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หน้าที่ 2 
 

 

สารบัญ 
 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
003 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

011 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

015 ปัจจยัความเส่ียง 

017 ทรัพยสิ์นที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

018 ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

019 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอื่น 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ 
020 ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

022 โครงสร้างการจดัการ 

030 การก ากบัดูแลกิจการ 

038 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

040 การบริหารจดัการความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

044 รายการระหว่างกนั 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน 
046 ขอ้มูลทางการเงินที่ส าคญั 

047 ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจ าปี 2563 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการในบริษทัย่อย 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (compliance)  

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดการประเมินทรัพยสิ์น 

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และแบบยืนยนัความถูกตอ้งครบถว้นของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผูส้อบบญัชี 
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หน้าที่ 3 
 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

วิสัยทัศน์  “มุ่งพฒันาคุณภาพในผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกคา้” 

พันธกิจ 
มุ่งเป็นองคก์รชั้นน ำในอุตสำหกรรมกระดำษครำฟท์ ส ำหรับผลิตกล่องกระดำษและบรรจุภณัฑ์ 

มุ่งเป็นองคก์รที่มีผลก ำไรที่โดดเด่น และไดร้ับควำมไวว้ำงใจจำกผูบ้ริโภค คู่คำ้ และนกัลงทุน 

มุ่งเป็นองคก์รที่มีควำมสัมพนัธ์อนัดีกับคู่คำ้ และเติบโตควบคู่กนัไปในระยะยำว 

มุ่งเป็นองคก์รท่ีเน้นย  ้ำ คุณธรรม จริยธรรม ในกำรด ำเนินธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

มุ่งเป็นองคก์รที่ให้ควำมส ำคญักบับุคลำกร เน้นพฒันำทกัษะ องคค์วำมรู้ และคุณภำพชีวิตพนกังำน 
 

 
 

บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) เร่ิมประกอบธุรกิจผลิตกระดาษคราฟท์ซ่ึงใชส้ าหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ 

ตั้งแต่ปี 2537 ให้แก่กลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตกล่องกระดาษและแผ่นลูกฟูกทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีผูถ้ือหุ้นใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มชินเศรษฐวงศ์ 

(ถือหุ้นร้อยละ 42.30 ของหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งหมด) บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ (ถือหุ้นร้อยละ 11.10 ของหุ้นท่ีช าระแล้วทั้งหมด) และ

กลุ่มมงักรกนก (ถือหุ้นร้อยละ 10.91 ของหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งหมด) 

ในปี 2563 โดยภาพรวมของตลาดไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย ์อุตสาหกรรมยานยนต์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ประกอบการแข่งขนัที่รุนแรงในอุตสาหกรรมกระดาษเอง แต่ก็ยงัมี

ปัจจยับวกจากกลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีหันมาใช้การซ้ือขายแบบออนไลน์และใชก้ระดาษบรรจุภณัฑ์มากข้ึน จึงนบัไดว้่าเป็นอีกปีท่ีทา้ทายเป็นอย่าง

มากส าหรับบริษทั ซ่ึงบริษทัยงัคงมุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและ

หลกัธรรมภิบาล ค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมถึงมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างย ัง่ยืน 
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หน้าที่ 4 
 

พฒันานวตักรรมทางธุรกิจและสังคมโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมด าเนินธุรกิจอย่างรัดกุมและ

โปร่งใส ต่อตา้นการทุจริตและ/หรือคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า รักษาเสถียรภาพทางการเงิน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ให้คล่องตวัและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงในท่ีสุดแลว้ผลประกอบการดีข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมาพอสมควร 

ในปี 2563 ท่ามกลางความถดถอยทางเศรษกิจ อุปสรรคและปัจจยัต่าง ๆ บริษทัสามารถจ าหน่ายสินคา้ไดม้ากกว่าปีที่ผ่านมาราว 21% 

ขณะที่ราคาขายสินคา้ปรับตวัลดลงตามหลกัอุปสงค์-อุปทาน จึงส่งผลให้ยอดขายสูงกว่าที่ผ่านมาเพียง 4.86% แต่บริษทัก็ยงัคงความสามารถ

ในการบริหารจดัการ รักษาระดบัก าไรสุทธิไดดี้ โดยสามารถสร้างก าไรสุทธิได้ถึง 1,011.42 ลา้นบาท อนัเป็นสถิติใหม่ของบริษทั ซ่ึงยงัคง

นโยบายจ่ายเงินปันผลที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ โดยคณะกรรมการบริษทัมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจ าปีและ

ก าไรสะสม แก่ผูถ้ือหุ้น 0.80 บาทต่อหุ้น หรือทั้งส้ิน 520 ลา้นบาท 

1.1 กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

1.1.1 กำรก ำหนดรำคำขำย บริษทัได้ก าหนดจุดขายของสินค้าอยู่ในระดับสินค้าเกรดสูงเทียบเท่ากับผูผ้ลิตกระดาษคราฟท์ชั้นน าของ

ประเทศ การก าหนดราคาขายจึงพิจารณาจากคุณภาพของสินค้าเทียบกับของผูผ้ลิตสินค้ารายอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน และพิจารณาถึง

ภาวะการณ์แข่งขนัในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1.1.2 ผลิตสินค้ำที่หลำกหลำย ตรงต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยจัดส่งอย่ำงทันท่วงที บริษทัใส่ใจในความตอ้งการของลูกคา้ มุ่งเน้นผลิต

สินค้าให้มีคุณภาพสูงสุดตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า โดยบริษทัได้ก าหนดให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพมุ่งเน้นการควบคุม

คุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระดาษคราฟท์ การตรวจสอบ

คุณภาพของสินค้าระหว่างผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าส าเร็จรูป รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการ การ

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยทั้งน้ีต้องได้รับการสอบ

เทียบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ ง ในปัจจุบนับริษทัผลิตสินคา้แยกตามประเภทและขนาดแกรมกระดาษแลว้มีมากกว่า 

60 ชนิด อีกทั้งยงัปรับเปลี่ยนขนาดหน้ากวา้งซ่ึงนับเป็นอีกหน่ึงเง่ือนไขท่ีส าคัญ ในการสั่งซ้ือของลูกค้า ให้มีความหลากหลายตรงกับ

ตอ้งการของลูกคา้มากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัมุ่งเน้นความรวดเร็วในการจดัส่ง โดยมีระบบการขนส่งสินคา้ท่ีเพียงพอ ในการท่ีจะจดัส่งสินคา้ให้กับ

ลูกคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงที 

1.1.3 ใส่ใจบริกำรลูกค้ำ ทั้งก่อนและหลังกำรขำย เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะให้บริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้

เกิดความพึงพอใจสูงสุด จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานอย่างสม ่าเสมอ และไดมี้การพฒันาโปรแกรมที่ใชป้ระมวลผลต่าง ๆ รวมถึงจดัเตรียม

ความพร้อมของอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอ ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วโดย

ก าหนดให้มีหน่วยงานเพื่อท าหน้าท่ี และรับผิดชอบโดยตรงดงัน้ี 

1.1.3.1 แผนกขาย ท าหน้าติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ในการ ตกลงราคาซ้ือ-ขาย ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ตกลงที่เท่าเทียมและเป็น

ธรรมส าหรับลูกคา้ทุก ๆ ราย ออกพบลูกคา้เพื่อรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะ ตลอดจนให้ค าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาที่

เกิดข้ึนจากการใชสิ้นคา้ของบริษทั รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ โดยพบว่าในปี 2563 ความพึงพอใจของลูกคา้อยู่

ที่ 76.50% 

1.1.3.2 แผนกวางแผนและบริการลูกค้า ท าหน้าท่ีรับค าสั่งซ้ือจากแผนกขาย เพื่อท าการวางแผนการผลิต ให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ ตลอดจนติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ในการรับคืนสินคา้ หากสินคา้ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง พร้อมทั้งระบุ

สาเหตุของการรับคืนสินคา้เพื่อแจง้ไปยงัไปยงัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาต่อไป  

1.1.4 สร้ำงกำรเจริญเติบโตร่วมกันอย่ำงย่ังยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย บริษทัมุ่งเน้นในการด าเนินธุรกิจและสร้างความเจริญเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง โดยการเพิ่มผลผลิต รายได ้บริหารค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้สร้างก าไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบ

แทนไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ในปี 2563 ท่ามกลางความถดถอยทางเศรษกิจ และผลกระทบ
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หน้าที่ 5 
 

จากการระบาดของเช้ือโรคไวรัส COVID-19 แต่บริษทัก็ยงัคงความสามารถในการสร้างผลก าไรที่ดีเอาไวไ้ด ้สามารถตอบแทนคืนผูถ้ือหุ้น

ในรูปแบบของเงินปันผลที่สูงสุดเป็นประวติัการณ์ 

สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ปี 2563 
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีการเติบโตต ่ากว่าศกัยภาพอยู่แลว้ เติบโตเพียงร้อยละ 2.4 และรุนแรงมากยิ่งข้ึนในปี 2563 

เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ผลจากมาตรการล็อคดาวน์ส่งผลให้เกิดการระงับกลไกการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ท าให้ภาคธุรกิจขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง ซ่ึงจะมีอตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยคิดเป็นร้อยละ – 6.7 โดยที่ผ่านมาจะมี

อุตสาหกรรมที่ไดร้ับผลกระทบอย่างรุนแรงแตกต่างกนั กล่าวคือ 

- ภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบอย่างหนกั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งดว้ย เช่น สายการบิน โรงแรม รถ

เช่า ไกด์  

- ภาคการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์ี่อยู่อาศยั เกิดการขาดสภาพคล่องอย่างมาก และมีหน่วยเหลือขายสะสมที่สูง (ขายไม่ได)้ 

- ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ประสบปัญหาการหดตวัอย่างรุนแรง ท าให้ค่ายรถยนต์บางค่ายตอ้งปิดตวัลง และในแต่ละค่ายตอ้งลด

จ านวนการผลิต อีกทั้งส่งผลกระทบต่อระบบอื่นเกี่ยวขอ้งดว้ย เช่น ผูร้ับเหมาผลิตอะไหล่ เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามในหลายภาคส่วนและหลายธุรกิจที่ต่างก็ไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว หลายบริษทัทยอยปิดตวัลง คน

ตกงานอย่างต่อเน่ือง ทางภาครัฐเองก็ไดอ้อกมาตารการกระตุน้เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการคนละคร่ึง เรารักกนั เราชนะ มาตรการ

ช่วยค่าน ้าค ่าไฟ ฯลฯ เพื่อช่วยลดภาระค่าใชจ้่ายของภาคประชาชน และเป็นการกระตุน้การหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศ และหากมอง

