ 
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- หน่วยงานตรวจสอบภายใน จดัท าแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี สอดคลอ้งกบัทิศทางกลยุทธ์ของระดบัความเส่ียงท่ีเปลี่ยนไป 

ซ่ึงเป็นไปตามหลกัความเส่ียงพ้ืนฐาน ท่ีมุ่งเน้นความเส่ียงส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ วตัถุประสงค์และกลยุทธ์ของ

บริษทั โดยในปี 2562 แผนงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นตรวจประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานท่ีเป็นจุดควบคุมท่ีส าคญัเชิงป้องกนั 

การตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริต ตลอดจนบทบาทการให้ค าปรึกษา โดยแผนงานตรวจสอบได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตัิตามขอ้เสนอ

แนะท่ีพบจากการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกไตรมาส 

- นอกเหนือจากกิจกรรมตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในยงัปฏิบตัิหน้าท่ีอื่น ๆ  เช่น ให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่ฝ่ายจดัการ

ในด้านการควบคุมภายใน ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

เป็นตน้ ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ก ากบัดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีอื่นของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือป้องกนัการบัน่ทอนความ

เป็นอิสระของฝ่ายจดัการ
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รายการระหว่างกนั 

บริษทัไดมี้การตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษทั และเป็นไปตาม

นโยบายการคา้ของบริษทั มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ย

อ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

ขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนันั้น บริษทัจะยึดแนวปฏิบติัเช่นเดียวกนัรายการอื่น ๆ ทัว่ไป มีการก าหนดเกณฑแ์ละ

อ านาจของผูมี้สิทธิอนุมติัวงเงินท่ีก าหนด นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบทานการท ารายการระหว่างกนัของ

บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นประจ าทุกไตรมาส เพ่ือขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือ

ผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั 

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยผูต้รวจสอบบญัชีบริษทัไดเ้ปิดเผยไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีสอบทานแลว้ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกนัทุก

รายการเป็นการท ารายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการคา้ปกติ โดยบริษทัคิดราคาซ้ือ - ขายสินคา้ กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงอย่าง

สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกบัราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้น ๆ แลว้ มีเง่ือนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ การให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน

แก่บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนัไดป้ฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 อย่างถูกตอ้งครบถว้น ซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง/ความสัมพนัธ์กบับริษทั ลกัษณะรายการ 
มูลค่าส าหรับงวดส้ินสุด 31 

ธนัวาคม 2562 
มูลค่าส าหรับงวดส้ินสุด 31 

ธนัวาคม 2561 
บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากดั 
เป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทัร้อยละ 11.10 
กรรมการร่วมกนั 2 ท่าน 
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์
2.นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ 

รายไดจ้ากการขาย 
ซ้ือวตัถุดิบ 

636,025,309.93 
6,544,800.00 

702,144,250.09 
5,962,618.00 

บริษทั ยูเนียนคาร์ตอน อินดสัทรีย ์จ ากดั 
กรรมการร่วมกนั 2 ท่าน 
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์
2.นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ 

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

บริษทั ยูไทย คาร์ตอนส์ จ ากดั 
กรรมการร่วมกนั 2 ท่าน 
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงส์ 
2.นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ 

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

บริษทั ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพค็ จ ากดั 
กรรมการร่วมกนั 1 ท่าน 
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์

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

บริษทั ควอลิต้ี คาร์ตอนส์ จ ากดั 
กรรมการร่วมกนั 1 ท่าน 
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์
 
 

รายไดจ้ากการขาย 184,253.50 266,570.80 
ซ้ือวตัถุดิบ 73,000.00 374,723.00 
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บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง/ความสัมพนัธ์กบับริษทั ลกัษณะรายการ 
มูลค่าส าหรับงวดส้ินสุด 31 

ธนัวาคม 2562 
มูลค่าส าหรับงวดส้ินสุด 31 

ธนัวาคม 2561 
บริษทั ปราจีนแลนด์ จ ากดั 
กรรมการร่วมกนั 3 ท่าน 
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์
2.นายมงคล มงักรกนก 
3.นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ 