ในภาพรวมแลว้ ตอ้งยอมรับว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดนั้นไดส่้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทัว่โลกอย่างรุนแรงเช่นเดียวกนั 

ส าหรับอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทยในปี 2563 ท่ีผ่านมานั้น ตอ้งยอมรับว่าในช่วงของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

ในช่วงแรกๆ นั้น กล่าวคือก่อนการล็อกดาวน์นั้น (ไตรมาสท่ี 1 ) ในกลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษยงัมีความกงัวลอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมแลว้ 

อุปสงค์และอุปทานยงัคงไปได้ดีตามปกติ เพียงแต่ได้เร่ิมตระหนักและเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเลวร้ายลง แต่ในที่สุด

อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทยก็หนีไม่พน้ที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 เช่นกัน ซ่ึงส่งผล

กระทบอย่างรุนแรงในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ท าให้ Demand โดยเฉลี่ยแลว้ลดลงคิดเป็นร้อยละ 40-50 ในบางกลุ่มธุรกิจ เช่น ยานยนต์ 

เป็นต้นได้รับผลกระทบอย่างมาก โดย Demand ลดลงไปกว่าร้อยละ 80 แต่หลงัจากท่ีผูป้ระกอบการไดเ้ร่ิมมีการปรับตัวและจากมาตรการ

กระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้ในคร่ึงปีหลงั Demand กลบัฟ้ืนตวัข้ึน ในกลุ่มธุรกิจบางประเภท เช่น ยานยนต์ อิเล็คทรอนิค ซ่ึงจากที่

หดตวัอย่างรุนแรง แต่กลบัฟ้ืนตวัมาอยู่ในสภาวะปกติ อีกทั้งในกลุ่มอุปโภคบริโภค และกลุ่มตลาดผลไม ้ยงัคงมี Demand อย่างต่อเน่ือง โดย

ภาพรวมแลว้ ในปี 2563 Demand จะลดลงโดยคิดเป็นร้อยละ 5-10 เท่านั้น 

ตารางแสดงก าลังการผลิตและการบริโภคในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ 
                                                                     Unit : Thousand Tons 

GRADE Categories 2022 E 2021 E 2020 E 2019 

Kraft Paper 
 

Consumption 3,070 2,989 2,911 2,834 

Production 3,645 3,645 3,420 3,251 

Capacity 3,956 3,956 3,656 3,565 

Surplus / (Shortage) 575 656 509 417 

Population (Million) 67.86 67.52 67.19 66.85 

Consumption per population (KG./Head) 70 69 69 68 
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในปี 2564 

คำดกำรณ์ว่ำในปี 2564 น้ี เศรษฐกิจไทยจะเติบโตขยำยตวัในอตัรำร้อยละ 2.6  แต่จะเป็นกำรฟ้ืนตวัเพื่อชดเชยเศรษฐกิจท่ีติดลบไปในช่วง

ของกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 เท่ำนั้น ซ่ึงประเทศไทยอำจจะตอ้งใชเ้วลำนำนถึง 2 ปี เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้สำมำรถกลบัมำเติบโต

ไดใ้นระดบัเดียวกนักบัช่วงก่อนหน้ำนั้น ทั้งน้ีกำรฟ้ืนตวัจะมำจำกแรงหนุนจำกกำรใชจ้่ำยของภำครัฐทั้งกำรบริโภคและกำรลงทุน กำรฟ้ืนตวั

ตำมวฏัจกัรของเศษรฐกิจและอุปสงคจ์ำกต่ำงประเทศ รวมถึงกำรผลิตวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัส COVID-19 ซ่ึงไดเ้ร่ิมผลิตและมีกำรฉีดในหลำย ๆ 

ประเทศทัว่โลก รวมถึงประเทศไทยท่ีอำจจะเร่ิมฉีดวคัซีนไดใ้นเร็ว ๆ น้ี ซ่ึงจะส่งผลดีโดยตรงต่อภำคอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวทัว่โลก แต่ยงัมี

ปัจจยัเส่ียงท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ไดแ้ก่ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองท่ียงัมีควำมไม่แน่นอน ค่ำเงินบำทท่ีแข็งค่ำ

อย่ำงต่อเน่ือง กำรแพร่ระบำดระลอกใหม่ของเช้ือไวรัส COVID-19 ซ่ึงจะเป็นตวัก ำหนดทิศทำงเศรษฐกิจโลกอีกดว้ย 

ส ำหรับอุตสำหกรรมกระดำษครำฟท์ไทยในปี 2564 นั้น หำกมองจำกภำพรวมเศรษฐกิจท่ีมีทิศทำงและแนวโน้มท่ีดีข้ึนแลว้ จะส่งผลให้

ในอุตสำหกรรมกระดำษก็มีแนวโน้มท่ีดีข้ึนตำมสภำวะเศรษฐกิจไทยและจำกเศรษฐกิจโลก จะเห็นไดจ้ำก Demand ท่ีเร่ิมกลบัมำดีข้ึนตั้งแต่

ปลำยปี 2563 และยงัคงมี Demand ที่ดีต่อเน่ืองในปี 2564 แต่ถำ้หำกมองเฉพำะในกลุ่มอุตสำหกรรมฯ จะเห็นว่ำมีปัจจยัอื่นๆ ที่อำจจะส่งผลกระทบ

ต่ออตัรำกำรเจริญเติบโต อนัไดแ้ก่ 

• ผูน้ ำเขำ้กระดำษครำฟท์ ไม่สำมำรถน ำเขำ้ได ้ท ำให้ควำมตอ้งกำรมว้นกระดำษภำยในประเทศเพิ่มมำกข้ึน เกิดสภำวะกำรณ์กระดำษมว้น

ขำดแคลน และส่งผลให้เกิดกำรเก็บสต็อกมว้นกระดำษเพิ่มมำกข้ึน ส่งผลให้กระดำษมว้นยงัคงขำดแคลนอย่ำงต่อเน่ือง 

• ปัญหำกำรขำดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ ส่งผลให้ค่ำระวำงเรือ ปรับตวัสูงข้ึน 4-5 เท่ำ ส่งผลกระทบต่อกำรน ำเขำ้-ส่งออกของมว้นกระดำษ

และเศษกระดำษ 

• กำรขำดแคลนวตัถุดิบเศษกระดำษภำยในประเทศ ท ำให้มีรำคำของวตัถุดิบยงัคงมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีเป็นผลมำจำกกำร 

ล็อกดำวน์ ท ำให้ควำมสำมำรถในกำรเก็บเศษกระดำษลดลง และกำรน ำเขำ้เศษกำรไม่ไดจ้ำกกำรขำดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ และรวมถึง

กำรแย่งกนัซ้ือเศษกระดำษจำกผูผ้ลิต Recycle rolls 

• ควำมตอ้งกำรมว้นกระดำษจำกต่ำงประเทศ ยงัคงมีอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะในประเทศจีนซ่ึงมีควำมตอ้งกำรน ำเขำ้มว้นกระดำษสูงมำก 

รวมถึงกำรขำดแคลนมว้นกระดำษในภูมิภำคเอเซีย ซ่ึงในกลุ่มน้ีก็ยงัคงมีกำรตอ้งกำรน ำเขำ้มว้นกระดำษเช่นเดียวกนั 

อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำจำกกำรคลำดแคลนเศษกระดำษ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิตกระดำษครำฟท์ จะเป็นปัญหำส ำคญัที่สุดใน

อุตสำหกรรมฯ เพรำะจะมีผลท ำให้รำคำของวตัถุดิบสูงข้ึน ทั้งน้ียงัรวมถึงเยื่อกระดำษและถ่ำนหิน ฯลฯ ซ่ึงก็มีแนวโน้มสูงข้ึนเป็นอย่ำงมำกอีก

ดว้ย และจะส่งผลกระทบเป็นวงกวำ้งไปทั้งอุตสำหกรรมฯ และจำกปัญหำกำรขำดแคลนมว้นกระดำษ คำดกำรณ์ว่ำจะตอ้งใชเ้วลำ 3-6 เดือนจึงจะ

เขำ้สู่ภำวะปกติ ดงันั้นในปี 2564 ส่วนของ Demand ของตลำดจะยงัคงเพิ่มข้ึนไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง 
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ข้อมูลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษครำฟท์ส ำหรับอุตสำหกรรมหีบห่อและบรรจุภณัฑ์ 

ให้แก่กลุ่มลูกคำ้ผูผ้ลิตกล่องกระดำษและแผ่นลูกฟูกทั้งภำยในและต่ำงประเทศ ซ่ึงมีกำรเปลี่ยนแปลงและกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัของบริษทั  

ในแต่ละปีดงัน้ี 

ปี 2533 - จดทะเบียนก่อตั้ง บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกดั ข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2533 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 150 ลำ้น
บำท 

ปี 2535 - บริษทั  ยื่นขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนต่อกระทรวงอุตสำหกรรม 
ปี 2536 - เม่ือวนัที่ 19 มกรำคม 2536 บริษทั  ได้ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 150 ล้ำนบำท ท ำให้บริษทั  มีทุน

จดทะเบียนเป็น 300 ลำ้นบำท ทั้งน้ี กำรเพิ่มทุนดงักล่ำวเป็นกำรเพิ่มทุนให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมทั้งจ ำนวน 
ปี 2537 - บริษทั  เร่ิมด ำเนินกำรก่อตั้งโรงงำน และเร่ิมทดลองเดินเคร่ืองจกัร 
 - บริษทั  ได้ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 60 ล้ำนบำท รวมเป็น 360 ล้ำนบำท โดยเพิ่มทุนครั้ งท่ี 1 เม่ือ

วนัที่ 8 กรกฎำคม 2537 จ ำนวน 30 ลำ้นบำท และครั้ งท่ี 2 เม่ือวนัที่ 2 กนัยำยน 2537 จ ำนวน 30 ลำ้นบำท ทั้งน้ีกำร
เพิ่มทุนดงักล่ำวเป็นกำรเพิ่มทุนให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมทั้งจ ำนวน 

ปี 2538 - เร่ิมประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษครำฟท์ 
ปี 2540 - เม่ือวนัที่ 31 กรกฎำคม 2540 บริษทั  ไดด้ ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 50 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทั  มีทุน

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

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

 - เม่ือวนัที่ 21 ธันวำคม 2543 บริษทั  ไดด้ ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 37 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทั  มีทุนจด
ทะเบียนรวมเป็น 447 ลำ้นบำท ทั้งน้ี กำรเพิ่มทุนดงักล่ำวเป็นกำรเพิ่มทุนให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมทั้งจ ำนวน 

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

ปี 2546 - เร่ิมด ำเนินกำรตำมโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วมขนำด 7.5 เมกะวตัต์ โดยใชถ้่ำนหินเป็นเช้ือเพลิงเพื่อ
ช่วยลดตน้ทุนค่ำพลงังำนไฟฟ้ำและไอน ้ำ 