รายไดอ้ื่น 
ค่าน ้าประปา 

779,046.87 
27,638,670.00 

1,049,237.90 
27,603,553.20 

   

บริษทั ไทยฟาร์อีสต ์จ ากดั 
กรรมการร่วมกนั 1 ท่าน 
1.นายมงคล มงักรกนก 

ค่าเช่าส านกังาน 866,250.00 845,292.34 
ค่าใชจ้่ายอื่น 250,524.73 253,056.51 

บริษทั ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล ์จ ากดั 
กรรมการร่วมกนั 3 ท่าน 
1.นายมงคล มงักรกนก 
2.นายบุญน า บุญน าทรัพย ์
3.นายก าจร ช่ืนชูจิตต ์

เงินให้กูย้ืม 
ดอกเบ้ียรับ 

40,000,000.00 
676,301.37 

0.00 
0.00 
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การด าเนนิธุรกิจอย่างยัง่ยืน 

 

เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยัง่ยืน บริษทัไดก้ าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจดงัน้ี 

 

กำรก ำหนดรำคำขำย บริษทัไดก้ าหนดจุดขายของสินคา้อยู่ในระดบัสินคา้เกรดสูงเทียบเท่ากบัผูผ้ลิตกระดาษคราฟทช์ั้นน าของประเทศ และ

พิจารณาถึงภาวะการณ์แข่งขนัในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟทท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

ผลิตสินค้ำท่ีหลำกหลำย ตรงต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยจัดส่งอย่ำงทันท่วงที บริษทัใส่ใจในความตอ้งการของลูกคา้ มุ่งเนน้ผลิตสินคา้

ให้มีคุณภาพสูงสุดตรงตามมาตรฐานและความตอ้งการของลูกคา้ 

 

ใส่ใจบริกำรลูกค้ำ ท้ังก่อนและหลังกำรขำย เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะให้บริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความ

พึงพอใจสูงสุด จดัให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม ่าเสมอ และได้มีการพฒันาโปรแกรมท่ีใช้ประมวลผลต่าง ๆ รวมถึงจดัเตรียมความ

พร้อมของอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอ ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

 

สร้ำงกำรเจริญเติบโตร่วมกันอย่ำงยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย บริษทัมุ่งเนน้ในการด าเนินธุรกิจและสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง  
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ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ฐานะทางการเงิน 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 
ผลการด าเนินงาน 2562 2561 2560 
 รายไดจ้ากการขาย 3,403.42 3,719.29 2,551.87 
 ตน้ทุนขาย 2,321.24 2,748.90 2,074.95 
 ก าไรขั้นตน้ 1,082.18 970.39 476.92 
 รายไดอ้ื่น 27.02 43.41 35.69 
 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 130.41 115.67 93.60 
 ดอกเบ้ียจ่าย 9.32 32.98 34.71 
 ภาษีเงินได ้ 106.34 87.98 16.42 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 863.13 777.17 367.88 
อตัราส่วนทางการเงิน 2562 2561 2560 
 จ านวนหุ้นถวัเฉลี่ย (หุ้น) 650,000,000 650,000,000 650,000,000 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.33 1.20 0.57 
 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.56 2.69 2.75 
 หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 0.10 0.32 0.68 
 มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 4.85 4.12 3.17 
 มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท) 1.00 1.00 1.00 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายไดร้วม (%) 25.16 20.65 14.22 
 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (%) 27.41 29.04 17.85 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 24.88 21.97 10.61 

 

  

กลับไปสารบัญ 
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ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 

ภาพรวมทั้งปี 2562 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอย เน่ืองจากภาวะสงครามทางการคา้ระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ จีน และปัจจยัลบต่าง ๆ 

บริษทัยงัคงสามารถจ าหน่ายสินคา้ไดใ้กลเ้คียงกบัปีท่ีผ่านมา แต่ดว้ยปัจจยัพ้ืนฐานตามหลกัอุปสงค์-อุปทาน ราคาสินคา้ส าเร็จรูปมีการปรับ