 - บริษทั  ไดร้ับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 : 2000 จำกสถำบนั The United Kingdom 
Accreditation Services (UKAS)  

ปี 2547 - ในวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2547 บริษทั  ได้ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจ ำนวน 49.60 ล้ำนบำท ตำมที่ได้รับ
อนุมัติจำกกำรประชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ้นครั้ งท่ี 1/2547 ท ำให้บริษทั  มีทุนจดทะเบียนเป็น 496.60 ล้ำนบำท โดย
วตัถุประสงค์กำรเพิ่มทุนในครั้ งน้ีเป็นกำรเพิ่มทุนให้กับธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ตำมเง่ือนไขของ
สัญญำเงินกูท้ี่บริษทั  ไดท้ ำไวก้บัธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) ในรำคำหุ้นละ 12 บำท 

 - 
 
 
 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 4/2547 เม่ือวนัที่ 2 มีนำคม 2547 มีมติพิเศษให้บริษทั  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 650 
ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 65 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เป็นทุนที่เรียกช ำระแล้วจ ำนวน 496.60 ล้ำนบำท 
ทั้งน้ีส ำหรับหุ้นเพิ่มทุนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระจ ำนวน 15.34 ลำ้นหุ้นนั้น ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติให้จัดสรรไวส้ ำหรับ
กำรเสนอขำยให้กบัประชำชนต่อไป 

 - ในวนัที่ 22 มีนำคม 2547 บริษทั  ได้ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 650 ล้ำนบำท และด ำเนินกำรแปรสภำพ
เป็นบริษทัมหำชน 

 - ท่ีประชุมวิสำมัญผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 5/2547 เม่ือวนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2547 มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุ้น
สำมัญของบริษทั  จำกมูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10 บำท เป็นมูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 5 บำท ส่งผลให้บริษทั  มีทุนจด
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ทะเบียนจ ำนวน 650 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 130 ลำ้นหุ้น โดยมีทุนที่เรียกช ำระแลว้จ ำนวน 496.60 ลำ้นบำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 99.32 ลำ้นหุ้น และมีหุ้นที่ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระจ ำนวน 30.68 ลำ้นหุ้น ซ่ึงจดัสรรไวส้ ำหรับเสนอ
ขำยให้กบัประชำชนต่อไป 

 - เม่ือวันที่ 6 ธันวำคม 2547 บริษัท  ได้รับเงินจำกกำรจัดสรรหุ้นดังกล่ำวแล้ว จำกกำรน ำหุ้นเสนอขำยให้กับ
ประชำชนซ่ึงบริษทั  ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัที่ 7  
ธันวำคม 2547 เป็นทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้วจ ำนวน 650 ล้ำนบำทเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 130 
ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท 

ปี 2548 - เม่ือวนัที่ 6 สิงหำคม 2548 โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วมได้ผ่ำนกำรทดสอบกำรเดินเคร่ือง และสำมำรถเร่ิม
ผลิตกระแสไฟฟ้ำและพลงังำนไอน ้ำได ้

 - เม่ือวันที่ 14 สิงหำคม 2548 Steam turbine เกิดกำรเสียหำยและทำงบริษัท  ได้ส่งส่วนประกอบของ Turbine 
กลบัไปให้ผูผ้ลิตเพื่อท ำกำรแกไ้ข 

ปี 2549 - เม่ือวันที่ 31 มีนำคม 2549 บริษัท  ผู ้ผลิตได้ส่งส่วนประกอบของ Turbine ที่ได้รับกำรแก้ไขให้เป็นปกติแล้ว
กลบัมำยงับริษทั  เพื่อด ำเนินกำรติดตั้งส่วนประกอบของ Turbine ดงักล่ำว 

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

ปี 2550 - เม่ือวนัที่ 24 มีนำคม 2550 บริษทั  ได้ด ำเนินกำรขยำยก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วมจำก 7.50 เม
กะวตัต์ เป็น 9.50 เมกะวตัต์ ท ำให้สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำไดเ้พิ่มข้ึน 

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

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

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

บำท รวมทั้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั  เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว ้
ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัที่ 5 สิงหำคม 2556 ซ่ึงภำยหลงัจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้น
ท่ีตรำไวด้ังกล่ำวข้ำงต้น ท ำให้หุ้นสำมัญของบริษทั  เพิ่มข้ึนจำกเดิม 130 ล้ำนหุ้นเป็น 650 ล้ำนหุ้น โดยมีทุนจด
ทะเบียนและทุนช ำระแลว้คงเดิม คือ 650 ลำ้นบำท 

ปี 2559 - บริษทั  ไดด้ ำเนินกำรขยำยก ำลงักำรผลิต โดยเพิ่มสำยกำรผลิตอีก 1 สำย สำมำรถผลิตเพิ่มข้ึนได ้200,000 ตนัต่อปี 
โครงกำรดังกล่ำวได้รับอนุมัติส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI เม่ือวนัที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2559 จ ำนวนวงเงินลงทุน
ทั้งส้ินประมำณ 1,400 ล้ำนบำท โดยท ำกำรกู้ยืมเงินจ ำนวนดังกล่ำวจำกธนำคำรกสิกรไทยประมำณ  1,200 ล้ำน
บำท ทั้งน้ีได้เร่ิมท ำกำรทดสอบผลิตสินค้ำตั้งแต่ เดือนพฤศจิกำยน 2559 สำมำรถจ ำหน่ำยสินค้ำทดสอบผลิตใน 
เดือนธันวำคม 2559 คำดว่ำจะสำมำรถเร่ิมท ำกำรผลิตจริงไดต้ั้งแต่ เดือนมกรำคม 2560 เป็นตน้ไป 

ปี 2560 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

ตั้งแต่ตน้ปี 2560 บริษทั  ไดท้ ำกำรหยุดเดินเคร่ืองผลิตกระดำษเดิมเพื่อท ำกำรซ่อมบ ำรุงและปรับปรุงประสิทธิภำพ
ครั้ งใหญ่ โดยเดินเคร่ืองเคร่ืองผลิตกระดำษใหม่ซ่ึงมีก ำลงักำรผลิตและประสิทธิภำพสูงกว่ำเป็นหลกัระหว่ำง
ช่วงเวลำดังกล่ำว ทั้งน้ีเคร่ืองผลิตกระดำษทั้งสองสำมำรถกลบัมำท ำกำรผลิตพร้อมกันไดห้ลงัจำกท่ีเสร็จส้ินกำร
ซ่อมบ ำรุงและปรับปรุง ซ่ึงเป็นช่วงเวลำเดียวกนักบักำรแลว้เสร็จของระบบผลิตพลงังำนไอน ้ำและไฟฟ้ำในปลำย
ไตรมำส 3 บริษทัไดท้ ำกำรเดินเคร่ืองผลิตทั้งสองเคร่ืองพร้อมกนัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มำ 
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ปี 2561 
 
ปี 2562 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

เดินเคร่ืองผลิตกระดำษทั้งสองเคร่ืองพร้อมกันอย่ำงต่อเน่ือง และท ำกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกระบวนกำร
ผลิตไดม้ำกข้ึนตำมล ำดบั ดว้ยอตัรำก ำลงักำรผลิตสูงสุด 95% 
ติดตั้งเคร่ืองจกัร กรอ/ตดัแบ่งมว้นกระดำษ ขนำดควำมเร็ว 2,300 เมตรต่อนำที ที่ก ำลงัผลิต 500 ตนัต่อวนั 
สร้ำงอำคำรส ำหรับจดัเก็บสินคำ้ส ำเร็จรูปใหม่ ขนำด 6,000 ตำรำงเมตร 
ช ำระคืนเงินกูร้ะยะยำวแก่สถำบนักำรเงินครบทั้งจ ำนวน 
ไดร้ับกำรรับรอง FSC (Forest Stewardship Council) 
Promote โครงกำร You Use U-Care เพื่อกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคหันมำใส่ใจส่ิงแวดล้อมด้วยกำรใช้กล่องกระดำษท่ี
ผลิตจำก กระดำษรีไซเคิล 100% 

ปี 2563 - 
- 

เปิดด ำเนินกำร BOI ตำมที่ไดร้ับส่งเสริมกำรลงทุน 
ได้รับกำรประเมินและจัดอันดับโดยหน่วยงำน ESG Rating ของสถำบันไทยพัฒน์ ให้ เป็นบริษัทที่ มีกำร
ด ำเนินงำนโดดเด่นดำ้น ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมำภิบำล (ESG) ประจ ำปี 2563 

 - ไดร้ับรำงวลั Forbes Asia Best Under a Billion Awards 
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กลับไป
สารบัญ 

การปรับโครงสร้างหนี้ 
การประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอตัราแลกเปลี่ยนของประเทศมาเป็นระบบอตัราแลกเปลี่ยนลอยตัว เม่ือวนัที่ 2 กรกฎาคม 2540 ได้

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบริษทั  เน่ืองจากในช่วงดังกล่าว บริษทั  มีเงินกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็น

จ านวนมาก และผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบอตัราแลกเปลี่ยนของประเทศในช่วงดังกล่าวท าให้ค่าเงินบาทอ่อนลงมาก ส่งผลท าให้บริษทั  

มีภาระหน้ีสินเพิ่มมากข้ึนจนเกินกว่าความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทั  ในขณะนั้น 

ทั้งน้ี เพื่อแกไ้ขเหตุการณ์ดงักล่าว บริษทั  จึงไดด้ าเนินการเจรจาเพื่อท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีของบริษทั  โดย เม่ือวนัที่ 

29 มิถุนายน 2543 บริษทั  ไดท้ าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบักลุ่มเจา้หน้ี ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัการเงิน 8 แห่ง และบุคคลธรรมดา โดยมี

ระยะเวลาแห่งสัญญา 17 ปี นบัตั้งแต่วนัท 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 ซ่ึงกู้ยืมเพื่อน ามาใช้ซ้ือเคร่ืองจกัรและก่อสร้างโรงงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 57 ของยอดเงินต้นคา้ง

จ่ายทั้งหมด ส าหรับส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 43 นั้น เป็นยอดเงินตน้คา้งจ่ายของเงินกูแ้ละหน้ีสินระยะสั้นประเภทอื่น ซ่ึงกูย้ืมเพื่อน าไปใชเ้ป็น

เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายเพื่อซ้ือวตัถุดิบ ซ่ึงในขณะนั้น เป็นการซ้ือโดยใชว้ิธีจ่ายเงินโดยการเปิดเลตเตอร์ออฟ

เครดิตหรือท าสัญญาทรัสต์รีซีท โดยในขณะนั้นบริษทัไม่ได้ใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงใด ๆ  ต่อมา เม่ือวนัที่ 26 ธันวาคม 2546 บริษทั  