ลดลดลงผนัแปรตามราคาวตัถุดิบท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง  โดยราคาเร่ิมปรับตวัลงเล็กน้อยในไตรมาส 1-2 และลดลงอย่างมีนัยส าคญัในไตร

มาส 3 - 4 ประกอบกบัการแข่งขนัท่ีดุเดือดทางด้านราคาจ าหน่ายกระดาษส าหรับผลิตบรรจุภณัฑเ์น่ืองจากการมีน าเขา้กระดาษดงักล่าวจาก

ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม 

 

โดยรวมถึงแมว้่ารายได้จากการขายจะลดลง 8.49% จากสาเหตุขา้งตน้ แต่บริษทัยงัคงความสามารถในการรักษาผลประกอบการท่ีดี จาก

ราคาวตัถุดิบท่ีลดลง การวางแผนการผลิตและแผนการขาย การจดัการสินคา้คงคลงั และการจดัการตน้ทุนการผลิตท่ีดี ส่งผลให้บริษทัก าไร

สุทธิเพ่ิมขึ้น 11.06% เม่ือเปรียบเทียบกบัรอบปีท่ีผ่านมา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

                      หน่วย : บาท 
งบก าไรขาดทุน FY2019 FY2018 % YoY Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 
รายไดจ้ากการขาย 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 
ตน้ทุนสินคา้ขาย (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 าไรขั้นตน้ 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 
รายไดอ้ื่น 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 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (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) 
ค่าใชจ้่ายบริหาร (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) 
ตน้ทุนทางการเงิน (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 าไรก่อนภาษี 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 
ภาษีเงินได ้ (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 าไรสุทธิ 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 
อตัราก าไรสุทธิ 25.36% 20.90% - 21.40% 27.06% 26.17% 27.29% 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 

บริษทัได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ด้วยความระมดัระวงั บริษทั ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง

ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ้ื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ีบริษทัขอรับรองว่า 

1.  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ได้แสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั

เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัแลว้ 

2.  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัของบริษทั อย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

3.  บริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึง

ขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงาน

ทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทั ไดร้ับรองความถูกตอ้งและบริษทั ไดม้อบหมาย

ให้ นายมงคล  มงักรกนก หรือ นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ

ช่ือของนายมงคล  มงักรกนก หรือ นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ ์ก ากบัไว ้บริษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทั ไดร้ับรองความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ช่ือ             ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 

1. นายมงคล มงักรกนก  กรรมการผูจ้ดัการ  ___________________________ 

2. นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์  รองกรรมการผูจ้ดัการ ___________________________ 

 

ผูร้ับมอบอ านาจ 

 ช่ือ             ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 

1. นายมงคล มงักรกนก  กรรมการผูจ้ดัการ  ___________________________ 

2. นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์  รองกรรมการผูจ้ดัการ ___________________________
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รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการ 
 

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 82 ปี สัญชาติไทย 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 15 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนการถอืหุ้น 9.06%    

         ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร - มี - 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University, USA 

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

 

ต าแหน่งในบริษัท 
2547 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัทจดทะเบียน 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โรงงานผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ยูเนียนคาร์ตอนอินดสัทรีย ์จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ยูไทย คาร์ตอนส์ จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปราจีนแลนด์ จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์ แพค็ จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ควอลิต้ีคาร์ตอนส ์จ ากดั 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา -ไม่มี - 
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รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการ 

นายมงคล มังกรกนก อายุ 82 ปี สัญชาติไทย 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 15 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนการถอืหุ้น 6.71%    

        ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท สาขา Science, Mechanical Engineer (MSME) Purdue University, USA 

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

ต าแหน่งในบริษัท 
2547 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัทจดทะเบียน 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เอเชีย ไฟเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยโอโนโน่ จ ากดั (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และ ผูอ้  านวยการร่วม บริษทั โรงงานผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โรงงานพิมพย์อ้มผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล ์(1988) จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล ์จ ากดั  
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปราจีนแลนด์ จ ากดั  
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟาร์อีสต ์จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ไทยน าศิริ ชูบุ จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พฒันาผา้ไทย จ ากดั 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา -ไม่มี - 

 

  