ไดท้ าขอ้ตกลงครั้ งใหม่กบักลุ่มเจา้หน้ีเกี่ยวกับหน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี และไดร้ับความยินยอมให้ช าระหน้ีคืนก่อนก าหนดได ้ โดย

บริษทั  ไดต้กลงท าสัญญาสินเช่ือใหม่กบัธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีรายใหญ่ตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี วงเงิน

สินเช่ือใหม่ 1,360 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเงินกูย้ืมใหม่มาช าระหน้ี ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2546 บริษทั  ไดน้ าเงินดงักล่าวมา

ช าระยอดหน้ีคงคา้งทั้งหมดตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี ทั้งส่วนของเงินตน้ และดอกเบ้ีย 

ต่อมา เม่ือวนัที่ 26 มีนาคม 2547 บริษทั  ได้ท าสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่กับธนาคารพาณิชยอ์ีกแห่งหน่ึง เน่ืองจากสัญญาดังกล่าวมี

เง่ือนไขสัญญารวมทั้งอตัราดอกเบ้ียท่ีดีกว่าสัญญาเงินกูฉ้บบัเดิม สัญญาเงินกูฉ้บบัดงักล่าว มีอายุสัญญา 9 ปี วงเงิน 1,110 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทั  

ไดน้ าเงินกูใ้หม่ไปช าระคืนเงินกูเ้ดิมทั้งจ านวน 

การถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือกลุ่มบริษัท  

-ไม่มี – 

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่  

บริษทัมีการถือครองหุ้นโดยผูถ้ือหุ้นใหญ่ โดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯ กบักิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัสามารถสรุปได ้ดงัน้ี: 

ช่ือบริษัท ความสัมพันธ์ 

บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ  ากดั ถือหุ้นในบริษทั, มีกรรมการร่วมกนัและมีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ยูเนียนคาร์ตอน อินดสัทรีย ์จ ากดั มีกรรมการร่วมกนัและมีผูถ้ือหุ้นร่วมกนัทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ยูไทย คาร์ตอนส์ จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนัและมีผูถ้ือหุ้นร่วมกนัร่วมกนัทางตรงและทางอ้อม 

บริษทั ปราจีนแลนด์ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนัและมีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ไทยฟาร์อีสต์ 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 หน้าท่ี 44)  
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษทัด าเนินธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท์ ซ่ึงใชส้ าหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภณัฑ์ เพื่อจ าหน่ายทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ มาแลว้กว่า 26 ปี มีโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ตั้งอยู่เลขท่ี 61 หมู่ที่ 8 ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี 25000 และ

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

กระดาษคราฟท์ที่บริษทัผลิตและจ าหน่ายมี 2 ประเภทหลกั ๆ คือ 

• กระดาษคราฟท์ส าหรับท าผิวกล่อง (Kraft Liner Board) 

• กระดาษคราฟท์ส าหรับท าลอนลูกฟูก (Corrugating Medium) 

ก าลงัการผลิตโดยรวมประมาณ  264,000 ตนัต่อปี 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 
1.   รำยไดจ้ำกกำรขำย       
1.1 แบ่งตำมประเภทกระดำษ       

• กระดำษครำฟท์ส ำหรับท ำผิวกล่อง 1,305.11 36.19 1,284.54 37.44 1.218.94 32.40 

• กระดำษครำฟท์ส ำหรับท ำลอนลูกฟูก 2,263.89 62.77 2,118.89  61.77 2,500.35 66.45 

     รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยกระดำษ 3,569.00 98.96 3,403.43 99.21 3,719.29 98.85 
1.2 แบ่งตำมตลำดที่จดัจ ำหน่ำย       

• ตลำดในประเทศ 3,253.39 90.21 3,235.74 94.32 3,498.38 92.98 

• ตลำดต่ำงประเทศ 315.61 8.75 167.69 4.89 220.91 5.87 

     รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยกระดำษ 3,569.00 98.96 3,403.43 99.21 3,719.29 98.85 
2.   รำยไดอ้ื่น ๆ       

• รำยไดค้่ำขำยไฟฟ้ำ 16.95 0.47 12.67 0.37 19.77 0.53 

• รำยไดอ้ื่น ๆ 20.52 0.57 14.35 0.42 23.64 0.63 

     รวมรำยไดอ้ื่น ๆ 37.46 1.04 27.02 0.79 43.41 1.16 
รำยไดร้วม (1.1 หรือ 1.2 + 2) 3,606.46 100.00 3,430.45 100.00 3,762.70 100.00 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
กระดาษคราฟท์เป็นผลิตภณัฑ์ของบริษทั ที่ไดน้ าเยื่อกระดาษ (เยื่อใยสั้นและเยื่อใยยาว)  กระดาษ Recycle แป้ง สี และสารเคมีต่าง ๆ ซ่ึงใช้
เป็นส่วนผสมในการผลิตกระดาษ น าไปผ่านกระบวนการผลิตเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระดาษคราฟท์ ซ่ึงบริษทั ไดผ้ลิตกระดาษแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ  

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

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

กระดาษคราฟท์ของบริษทั นอกจากจะแยกประเภทไว ้ 2 ประเภทแล้ว ยงัได้แยกเกรด และแกรม อีกด้วย เพื่อให้ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงเกรดและแกรมของกระดาษคราฟท์ที่บริษทั ผลิต มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
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• กระดาษคราฟท์ส าหรับท าผิวกล่อง (Kraft Liner Board) 
- เกรด KA กระดาษท าผิวกล่องมีสีเหลืองทองคุณภาพพิเศษ มีคุณสมบติัทนต่อความช้ืน มีความเหนียวสูงเหมาะส าหรับท ากล่องที่

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

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

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

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

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

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

- เกรด CA  กระดาษส าหรับท าลอนลูกฟูก มีคุณสมบติัท่ีสามารถรับน ้าหนกัการเรียงซ้อนไดดี้สามารถดูดซึมกาวเพื่อให้ยึดติดกบั
กระดาษคราฟท์ส าหรับท าผิวกล่อง ท าให้คงรูปอยู่ไดแ้ละท าให้กล่องบรรจุภณัฑ์มีความแข็งแรง รวมทั้งสามารถรับแรงกระแทกได้ดี 
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 

95 ของก าลงัการผลิตโดยรวม โดยไม่นบัรวมการหยุดเดินเคร่ืองจักรตามแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ซ่ึงตามปกติบริษทัจะมีการหยุดการ

เดินเคร่ืองเพื่อบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร (Shut Down Maintenance) เป็นประจ าทุก ๆ เดือน เดือนละ 2 ครั้ ง ครั้ งละไม่เกิน 24 ชัว่โมง และ

บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรประจ าปี ๆ ละ 1 ครั้ ง ใชเ้วลาประมาณ 10 วนัต่อสายการผลิต โดยจะไม่หยุดเดินเคร่ืองจกัรทั้งสองเคร่ืองพร้อมกนั มีการ

ก าหนดวนัที่ท่ีจะท าการปิดการเดินเคร่ือง เพื่อบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรเป็นการล่วงหน้าและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เน่ืองจากตอ้งการ

ให้ก าหนดการดงักล่าวมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตารางการผลิตของบริษทัในแต่ละช่วงเวลา  

วตัถุดิบที่ส าคญัส าหรับการผลิตกระดาษคราฟท์ของบริษทั ประกอบดว้ย  

1.  เยื่อกระดาษใยยาว (Long-Fiber Pulp) เยื่อกระดาษใยยาวเป็นวตัถุดิบที่มีความส าคญัในการผลิต เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบส่วนที่

เป็นโครงสร้างหลกัของแผ่นกระดาษ เยื่อใยยาวนั้นได้มาจากไม้เน้ืออ่อน (Soft wood) ซ่ึงเป็นไม้ท่ีข้ึนบริเวณท่ีสูง อากาศเย็น โตช้า ใบมี

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

ในประเทศไทยไม่มีแหล่งวตัถุดิบประเภทไม้เน้ืออ่อน เน่ืองจากภูมิประเทศและภูมิอากาศไม่เอื้ออ านวย จึงต้องมีการน าเขา้เยื่อกระดาษใย

ยาวจากต่างประเทศ  ทั้งน้ีประเทศส าคญัท่ีเป็นแหล่งผลิตเยื่อกระดาษใยยาว ไดแ้ก่  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา ฟินแลนด์ และแอฟริกาใต ้เป็น

ต้น เน่ืองจากปัจจุบันผูผ้ลิตเยื่อกระดาษในต่างประเทศได้ปิดโรงงานเป็นจ านวนมาก ดังนั้นบริษทั จึงแก้ปัญหาโดยการ จัดซ้ือวตัถุดิบท่ี

สามารถใชท้ดแทนเยื่อกระดาษได ้ซ่ึงมีราคาถูกกว่ามาก จึงท าให้สามารถลดตน้ทุนการผลิตลงได้ 

2.  เศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้ว (Waste Paper) / เยื่อกระดาษใยสั้น (Short-Fiber Pulp) เศษกระดาษกล่องท่ีใช้แล้วสามารถหาได้ทั้ง

จากภายในประเทศและน าเขา้จากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ีพฒันาแลว้ เน่ืองจากมีอุปทานอยู่เป็นจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่

ประมาณร้อยละ 80 ของวตัถุดิบประเภทเศษกระดาษกล่องท่ีใชแ้ลว้ท่ีใชใ้นการผลิตทั้งหมดของบริษทั จะเป็นการน าเขา้เศษกระดาษกล่องที่
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ใชแ้ลว้จากต่างประเทศ  ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่ น หรือ ยุโรป เน่ืองจากสามารถจดัหาเศษกระดาษใชแ้ลว้ไดใ้นปริมาณที่มากกว่าเพราะมีอตัราการบริโภค

ผลิตภณัฑ์กระดาษสูงกว่าประเทศไทยมาก และมีคุณภาพของเยื่อกระดาษที่ดีกว่า 

บริษทัคาดว่าในระยะยาวบริษทั จะไม่มีปัญหาในการจัดหาวตัถุดิบประเภทดงักล่าว แมว้่าในปัจจุบนับริษทัจะไม่ไดมี้การท าสัญญา

ซ้ือขายโดยตรงกบัผูจ้  าหน่ายเศษกระดาษกล่องท่ีใช้แล้วรายใดรายหน่ึงเน่ืองจากในปัจจุบันมีผูจ้  าหน่ายเศษกระดาษกล่องท่ีใช้แล้วอยู่เป็น

จ านวนมาก และปริมาณการบริโภคกระดาษกล่องของโลกก็ยงัอยู่ในระดับท่ีสูง อีกทั้งยงัมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตเพิ่มข้ึนในอนาคต การท่ี

บริษทั ไม่ได้ท าสัญญาซ้ือขายโดยตรงกับผูจ้  าหน่ายเศษกระดาษกล่องท่ีใช้แล้วรายใดรายหน่ึงนั้น จึงท าให้บริษทั สามารถเลือกท่ีจะสั่งซ้ือ