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  

หนา้ท่ี 54 
 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการ 
      

    นายบุญน า บุญน าทรัพย์ อายุ 90 ปี สัญชาติไทย 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษัท 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 14 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนการถอืหุ้น 0.99%    

        ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เซนตจ์อห์น คอลเลจ ฮอ่งกง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 

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

 
ต าแหน่งในบริษัท 
2547 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัทจดทะเบียน 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และ ผูอ้  านวยการร่วม บริษทั โรงงานผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และ ผูอ้  านวยการร่วม บริษทั โรงงานพิมพย์อ้มผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล ์จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั คาสซาร์ดี้  อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา -ไม่มี - 

  



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  

หนา้ท่ี 55 
 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการ 

 
ดร.ถกล นันธิราภากร อายุ 74 ปี สัญชาติไทย 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 15 มกราคม 2562 

กรรมการอิสระ 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ปี - เดือน 

สัดส่วนการถอืหุ้น -ไม่มี -     

            ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาเอก 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 กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัทจดทะเบียน 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษทั และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 
-ไม่มี – 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา -ไม่มี - 

 

 

  



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  

หนา้ท่ี 56 
 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการ 

 
นายก าจร  ช่ืนชูจิตต์ อายุ 64 ปี สัญชาติไทย 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการอิสระ 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 15 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนการถอืหุ้น 0.53%    

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
Post Graduate Diploma Management Studies University of Brighton, UK 

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

 
ต าแหน่งในบริษัท 
2547 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัทจดทะเบียน 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั โรงงานผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล ์จ ากดั 
2555 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยแสตนดาร์ด อุตสาหกรรม จ ากดั 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา -ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

  



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  

หนา้ท่ี 57 
 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการ 

 
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร อายุ 59 ปี สัญชาติไทย 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการอิสระ 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 15 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนการถอืหุ้น -ไม่มี -   

            ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

 
ต าแหน่งในบริษัท 
2547 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัทจดทะเบียน 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทิปโก ้ทาวเวอร์ จ ากดั 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั รวมทรัพยสิ์น จ ากดั 

 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา -ไม่มี - 

 

 
 
 
 

  



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  

หนา้ท่ี 58 
 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการ 

 
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 54 ปี สัญชาติไทย 
วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

           จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 15 ปี 9 เดือน 

            สัดส่วนการถอืหุ้น 12.61%    

        ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -มี - 

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA 

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

 
ต าแหน่งในบริษัท 
2547 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี – 

ต าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยูเนียนคาร์ตอนอินดสัทรีย ์จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากดั 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยูไทย คาร์ตอนส์ จ ากดั  
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปราจีนแลนด์ จ ากดั 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา -ไม่มี - 

 

 

 

  



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  

หนา้ท่ี 59 
 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการ 

นายพีรพงศ์ เช้ือเอี่ยมสวสัดิ์ อายุ 51 ปี ไดร้ับการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562  

ต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไป สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี -   

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น -ไม่มี -   

ต าแหน่งในบริษทัอื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่มี – 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ท่ีผ่านมา -ไม่มี - 

 

นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 52 ปี ไดร้ับการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2553  

ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร ผูร้ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี -    

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -มี - 

ปริญญาตรี สาขาการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น -ไม่มี -  

ต าแหน่งในบริษทัอื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่มี -  

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ท่ีผ่านมา -ไม่มี - 

ประวตัิการฝึกอบรมในปี 2562 เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรผูจ้ดัท าบญัชี (CPD) 6.0 ชัว่โมง 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นว่า ผูร้ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน มีประสบการณ์ท างานโดยตรงกบับริษทัมาเป็น

เวลานาน มีความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจและสายงานเป็นอย่างดี เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินกิจการเป็นอย่างมาก มีคุณสมบัติ

ครบถว้น ระยะเวลาการท างานในต าแหน่งดงักล่าวและเงื่อนไขการฝึกอบรมเป็นไปตามท่ีประกาศฯ ก าหนด 

 

นายศรนรินทร์ ทพิย์ประโพธิ์ อายุ 48 ปี ไดร้ับการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561  