เศษกระดาษกล่องที่ใชแ้ลว้จากผูจ้  าหน่ายที่เสนอราคาและเง่ือนไขในการสั่งซ้ือท่ีดีท่ีสุดได ้

3.   น ้าใชอุ้ตสาหกรรม นบัไดว้่าเป็นส่วนประกอบที่ส าคญัอย่างมากในการผลิตกระดาษคราฟท์ เน่ืองจากเป็นวตัถุดิบที่ต้องใช้เป็น

ส่วนประกอบในเกือบทุก ๆ  ขั้นตอนของกระบวนการผลิตทั้งหมด  ทั้งน้ี ในระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทั มีนโยบายในการน าน ้าท่ีใช้แลว้มา

ผ่านการบ าบดัเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงปัจจุบนัมาตรการดงักล่าวจะช่วยลดปริมาณการใชน้ ้าต่อการผลิตกระดาษคราฟท์ 1 ตนัไดม้ากถึงร้อย

ละ 50-60 ของปริมาณการใช้น ้าทั้งหมด ปัจจุบนั บริษทั จดัหาน ้าใชอุ้ตสาหกรรมโดยมีสัญญาซ้ือขายกับ บริษทั ปราจีนแลนด์ จ ากดั โดยมี

อายุสัญญา 3 ปี ซ่ึงบริษทั ดงักล่าวมีแหล่งในการผลิตน ้าอยู่ใกล้กบัโรงงานของบริษทั ท าให้สะดวกในการล าเลียงจัดส่งน ้าใช้อุตสาหกรรม 

อีกทั้งราคาท่ีบริษทั ปราจีนแลนด์ จ ากัด จ าหน่ายน ้ าใช้อุตสาหกรรมให้กับบริษัท นั้นจัดว่าต ่ากว่าราคาจ าหน่ายน ้ าใช้อุตสาหกรรมใน

ทอ้งตลาด  

บริษทัคาดว่าในระยะยาวบริษทั จะไม่มีปัญหาในการจดัหาวตัถุดิบประเภทดังกล่าว เน่ืองจากบริษทั ปราจีนแลนด์ จ ากดั เป็นบริษทั

ที่มีกลุ่มผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหารเป็นกลุ่มเดียวกนักับกลุ่มผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหารของบริษทั และมีความสัมพนัธ์อนัดีกับบริษทั เน่ืองจากด าเนิน

ธุรกิจดว้ยกนัมาเป็นเวลานาน 

4.  สารเคมี เช่น สารส้ม สารกนัซึม สี และแป้งมนั จะเป็นส่วนประกอบท่ีเสริมคุณสมบัติของกระดาษคราฟท์ให้เป็นไปตามคุณภาพ

ท่ีก าหนด  ซ่ึงในกระบวนการผลิตกระดาษคราฟท์จะมีการใชส้ารเคมีเหล่าน้ีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และสารเคมีเหล่าน้ีก็สามารถจดัหาไดจ้ากผู ้

จดัจ าหน่ายทัว่ไปซ่ึงมีจ านวนมาก และสามารถจดัหาไดจ้ากภายในประเทศเกือบทั้งหมด 

5.  เช้ือเพลิง ที่ใชใ้นการผลิตหลกั ๆ ไดแ้ก่ ถ่านหินประเภทลิกไนต์ และบีทูมินสั เป็นเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตพลงังานความร้อน 

และผลิตไอน ้าของหมอ้ไอน ้า (Boiler)  วตัถุดิบเหล่าน้ีสามารถจดัหาไดท้ั้งจากแหล่งภายในประเทศ และต่างประเทศ ท่ีผ่านมา บริษทั จดัซ้ือ

ถ่านหินลิกไนต์ และบีทูมินสั จากผูจ้  าหน่ายภายในประเทศ และจากผูจ้  าหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงมีอยู่หลายรายโดยเป็น

การสั่งซ้ือครั้ งต่อครั้ ง ปัจจุบนับริษทั ไดมี้การท าสัญญาซ้ือขายถ่านหิน ส าหรับใชท้ั้งปีท าให้บริษทั มีถ่านหินใชอ้ย่างต่อเน่ือง และราคาถูก 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคา้ของบริษทั หลกั ๆ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ซ่ึงจะต้องน ากระดาษคราฟท์ที่บริษทัผลิตไปผ่านกระบวนการผลิตเพื่อท า

เป็นแผ่นลูกฟูก (Sheet Board) เสียก่อน  จึงจะน าไปใชใ้นการผลิตกล่องลูกฟูกได ้ ในปัจจุบนักระดาษลูกฟูกท่ีใชก้นัอยู่โดยทัว่ไปมีอยู่ 4 แบบ 

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

(Triple Wall) แต่ละแบบมีความแข็งแรงต่างกนัไป ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้กระดาษลูกฟูกท่ีมีจ านวนชั้นมากกว่าจะมีความแข็งแรงสูงกว่า ดงันั้น 

ในการผลิตกล่องเพื่อบรรจุสินคา้ท่ีมีน ้าหนกัมาก หรือ ตอ้งการความแข็งแรงของบรรจุภณัฑ์เป็นพิเศษ ผูผ้ลิตกล่องลูกฟูกจึงมกัจะเลือกใช้ 

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น หรือ 7 ชั้น เน่ืองจากมีความแข็งแรงสูงกว่า 

ทั้งน้ี  กระดาษลูกฟูกแต่ละแบบจะมีลกัษณะโครงสร้างเป็นชั้นของกระดาษลูกฟูก และลอนกระดาษลูกฟูกสลบักนัไป เช่น กระดาษ
ลูกฟูก 3 ชั้น จะประกอบดว้ย ลอนกระดาษลูกฟูก 1 ชั้น พร้อมกระดาษปะหน้าท าผิวกล่อง ดา้นใน  และดา้นนอก อีก 2 ชั้น รวมเป็น 3 ชั้น 
ดงัรูปต่อไปน้ี 

 
 

กระดาษผิวกล่องชั้นนอก  
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กลับไป
สารบัญ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัของบริษทัเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงบริษทัไดเ้น้นลูกคา้ท่ีมีความมัน่คง มีอตัรา
การเจริญเติบโตทางการคา้อย่างต่อเน่ืองและมีฐานะทางการเงินที่ดี ในปี 2563 บริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ซ่ึงมียอดซ้ือเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 300 
ตนัข้ึนไป จ านวน 15 ราย  ส าหรับสัดส่วนยอดขายในกลุ่มลูกคา้ดงักล่าว คิดเป็นร้อยละ 85 ของรายไดจ้ากการขายรวมของบริษทั  

ทั้งน้ีลูกคา้รายใหญ่ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ประกอบดว้ยกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทัจ านวน 5 ราย มีสัดส่วนยอดขาย 
คิดเป็นร้อยละ 47 ของยอดขายรวม ส าหรับลูกคา้รายใหญ่อื่น ๆ อกี 10 รายนั้น มีสัดส่วนยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 38 ของยอดขายรวม และ
ส าหรับลูกคา้ทัว่ไปมีสัดส่วนยอดขายคิดเป็นร้อยละ 6 ของยอดขาย และมีลูกคา้ต่างประเทศ (Export) มีสัดส่วนยอดขายคิดเป็นร้อยละ 9 ของ
ยอดขายรวม เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 ซ่ึงมีสัดส่วนยอดขายส าหรับกลุ่มลูกคา้ที่เป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่, ลูกคา้รายใหญ่อื่น ๆ และลูกคา้ทัว่ไป 
และลูกคา้ต่างประเทศ (Export) คิดเป็นร้อยละ 43, 33, 12 และ 12 ของยอดขายรวมตามล าดบั 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

1. การควบคุมคุณภาพสินคา้และบริการให้มีมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 
บริษัทให้ความส าคญักับการพฒันาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทัให้มีมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง โดย บริษัท 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. มีผลิตภณัฑ์ที่มีคุณสมบัติและราคาที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี ปัจจุบันบริษทัสามารถผลิต
กระดาษคราฟท์ได้หลายเกรด ซ่ึงมีคุณสมบัติและราคาที่แตกต่างกัน ท าให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้สินคา้ที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสมกบั
ความตอ้งการใชง้านที่แตกต่างกนัได ้

3. การสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกบัลูกคา้    
พนกังานขายของบริษทัมีการติดต่อและออกพบลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ จึงมีโอกาสสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีตลอดจนได้รับฟังความคิดเห็นจาก
ลูกคา้โดยตรงเกี่ยวกบัคุณภาพของสินคา้และการให้บริการ ท าให้พนกังานขายของบริษทัมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากน้ี
พนักงานขายของบริษทั ยงัได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์กระดาษคราฟท์เป็นอย่างดี  จึงสามารถให้ค าแนะน าในการ
เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ และค าแนะน าอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กบัลูกคา้ได้ 
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ปัจจัยความเส่ียง 
 

ด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกคา้รายใหญ่จ านวนน้อยราย 

บริษทั  ไดมี้การจดัแยกกลุ่มลูกคา้โดยก าหนดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั กลุ่มลูกคา้ จ านวน สัดส่วนรายได ้
1 กลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ่ 5 47% 
2 กลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 10 38% 
3 กลุ่มลูกคา้ทัว่ไป ไม่ต ่ากว่า 35 6% 
4 กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ 11 9% 

รวม 100% 

รายไดส่้วนใหญ่ของบริษทั  มาจากลูกคา้กลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ่ ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกคา้กลุ่มน้ีตอ้งพึ่งพิงกระดาษคราฟท์จากบริษทัในสัดส่วนที่สูง 

รองลงมาคือกลุ่มลูกคา้รายใหญ่จ านวนน้อยราย อาจเกิดความเส่ียงในกรณีท่ีลูกคา้กลุ่มน้ีอาจเปลี่ยนไปสั่งซ้ือสินคา้จากผูป้ระกอบการรายอื่น 

แต่ความเส่ียงดงักล่าวมีไม่มากนกัเน่ืองจากบริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีมีการติดต่อซ้ือขายกนัมาเป็นเวลานาน นอกจากน้ีบริษทัยงัมีมาตรการ

ในการก าหนดนโยบายการให้ส่วนลดทางการคา้ เง่ือนไขเครดิตเทอมโดยดูจากปริมาณการสั่งซ้ือเป็นหลกัเพื่อจูงใจให้ลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้จาก

บริษทั และเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนัความเส่ียง บริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการคา้เพื่อหาลูกคา้รายใหม่ ๆ เพิ่มมากข้ึนท าให้ลดความ

เส่ียงไดอ้ีกทางหน่ึง ดังจะเห็นไดจ้ากจ านวนรายลูกคา้ทัว่ไป และลกูคา้ต่างประเทศท่ีเพิ่มมากข้ึน 