ต าแหน่งผูจ้ดัการโรงงาน สัดส่วนการถอืหุ้น 0.01%     

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น -ไม่มี -   

ต าแหน่งในบริษทัอื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่มี - 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ท่ีผ่านมา -ไม่มี - 
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รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการ 

นายจิราศักดิ์  เด่นเกรียงไกร อายุ 51 ปี ไดร้ับการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2553  

ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี -     

ปริญญาตรี สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น -ไม่มี -   

ต าแหน่งในบริษทัอื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่มี - 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ท่ีผ่านมา -ไม่มี - 

 

นายวัฒนธนพล วัฒน์ธนวงศธร อายุ 45 ปี ไดร้ับการแต่งตั้งเม่ือ 31 มกราคม 2560 

ต าแหน่งผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี เลขานุการบริษทั และนกัลงทุนสัมพนัธ์ สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี -    

ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น -ไม่มี -   

ต าแหน่งในบริษทัอื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่มี - 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ท่ีผ่านมา -ไม่มี - 

ประวตัิการฝึกอบรมในปี 2562 เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรผูจ้ดัท าบญัชี (CPD) 27.0 ชัว่โมง 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั ดูเพ่ิมเติมไดท่ี้ โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 27  
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร 
 

รายช่ือกรรมการ 
จ านวนหุ้นท่ีถือครอง 

2562 2561 
ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 58,874,670 58,874,670 
 คู่สมรส 60,679,000 60,679,000 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 

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

 คู่สมรส 20,000,000 20,000,000 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 

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

 คู่สมรส - - 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 

ดร.ถกล นันธิราภากร - - 
 คู่สมรส - - 

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

 คู่สมรส - - 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร - - 

 คู่สมรส - - 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 

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

 คู่สมรส - - 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 
นายพีรพงศ์ เช้ือเอี่ยมสวัสดิ์ - - 

 คู่สมรส - - 
 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 

นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์ - - 

 คู่สมรส 81,962,730 81,962,730 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 

ศรนรินทร์ ทิพย์ประโพธิ์ 25,100 23,300 

 คู่สมรส - - 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 
นายจิราศักด์ เด่นเกรียงไกร - - 

 คู่สมรส - - 
 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 
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รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

บริษทัไม่มีการลงทุนในบริษทัย่อยแต่อย่างใด
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รายละเอียดเกีย่วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) 
ช่ือหน่วยงาน   บริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท ์คอนซัลแตนท ์จ ากดั 
หัวหนา้งานตรวจสอบภายใน  นางพิไล  เป่ียมพงศส์านต์ 

ต าแหน่ง    ประธานบริษทั 

คุณวุฒิทางการศึกษา  - บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

    - Mini MBA. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

    - Certified Public Accountant (Thailand) – (CPA No.2336) 

- Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors  (CIA No.30861) 

    - Director Certification Program (DCP) – IOD รุ่น 9/2544 

ประสบการณ์การท างาน  

2524 – 2537   ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2537 – 2539   ผูช่้วยผูว้่าการฝ่ายบญัชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2538 – 2540   นายกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

2542 – ปัจจุบนั   ประธานบริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท ์คอนซัลแตนท์ จ ากดั 

หัวหนา้งานตรวจสอบภายใน   

2543 – ปัจจุบนั   บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

2546 – ปัจจุบนั   บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2546 – ปัจจุบนั   บริษทั โรงแรมปาร์คนายเลิศ จ ากดั 

2547 – ปัจจุบนั   กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก ้ 

งานประเมินระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน  

2554 – 2557  การควบคุมงบประมาณ 

การจดัซ้ือ/ว่าจา้ง 

การควบคุมรายไดค้่าเช่าพ้ืนท่ีและการจดัท าสัญญาเช่าพ้ืนท่ี 

การควบคุมทรัพยสิ์นถาวร ฯลฯ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทุนรวมสิทธิ 

    การเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างแห่ง โดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ 

     จ ากดั 

การจดัฝึกอบรม  

2537 – 2540   สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย – จดัหลกัสูตรการอบรมและร่วมเป็นวิทยากร 