ความเส่ียงจากการถูกตดัราคาโดยกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่ 

เน่ืองจากตลาดอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์อุปทานยงัคงมีมากกว่าอุปสงค์อยู่มาก การแข่งขนัในตลาดจึงทวีความรุนแรงอย่าง

ต่อเน่ืองโดยเฉพาะดา้นราคา และการก าหนดราคาในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์มักจะท าโดยกลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นผูน้ าตลาด ท าให้บริษทัมี

ความเส่ียงจากการถูกตดัราคาโดยกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่ 

เพื่อเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน บริษทัจึงให้ความส าคญักบัการควบคุมตน้ทุนการผลิตและคุณภาพของสินคา้ให้อยู่ใน

ระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดก้บัผูผ้ลิตรายใหญ่ ส่งเสริมการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกับลูกคา้อย่างต่อเน่ือง และเน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัมี

คุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศและระดบัราคาที่สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก ดงันั้นการส่งผลิตภณัฑ์ไปขายต่างประเทศจึง

ช่วยลดการพึ่งพิงตลาดภายในประเทศอีกดว้ย 

ด้านการปฏิบัติงาน 

ความเส่ียงจากการพึ่งพิงแหล่งวตัถุดิบที่ส าคญักับผูจ้  าหน่ายเพียงรายเดียว 

บริษทัมีการสั่งซ้ือน ้าซ่ึงเป็นปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัจากบริษทัท่ีผลิตน ้าเพียงรายเดียว จึงท าให้มีความเส่ียงในการถูกยกเลิกการจัดหา

น ้ าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหรือถูกก าหนดราคาซ้ือท่ีสูงกว่าผูจ้ดัจ  าหน่ายรายอื่นอย่างมีสาระส าคญัซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ

ของบริษทัได ้

บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายน ้าเป็นสัญญาอายุ 3 ปี ซ่ึงตามสัญญาระบุว่าบริษทัผูจ้ดัจ  าหน่ายน ้าจะตอ้งไม่ก าหนดอตัราค่าน ้าสูงกว่าราคา

ตลาดและจะตอ้งเป็นอตัราท่ีเท่ากนัหรือต ่ากว่าท่ีจดัจ าหน่ายให้ผูซ้ื้อน ้าเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมรายอื่น 

ด้านการเงิน 

ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 

บริษทัมีค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนเป็นประจ าท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศคือค่าเยื่อกระดาษ และเศษกระดาษกล่อง จึงท าให้บริษทั  มีความ

เส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 
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ระดบัความเส่ียงในเร่ืองน้ีมีไม่สูงนกั ทั้งน้ีเป็นเพราะในการสั่งซ้ือวตัถุดิบดงักล่าวจะมีการก าหนดการสั่งซ้ืออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ ง 

และจะช าระราคาสินค้าภายในระยะเวลาตามก าหนดคือวนัท่ีส่งมอบสินค้า ฉะนั้นจึงมีความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน จะ

เท่ากบัจ านวนการสั่งซ้ือในแต่ละครั้ งและในช่วงซ่ึงเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ตั้งแต่ระยะเวลาสั่งซ้ือสินคา้จนถึงวนัท่ีช าระเงินซ่ึงมีระยะเวลาเฉลี่ย

ประมาณ 20 - 30 วนัเท่านั้น นอกจากน้ีบริษทั  ไดท้ าสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในช่วงท่ีอตัราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มสูงข้ึนเพื่อ

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุไม่เกินหน่ึงปี 

ด้านกฎระเบียบ 

ความเส่ียงจากการปฏิบติังานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท์ ด าเนินกิจการโรงงาน ความเส่ียงน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการ เช่น ถูก

ระงบั หรืออาจถึงขั้นสั่งปิดโรงงานได ้ จึงจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ีระดบัความเส่ียงน้ีมีไม่มากนกั 

เน่ืองจากบริษทัไดมี้การติดตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งอย่างใกลชิ้ด ตลอดจนจดัให้มีการฝึกอบรม และก าหนดเป็นแผนประจ าเดือน/ปี ในการ

ตรวจติดตามความคืบหน้าอย่างสม ่าเสมอ 

ด้านสังคม 
อำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และควำมเป็นอยู่ที่ดี 

บริษทัให้ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิ่งแก่พนกังำน ผูเ้ป็นหน่ึงในกลไกขบัเคลื่อนกิจกำรของบริษทั ทั้งน้ีในกำรปฏิบติังำนย่อมมีควำมเส่ียงต่อกำร

บำดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออำจจะถึงขั้นสูญเสียอวยัวะ และ/หรือ ชีวิตได ้ อนัจะส่งผลกระทบต่อตวัพนกังำนและครอบครัว ตลอดจนชุมชนและ

สังคมได ้ ซ่ึงอำจจจะส่งผลต่อควำมชะงกังนัในกำรด ำเนินงำนของบริษทัได ้ จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะตอ้งหำวิธีมำตรกำรในกำรท่ีจะลดควำม

เส่ียงดงักล่ำวให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อลดควำมสูญเสียอนัไม่พึงประสงค ์ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
กำรจดักำรของเสีย 

ส ำหรับกิจกำรโรงงำน ของเสียจำกกระบวนกำรผลิตเป็นส่ิงท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได ้ซ่ึงอำจจะส่งผลกระทบต่อชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม ควำมชะงักงนัใน

กำรด ำเนินงำนของบริษทั จึงจ ำเป็นจะตอ้งมีกระบวนกำรจดักำรของเสียดงักล่ำวให้อยู่ในสภำพและเง่ือนไข เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนรอบขำ้ง 

(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมเร่ือง “กำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม” หน้ำที่ 38)  
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กลับไป
สารบัญ 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพยข์องบริษทั  ที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ รำคำทุน ค่ำเส่ือมรำคำสะสม รำคำสุทธิตำมบญัชี 
ที่ดินและพฒันำที่ดิน เป็นเจำ้ของ 130.64 0.00 130.64 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง เป็นเจำ้ของ 679.64 448.76 230.88 
อุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งโรงงำน เป็นเจำ้ของ 228.47 190.13 38.34 
เคร่ืองจกัร เป็นเจำ้ของ 3,117.21 1,844.90 1,272.31 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน เป็นเจำ้ของ 12.40 11.12 1.28 
ยำนพำหนะ เป็นเจำ้ของ 19.19 9.14 10.05 
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน เป็นเจำ้ของ 1.49 1.49 0.00 
อำคำรส ำนกังำน เช่ำ 0.00 0.00 0.00 
รวม  4,189.04 2,505.54 1.683.50 

ภาระผูกพัน  
ที่ดินโฉนดเลขที่ 13103 รวมถึงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ตั้งอยู่ท่ี ต.วดัโบสถ ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พร้อมเคร่ืองจกัรหลกัส าหรับผลิต

กระดาษคราฟท์ มูลค่าทางบญัชีทั้งส้ิน 1,485.16 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ไดจ้ดจ านองและหลกัทรัพยค์ ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี 
เงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาวและวงเงินสินเช่ืออื่นกบัสถาบนัการเงิน 

* หมายเหตุ * เป็นสัญญาเช่าพื้นท่ีกบั บริษทั ไทยฟาร์อีสต์ จ ากดั เร่ิมเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีอายุสัญญา 1 ปี อตัราค่าเช่าเดือนละ 

72,187.50 บาทต่อเดือน 

การลงทุนในบริษัทย่อย 

-ไม่มี- 

การตีราคาทรัพย์สินใหม่ 

-ไม่มี- 
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กลับไป

สารบัญ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

- ไม่มี - 
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กลับไป
สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 

ช่ือบริษทั : บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

ช่ือย่อหลกัทรัพย  ์ : UTP   

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษครำฟท์ส ำหรับอุตสำหกรรมหีบห่อและบรรจุภณัฑ์ 

เลขทะเบียนบริษทั : บมจ. 0107547000281  

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

โทรศพัท์ : 02-910-2700 (อตัโนมติั)  

โทรสำร : 02-910-2709   

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

โทรศพัท์ : 037-482-968-74   

โทรสำร : 037-482-975   

ทุนที่เรียกช ำระแลว้ : 650,000,000 บำท   

เวบ็ไซต์ : www.unitedpaper.co.th  

ผูส้อบบญัชี : นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ ์

นำยนพฤกษ ์พิษณุวงษ ์

นำยวิโรจน ์สัจจธรรมนุกูล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน    2982 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน    7764 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน    5128 

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

นำยทะเบียน : บริษทั ศูนยร์ับฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

ผูต้รวจสอบกำรลงคะแนน

เสียงในกำรประชุมผูถ้ือหุ้น 

นกัลงทุนสัมพนัธ์ 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

 

: 

 

: 

: 

โทรศพัท์ 02-009-9999 

นำยเฉลิม เสริมเกียรติพงศ ์(ผูถ้ือหุ้นรำยย่อย) 

 

นำยวฒันธนพล วฒัน์ธนวงศธร โทรศพัท์ 02-910-2700 ต่อ 48 

ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษี หรือตำมควำมเหมำะสมหำกไม่มีควำมจ ำเป็นอื่นใด 

  

http://www.unitedpaper.co.th/
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 650 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้จ านวน 650 ลา้นบาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 650  ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 
บาท (เป็นหลกัทรัพยท์ี่จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

ผูถ้ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษทัที่มีช่ือปรากฎตามสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นเม่ือวนัที่ 9 มีนาคม 2564 ประกอบดว้ย 
ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น % 

1 กลุ่มชินเศรษฐวงศ ์  202,829,000 31.20 
 นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์     81,962,730 12.61 

 นางอจัฉรา ชินเศรษฐวงศ ์     60,679,000 9.34 
 นายชิน ชินเศรษฐวงศ ์     58,874,670 9.06 
 นายอภิชยั ชินเศรษฐวงศ ์ 725,800 0.11 
 นางสาวฐาปณีย ์ ชินเศรษฐวงศ ์ 400,000 0.06 
 น.ส.ขวญัทิพย ์ ชินเศรษฐวงศ ์ 120,300 0.02 
 นายชินพชัร ชินเศรษฐวงศ ์ 66,500 0.01 

2 บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ  ากดั 1 72,142,230 11.10 
3 กลุ่มมงักรกนก 70,891,400 10.91 

 นายมงคล มงักรกนก 45,350,000 6.98 
 นางสุชาดา มงักรกนก 20,000,000 3.08 
 นายขรรคช์ยั มงักรกนก 1,838,400 0.28 
 นายมนตรี มงักรกนก      1,450,000 0.22 
 นางสาวพรทิวา มงักรกนก      1,084,500 0.17 
 นายธีรชยั มงักรกนก      574,000 0.09 
 นายพรชยั มงักรกนก    280,000 0.04 