2541 – 2544    American Corporation for Thailand Internal Auditor Training  

Program ร่วมกบักระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, สถาบนั KENAN, 

Price Waterhouse Coopers, TRIS Rating Co., Ltd. และสมาคมผูต้รวจสอบภายใน ฯลฯ 

ท าหนา้ท่ีกรรมการโครงการฝึกอบรม จดัท าหลกัสูตร ร่วมเป็นวิทยากร หลกัสูตร 

“Internal Auditing for New Internal Auditor” ส าหรับผูจ้บปริญญาตรีท่ีว่างงานเน่ืองจากถูกเลิกจา้งช่วงวกิฤต

เศรษฐกิจ ปี 2541 จ านวน 22 รุ่น ประมาณ 1,000 คน 
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รายละเอียดการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

บริษทัใชเ้กณฑร์าคาทุนในการบนัทึกมูลค่าทรัพยสิ์น 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ดา้นบญัชีการเงิน การบริหารการผลิต การตลาด และการบริหารองคก์ร โดยมีกรรมการ

ทั้งส้ิน 3 ท่าน ซ่ึงได้แก่นายสุรเชษฐ์ ทรัพยส์าคร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.ถกล นันธิรา

ภากร และ นายก าจร ช่ืนชูจิตต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการ

ประชุมอย่างเป็นทางการจ านวน 5 ครั้ ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ล าดับ รายช่ือกรรมการ จ านวนเข้าประชุม 
1 นายสุรเชษฐ์ ทรัพยส์าคร 5 / 5 
2 ดร.ถกล นนัธิราภากร 5 / 5 
3 นายก าจร ช่ืนชูจิตต์ 5 / 5 

 หมายเหตุ กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ินคิดเป็น 100.00% โดยมีกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 90% ขึ้นไปคิดเป็น 100.00% 

 

ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคญัของการประชุมเป็นอย่างย่ิง โดยให้ผูบ้ริหาร  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชี เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต และผูต้รวจสอบภายใน  จะเขา้ร่วมประชุมด้วยทุกครั้ ง เพ่ือให้การประชุมได้รับขอ้มูลและการช้ีแจงในเร่ืองต่าง ๆ อย่าง

ละเอียดครบถว้น และเป็นเคร่ืองมือในการควบคุม ก ากบัดูแล และให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของฝ่ายบริหารดว้ย 

และมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับผูบ้ริหาร ฝ่ายบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เม่ือมีประเด็นหรือปัญหาท่ีตอ้งแก้ไข โดยการ

ประชุมจะจดัขึ้นตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายงานตรวจสอบภายใน ให้กับผู ้ตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบประเด็นท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความส าคัญเร่งด่วนและอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือผลเสียหาย โดยให้ผูต้รวจสอบภายในรายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบทราบทนัที หากพบประเด็นท่ีเห็นว่ามีความส าคญัท่ีคณะกรรมการตรวจสอบควรจะตอ้งทราบ 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้หารือกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้

งบการเงินและรายงานทางการเงินต่าง ๆ ของบริษทั ถูกตอ้งครบถว้นตามมาตรฐานการบญัชีล่าสุด 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองการปฏิบตัิหน้าท่ีให้

บรรลุวตัถุประสงค ์ ท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

วตัถุประสงค์หลักในเร่ืองการควบคุมภายใน การก ากับดูแลกิจการท่ีดี และความโปร่งใสในการบริหารงานของผูบ้ริหารของบริษทั  

เช่นเดียวกนักบัวตัถุประสงคห์ลกัซ่ึงไดป้ฏิบติัในปีก่อนๆ ซ่ึงสรุปขอบเขตและสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 

• การสอบทานงบการเงนิ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทั้งงบการเงินประจ าไตรมาส และประจ าปี เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา

อนุมติั ซ่ึงการประชุมทุกครั้ ง ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี และ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายของบริษทั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผูต้รวจสอบภายใน 

จะเขา้ร่วมประชุมด้วย  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษทั  ได้จดัท าขึ้นตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

และไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ และเป็นท่ีน่าพอใจ 
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คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นและให้ความส าคญัต่องบการเงินเสมอมา กรรมการตรวจสอบ 2 ใน 3 ท่าน เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ

ทางด้านบญัชีและการเงิน ท าให้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ ง สามารถแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัในงบ

การเงิน อีกทั้งยงัไดใ้ห้ค  าแนะน า รวมถึงค าแนะน าจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ท่ีน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหาร เพ่ือน าไปใช้ในการจดัท า

งบการเงินต่อไป กรรมการตรวจสอบทุกท่าน ได้ปฏิบติัหน้าท่ีมาหลายปี จึงเขา้ใจในเน้ือหาของการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างดี จึงสามารถให้

ความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ กบัฝ่ายบริหารไดเ้ป็นอย่างดี และสามารถร่วมพิจารณาให้แนวทางในการตดัสินใจกบัฝ่ายบริหารในเร่ืองส าคญั  ๆ  

หลายต่อเร่ืองในปีท่ีผ่านมา 

 

• การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให้ บริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท ์คอนซัลแตนท ์จ ากดั (AMC) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปรึกษา

เก่ียวกบัการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน เหมือนปีท่ีผ่าน ๆ มา  โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองการบริหารจดัการการใชท้รัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ การบริหารจดัการทรัพยสิ์น การป้องกนัการผิดพลาดเสียหายท่ีเกิดจากการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร และการท างาน

ประจ าวนัของพนกังาน และการทุจริต ซ่ึงผลการปฏิบตัิงานของผูต้รวจสอบภายในในปี 2562  น้ี เป็นท่ีน่าพอใจและเป็นประโยชน์ในการให้

ความเห็นในดา้นการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เน่ืองจากผลการปฏิบตัิงานของผูต้รวจสอบภายในมีคุณภาพและเป็นท่ีน่าพอใจ  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายให้ บริษทั 

ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท ์คอนซัลแตนท ์จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นบริษทัท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ในปี 2563 อีก 1 

ปี 

การตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  ดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้รายงาน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสและในบางครั้ งระหว่างไตรมาสเม่ือคณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้

ก ากบั ดูแลงานตรวจสอบภายในโดย 

- ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ ซ่ึงจะก าหนดแผนการตรวจสอบล่วงหนา้ในช่วงตน้ปี 

- พิจารณาผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ โดยให้ผูต้รวจสอบภายในเขา้ร่วมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ ง 

เพ่ือช้ีแจงประเด็นท่ีเกิดจากการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารไดน้ าไปสั่งการให้ผูป้ฏิบติังาน ปฏิบติัตาม

ค าแนะน าทนัที 

เน่ืองจากรายงานการตรวจสอบภายในจะจดัท าเสร็จก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละครั้ ง ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในไดจ้ดัท า

ส าเนาเสนอฝ่ายบริหารของบริษทั ล่วงหน้า ฝ่ายบริหารได้น าประเด็นในการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะไปด าเนินการก่อนการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ  

จากผลการปฏิบตัิงานของทีมตรวจสอบภายในในหลายปีท่ีผ่านมา ไดใ้ห้ค  าแนะน าท่ีฝ่ายบริหารได้น าไปปฏิบตัิ ซ่ึงท าให้ระบบการ

ควบคุมภายในได้พฒันาขึ้นทุก ๆ ปี และอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ ซ่ึงฝ่ายบริหารได้น าไปส่ือสารกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาและรักษา

ระบบการควบคุมภายใน ให้อยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจในทุก ๆ ปี 

อน่ึง หากมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งตรวจสอบในเร่ืองใดเป็นการพิเศษ คณะกรรมการตรวจสอบ จะมอบหมายให้ผูต้รวจสอบภายในเขา้

ด าเนินการทนัที 

 

• รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกีย่วข้องกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการระหว่างบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยให้ฝ่ายบญัชีและฝ่ายบริหารจดัท า

รายงานรายการระหว่างบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั แลว้ให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแสดงความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัดงักล่าวน้ี ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ ง 
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จากการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในรายการดงักล่าว พบว่าเป็นรายการท่ีเป็นปกติทางธุรกิจ  โดยมีราคาและเงื่อนไขสอดคลอ้งกบั

นโยบายของบริษทั  ซ่ึงไดป้ฏิบติัเช่นเดียวกบั บุคคล และกิจการอื่นท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ีการอนุมติัรายการและการเปิดเผยขอ้มูล เป็นไป

ตามขอ้ก าหนดหรือประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

ผลการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไม่พบรายการใดท่ีมีขอ้สังเกตุ หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษทั  หรือมีประเด็นใด 

ๆ ท่ีมีสาระส าคญั ส าหรับรายการระหว่างบริษทั  กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปี 2562 ท่ีผ่านมา 

 

• การปฏิบัติตามข้อก าหนด 
บริษทัก าหนดให้เลขานุการบริษทัเป็นผูร้ับผิดชอบในการติดตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดต่าง ๆ  ซ่ึงบริษทั  ได้ปฏิบั ติ

ถูกตอ้งอย่างสม ่าเสมอตลอดมา 

 

• การพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2563 
ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นและให้ความส าคญัต่องบการเงินเสมอมา และได้พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตท่ีมีคุณภาพ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้ีมีคุณภาพและเป็น

ท่ีน่าพอใจ  จึงเห็นควรเสนอช่ือผูส้อบบญัชี จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับปี 2563 

เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ 

 

• เร่ืองอื่น ๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการท ารายการเก่ียวโยงกนัหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยยึดหลกัความสมเหตุสมผล 

ความโปร่งใส การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ เป็นปกติทางธุรกิจ และประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

ภาระหน้าท่ีท่ีต้องก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารและฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องของบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้

ความส าคญัตลอดมาทุกปี โดยคณะกรรมการจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงอยู่ในขอบข่าย

ความรับผิดชอบเท่าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะท าได ้อยู่เป็นระยะ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทั  โดยไม่พบขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อความถูกตอ้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีโดยยึดหลกัความเป็นอิสระ และมุ่งเนน้ดา้นการควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดการบริหารงาน

ของบริษทั  อย่างโปร่งใส เพ่ือดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระ และยินดีท่ีจะได้รับขอ้มูลจากทุก ๆ ท่าน ท่ีมีความประสงค์จะให้ขอ้มูล เพ่ือให้

คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หรือเสนอแนะขอ้มูล เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบน าไปพิจารณาเพ่ือหาแนวทางในการน าขอ้เสนอแนะ 

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้การบริหารจดัการภาระหนา้ท่ีต่าง ๆ มีประสิทธิผลดีย่ิงขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีอย่าง

ย่ิงท่ีจะไดร้ับขอ้มูลและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

 

 
        (นายสุรเชษฐ์  ทรัพยส์าคร) 

                                                                                       ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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แบบยืนยันควำมถูกต้องครบถ้วนของค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
              
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

1. ค่าบริการสอบบญัชี ประจ างวด ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 720,000 บาท 
2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส           450,000 บาท 

3. ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI 50,000 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,220,000 บาท 

 

ขอ้มูลขา้งตน้ 
ถูกตอ้งครบถว้นแลว้  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าไม่มีขอ้มูลการให้บริการอื่นที่บริษทัจ่ายให้ขา้พเจา้ ส านักงานสอบ

บญัชีที่ขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีที่ขา้พเจา้สังกดั ที่ขา้พเจา้
ทราบและไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

ไม่ครบถว้น กล่าวคือ            

              
เมื่อปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้  ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดงค่าตอบแทนสอบ

บญัชีและค่าบริการอื่นที่บริษทัจ่ายให้ขา้พเจา้ ส านกังานสอบบญัชีที่ขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้อง

กบัขา้พเจา้ และส านกังานสอบบญัชีดงักล่าว ที่ถูกตอ้งครบถว้น  
 

  
                                                                           ลงช่ือ      

                                                                                              (นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์) 

                                                                   สังกดั บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
                                                                     ผูส้อบบญัชีของบริษทั ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 