 นางปัญจรัตน์ มงักรกนก 251,300 0.04 
 นางสาวศิริกุล มงักรกนก 63,000 0.01 
 นายภูริพงศ ์ มงักรกนก  200 0.01 

4 บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 57,605,883 8.86 
5 บริษทั อาเซ่ียนคอมมอดิต้ีส์ จ  ากดั 2 

 

39,153,000 6.02 
6 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY 11,268,300 1.73 
7 นายไพโรจน ์ ช่ืนชูจิตต์ 8,247,870 1.27 
8 นายสุรพงษ ์ พิทกัษบ์ูรณะพฒัน์      7,670,000 1.18 
9 นายบุญน า บุญน าทรัพย ์ 6,447,000 0.99 

10 น.ส.นิจพร หวงัธรรมนูญ 5,798,000 0.89 
11 อื่น ๆ  167,947,317 25.84 

รวมทั้งส้ิน 650,000,000 100.00 
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กลับไป
สารบัญ 

หมายเหตุ 
1. บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ  ากดั ประกอบธุรกิจผลิตกล่องกระดาษและแผ่นลูกฟูก มีรายช่ือผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี 
 

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

รวม   150,000     100.00 
 

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

1 นางธีรรัตน์ 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 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีความจ าเป็นอื่น

ใด และการจ่ายเงินปันผลน้ีไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนยัส าคญั 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 

ปีงบการเงิน 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนหุ้น (ลา้นหุ้น) 650 650 650 650 650 650 650 

ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 199.41 163.99 191.47 315.26 777.17 863.13 1,011.42 

อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.31 0.25 0.29 0.49 1.20 1.33 1.56 

อตัราเงินปันผลต่อหุ้น 0.20 0.15 0.15 0.25 0.60 0.67 0.80 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 65.19 59.45 50.92 51.54 50.18 50.46 51.41 

การออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไป 

-ไม่มี - 

การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 

-ไม่มี -  
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โครงสร้างการจัดการ 

 
ข้อมูลคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

รายช่ือ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ฯ 

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์ ประธานและกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร - ประธานและกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร - 

นายมงคล มงักรกนก กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร - กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร - 
นายบุญน า  บุญน าทรัพย ์ กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร - - - 
ดร.ถกล นนัธิราภากร กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ 
นายก าจร  ช่ืนชูจิตต์ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ - ประธานและกรรมการอิสระ 

นายสุรเชษฐ์  ทรัพยส์าคร กรรมการอิสระ ประธานและกรรมการอิสระ - - 
นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร - กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

 

 
 

  

รองกรรมการผู้จัดการ 

ส่วนการตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

คณะกรรมการสรรหา และพจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

ผูจ้ดัการโรงงาน ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 

ส่วนผลิต ส่วนวิศวกรรม ส่วนพลงังาน ส่วนบริหารโรงงาน ส่วนบัญชี 

คณะกรรมการบริษัท 

เลขานกุาร 

ผูจ้ดัการทั่วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 
ล าดับ รายช่ือกรรมการ จ านวนเข้าประชุม 

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

หมายเหตุ  กรรมการที่เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ินคิดเป็น 90.48% 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

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

ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

ข้อมูลผู้บริหาร 

นอกจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยแลว้ บริษทัไดก้ าหนดให้มีผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการดงัน้ี 

ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
2 นายพีรพงษ ์ เช้ือเอี่ยมสวสัด์ิ ผูจ้ดัการทัว่ไป 
3 นางเพญ็ศิริ ชินเศรษฐวงศ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร / ผูด้  ารงต าแหน่งสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 
4 นายศรนรินทร์ ทิพยป์ระโพธ์ิ ผูจ้ดัการโรงงาน 
5 นายจิราศกัดิ์  เด่นเกรียงไกร ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั 
• ปฏิบติัหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ือหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษทั 

• ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั อนุมติัผงัอ านาจอนุมติัและอนุมติัรายการตามผงัอนุมัติ และก ากับควบคุมดูแล ให้

ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ 

• มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูล้งทุนอย่างถูกต้อง 

ครบถว้น ไดม้าตรฐาน 

• แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ด าเนินการออกระเบียบว่าดว้ยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอ านาจในการอนุมติัเบิกจ่ายทรัพยสิ์นของบริษทั ให้แก่ผูด้  ารงต าแหน่ง

ทางการบริหารรับไปปฏิบติัได ้

• รับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงิน ให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบและ/หรือสอบทาน และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
• สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ 

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

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิก

จา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

• สอบทานให้บริษทั ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

• พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล

ดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง 

• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

• จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

- จ านวนการประชุม และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเห็นเกี่ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

- ความเห็นเกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

- ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

- ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

- ความเห็นเกี่ยวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบติัหน้าที่ตามกฎบตัร 

- รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั 

• ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
• มีอ านาจสั่งการ วางแผน และด าเนินกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด 

• ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

• ก าหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกบัการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษทั 

• อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทั 

• มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวสัดิการพนกังานให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคลอ้งกบักฎหมายที่บังคบัใชอ้ยู่  

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

ตามผงัอ านาจอนุมติั1 

• มีอ านาจในการอนุมติัการซ้ือทรัพยสิ์น ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ อนัสืบเน่ืองจากการด าเนินงานของบริษทั ตามสัญญา และ/หรือขอ้ตกลงกบัคู่ค้า 

โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนุมติั1 
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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 * 

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

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

หมายเหต ุ เน่ืองจากปริมาณในการซ้ือช้ินส่วนอะไหล่และการซ้ือวตัถุดิบในแต่ละช่วงเวลานั้นข้ึนอยู่กบัความจ าเป็นหรือความตอ้งการใช้

ช้ินส่วนอะไหล่หรือวตัถุดิบในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงความเหมาะสมของราคาของช้ินส่วนอะไหล่หรือวตัถุดิบในแต่ละช่วงเวลาดว้ย จึงอาจ

มีบางช่วงเวลาที่จะมีการสั่งซ้ือช้ินส่วนอะไหล่หรือวตัถุดิบเป็นจ านวนมาก ดงันั้นบริษทัจึงไม่สามารถระบุจ านวนเงินท่ีแน่นอนส าหรับการ

ซ้ือช้ินส่วนอะไหล่และวตัถุดิบได ้แต่การซ้ือดงักล่าวจะตอ้งมีเง่ือนไขและราคาท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานด้านการสรรหา 

• พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษทั 

• พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกบักลยุทธ์ของบริษัท 

และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปพิจารณาก าหนดคุณสมบัติของผู ้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั โดยค านึงถึง ความหลากหลาย

ทางดา้นความรู้ ความเช่ียวชาญ ทกัษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการอุทิศเวลา  

- กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง เน่ืองจาก 

- ออกตามวาระ พิจารณาสรรหาและคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษทั และขออนุมติัจากผูถ้ือหุ้นประจ าปี 

- ออกเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ พิจารณาสรรหาและคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการ 

เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตั้งทดแทนต าแหน่งท่ีว่างลง 

- สนบัสนุนให้บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการบริษทั 

- พิจารณาคดัเลือกกรรมการบริษทั ที่มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั 

พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเม่ือมีต าแหน่งว่างลง 

การปฏิบัติงานด้านการการพิจารณาค่าตอบแทน 

• เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกบัโครงสร้างและองคป์ระกอบ ค่าตอบแทนส าหรับประธานกรรมการ ฯ กรรมการบริษทั 

และผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นประจ าทุกปี 
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• พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบติังาน ของคณะกรรมการบริษทั เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั 
พิจารณาอนุมัติและด าเนินการประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหา ฯ จะน าผลการประเมินดังกล่าวใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด

ค่าตอบแทน 

• เสนอหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกับผลการ
ประเมิน แผนธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษทัโดยรวม เพื่อให้สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และ

ศกัยภาพ ทั้งน้ีให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 
เลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ฉบบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต 

รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บังคบัของบริษทั มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้น 

เลขานุการบริษทัมีหน้าท่ีตามกฎหมายดงัน้ี 

• จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

- ทะเบียนกรรมการ 

- หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 

- หนงัสือประชุมผูถ้ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น  

• เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ให้

ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษทัไดร้ับรายงาน 

• ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

• หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

การสรรหากรรมการ 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูค้ดักรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้น และมีศกัยภาพที่จะเขา้มาบริหาร จดัการบริษทัได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีเป็นผู ้

พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

 

 

 

 
 

วิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นมดีังนี้ 
• ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ถือ คือ หน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง 

• ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคล

หลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

ทกัษะ ผลงาน และคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดปัจจุบนั 

องคป์ระกอบความเป็นอิสระ 

ความหลากหลายใน ความสามารถและประสบรณ์ 

การเสนอรายชื่อจากผู้ถือหุน้ 

ประวติัการท าผิดกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษัท 

 

 

 

คณะกรรมการ

พิจารณา เพื่อ

น าเสนอในที่

ประชุมผูถื้อหุน้ 

ที่ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมติั 
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• บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกใน
ครั้ งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้ ง

นั้น ให้ผูเ้ป็นประธานออกเสียงช้ีขาด 

กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เวน้แต่วาระของกรรมการที่

พน้จากต าแหน่งเหลือน้อยกว่า 2  เดือน โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของที่ตน

แทน ทั้งน้ีมติแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดร้ับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่มีสิทธิออกเสียง 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
• ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษทั ก าหนดให้การประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปีทุกครั้ ง ให้

กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจ านวน

ใกลเ้คียงที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ และกรรมการที่ออกจากต าแหน่ง

ตามวาระอาจรับเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกก็ได้ 

• กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากสาเหตุอื่น นอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 เขา้เป็นกรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการ

ที่ตนแทน 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
• คราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ มีสิทธิไดร้ับเลือกกลบัเขา้มาใหม่ได ้ทั้งน้ีส าหรับผูท่ี้ไดด้ ารงต าแหน่งมาแล้ว

เป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกนั คณะกรรมการบริษทัจะทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการท่านนั้นเป็นประจ าทุกปี 

• กรรมการที่ประสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระ ตอ้งยื่นหนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั โดยจะมีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกมาถึง
บริษทั ทั้งน้ีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นทดแทนกรรมการท่ีลาออก ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งเท่าวาระท่ีเหลืออยู่

ของกรรมการท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีแทน และคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ครบถว้นภายใน 90 วนั นบัตั้งแต่

วนัท่ีกรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก 

• ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทั้งคณะเพราะสาเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย ให้
คณะกรรมการตรวจสอบ ที่พน้จากต าแหน่งยงัคงรักษาการในต าแหน่งเพียงเท่าที่ จ  าเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับ

หน้าที่ 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมชุดย่อยอื่น 
• ให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ มีวาระอยู่ในต าแหน่งตามวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ซ่ึงพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้ับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

• นอกจากพน้ตามต าแหน่งตามขอ้ 1 กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ พน้จากต าแหน่งเม่ือ  

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการชุดย่อย 

- คณะกรรมการบริษทัมีมติให้ออกจากต าแหน่ง 
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หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 
บริษทัมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการโดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเม่ือเทียบกับบริษทัในอุตสาหกรรม

เดียวกันและบริษทัที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มี

คุณภาพไว ้และจะค านึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมส าหรับการจ่ายค่าตอบตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร โดยสอดคลอ้งกบัผลการ

ปฏิบติังานของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่จ  าเป็น

และเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และมิใช่ตวัเงิน ให้แก่กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย โดยจะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

ขอมติเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเพื่อขออนุมติัเป็นประจ าทุกปี 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2563 

กรรมการ 
ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ าเหน็จ 

คณะกรรมการบริษทั 10,000 ✓ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 - 

คณะกรรมการบริหาร 10,000 - 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 7,500 - 

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี- 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจ านวน 7 รายในปี 2563 มีดังนี ้
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ าเหน็จ 

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริหาร 

240,000 200,000 

นายมงคล มงักรกนก 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

240,000 200,000 

นายบุญน า  บุญน าทรัพย ์ กรรมการบริษทั 120,000 200,000 

ดร.ถกล นนัธิราภากร 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

330,000 200,000 

นายก าจร  ช่ืนชูจิตต์ 
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

330,000 200,000 

นายสุรเชษฐ์ ทรัพยส์าคร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

240,000 200,000 

นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

330,000 200,000 

รวมทั้งคณะเป็นเงินทั้งส้ิน 3,230,000 บาท 

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี- 
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กลับไป
สารบัญ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชต้อบแทนความส าเร็จในเชิงกลยุทธ์ของบริษทั และตอบแทนผลงานที่ผูบ้ริหาร

ได้สร้างให้กับบริษทั และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการฝ่ายบริหารได้ทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทน

ผูบ้ริหารเป็นประจ าทุกปี โดยก าหนดระบบการบริหารค่าตอบแทนถึงด้านต่าง ๆ ดงัน้ี 

o การบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบติังาน 

- ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร จะแปรผนัตรงกบัผลการบรรลุความส าเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์บริษทั 

- การประเมินผลการปฏิบติังาน จะข้ึนอยู่บนพื้นฐานของตวัช้ีวดัความส าเร็จในการด าเนินงาน ทั้งตวัช้ีวดัทางดา้นผลตอบแทนทาง

การเงิน ดา้นลูกคา้ และกระบวนการภายใน 

- การท าให้เกิดความมั่นใจว่าตัวช้ีวดัความส าเร็จท่ีตั้งข้ึนมีความเหมาะสมกับขีดความสามารถในการด าเนินงานของบริษทั 

เป้าหมายของบริษทั และระดบัผลการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน 

o การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขนัได้ 

- การจ่ายค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขนัได้ในกลุ่มธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท าให้เกิดความมั่นใจว่าบริษทัสามารถท่ีจะดึงดูด และ

รักษาพนกังานที่ดี มีความสามารถ ให้เขา้มาท างานและอยู่สร้างผลงานให้กบับริษทัอย่างต่อเน่ือง 

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท 
ประเภท CEO ผูบ้ริหาร พนกังาน รูปแบบ วตัถุประสงค ์

เงินเดือน ✓ ✓ ✓ เงินสด 
จูงใจรักษาพนกังานที่มีความสามารถ ตอบ
แทนการปฏิบติังานตามหน้าที่รับผิดชอบ  

ผลประโยชน์อื่น ✓ ✓ ✓ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ประกนัชีวิต 
เกษียณอาย ุ

สร้างความมัน่คงและปลอดภยัให้แก่
พนกังาน 

เงินโบนสั ✓ ✓ ✓ เงินสด รางวลัตอบแทนความส าเร็จในแต่ละปี 

ค่าตอบแทนระยะยาว ✓ ✓ - เงินสด 
ผลกัดนัให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี 
สอดคลอ้งผลตอบแทนรวมแก่ผูถ้ือหุ้น 

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจ านวน 5 ราย เท่ากบั 20.34 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และอื่น ๆ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีพนกังานทั้งส้ิน 365 คน โดยมีค่าตอบแทนอนัไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ รวม

ทั้งส้ิน 139.19 ลา้นบาท
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การก ากบัและดูแลกิจการ 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
บริษทัยึดถือการปฏิบติัตามกฎหมายเป็นขั้นพื้นฐาน มีความโปร่งใส น่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับตามจรรยาบรณในการด าเนินธุรกิจท่ีดี ดว้ย

หลกัธรรมาภิบาลและเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดยครอบคลุม 5 หมวด ดงัน้ี 

• สิทธิของผูถ้ือหุ้น 

• การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

• การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

• การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

รายงานการปฏิบัตติามนโยบายการก ากับดูแลกิจการในปีทีผ่่านมา 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัเคารพสิทธิของผูถ้ือหุ้นทุกราย ในฐานะหน่ึงในผูเ้ป็นเจา้ของธุรกิจของบริษทั เพื่อความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ บริษทัก าหนดให้

สิทธ์ิแก่ผูถ้ือหุ้นทุกรายดงัต่อไปน้ี 

• การลงคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อหน่ึงคะแนนเสียง 

• การอนุมติัและรับเงินปันผลในอตัราการจ่ายต่อหุ้น 

• การซ้ือ ขาย โอน รับโอน หลกัทรัพยท่ี์ตนถือครองอย่างเป็นอิสระ 

• การเสนอช่ือแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการ 

• การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

• การแต่งตั้งผูส้อบบัญชีอิสระ และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 

• การแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามในที่ประชุมผูถ้ือหุ้นอย่างเป็นอิสระ 

เปิดโอกาสในผูถ้ือหุ้นรายย่อยที่มีคุณสมบติัตามที่ก าหนดสามารถเสนอวาระการล่วงหน้าผา่นช่องทางของบริษทั ระหว่างวนัที่ 1 ธ.ค. 2563 - 

31 ม.ค. 2564 

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานดงักล่าวแลว้ บริษทัยงัเผยแพร่ขอ้มูลท่ีส าคญัเกี่ยวกบัการด าเนินงานและการเขา้ท าธุรกรรม ผ่านเวบ็ไซต์ของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซต์ของบริษทั เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลไดห้ลากหลายช่องทาง  

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัให้ความเท่าเทียมกนักบัผูถ้ือหุ้นทุกราย โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงานในปี 2563 ดงัน้ี 

เปิดโอกาสในผูถ้ือหุ้นรายย่อยท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านช่องทาง

ของบริษทั ระหว่างวนัที่ 1 ธ.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564 

การด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 

มิ.ย. 63 ก.ค. 63 
4 มิ.ย. 

เผยแพร่เอกสารการประชุม 
(ล่วงหน้า 40 วนั) 

9 มิ.ย. 
ส่งเอกสารเชิญประชุม 
(ล่วงหน้า 35 วนั) 

14 ก.ค. 63 
(ประชุมผุถ้ือหุ้น) 

แจง้มติที่ประชุม ต่อ SET 

20 ก.ค. 
เผยแพร่รายงานการประชุม 
(14 วนันบัจากวนัประชุม) 

ส่วนที่ 2 หน้าที ่18 
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หน้าที่ 31 
 

หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมถูกจัดท าข้ึนเป็นภาษาไทย โดยเอกสารประกอบการประชุมท่ีเป็นค าช้ีแจงเกี่ยวกบั

เอกสารและหลกัฐานซ่ึงผูถ้ือหุ้นจะตอ้งน ามาในวนัประชุมหรือเตรียมเพื่อประกอบการมอบฉันทะ โดยจ าแนกเป็นการมาดว้ยตนเอง หรือ

มอบฉันทะ และจ าแนกเป็นกรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ขอ้ก าหนดเร่ืองเอกสารหลกัฐานที่ตอ้งน ามาแสดงเป็นไปตามแนวทางที่

กฎหมายก าหนด เพื่อไม่ให้ไปเป็นการจ ากดัสิทธิหรือเป็นภาระต่อผูถ้ือหุ้นเกินความจ าเป็น 

แต่งตั้งกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ คุณสุรเชษฐ์ ทรัพยส์าคร คุณถกล นนัธิราภากร และคุณก าจร ช่ืนชูจิตต์ เพื่อเป็นผูร้ับมอบอ านาจ

แทนผูถ้ือหุ้นที่ไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนล่วงหน้าให้กบัผูถ้ือหุ้นสถาบนัและคสัโตเดียน เพื่ออ านวยความสะดวก โดยหากมี

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะมีการส่งส าเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นต์ของกรรมการอิสระผูร้ับมอบอ านาจกลบัไปให้ผูถ้ือหุ้น

ภายหลงัการประชุม เพื่อใชเ้ป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบผูถ้ือหุ้นของหน่วยงานก ากบัดูแลภายหลงั  

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหุ้นทุกรายในการเขา้ร่วมประชุม บริษทัใชร้ะบบบาร์โคด้ในการลงทะเบียน และการ

นบัคะแนนเพื่อความรวดเร็วและแม่นย า โดยไดเ้ตรียมบุคลากรและส่ิงอ านวยความสะดวกไวอ้ย่างเพียงพอ อาทิ เคร่ืองถ่ายเอกสาร ป้ายช้ีแจง

ขั้นตอนการลงทะเบียนโดยละเอียด 

เน่ืองจากไม่สามารถจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีตามปกติ จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัส COVID-19 ซ่ึงทางบริษทั

ไดมี้การช้ีแจงถึงความจ าเป็นดงักล่าวผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยก ากบัดูแลท่ีเกี่ยวขอ้ง และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัให้ทราบโดยทัว่กนั

แลว้ โดยทนัทีท่ีสถานการณ์คลี่คลายและสามารถจดัการประชุมได ้บริษทัจึงก าหนดวนัประชุมใหม่เป็นวนัที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 

น. ซ่ึงไม่ตรงกบัวนัหยุดสุดสัปดาห์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ เวลาการประชุมมีความเหมาะสม ส าหรับสถานที่จดัประชุม โรงแรมมิราเคิล แก

รนด์ คอนเวนชัน่ มีความสะดวกต่อการเดินทาง เน่ืองจากมีระบบขนส่งมวลชนท่ีหลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล และมีส่ิงอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูถ้ือหุ้นอย่างครบครัน 

คณะกรรมการเขา้ร่วมการประชุมทั้งส้ิน 5 ท่าน (เอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 1) รวมทั้งผูบ้ริหารสูงสุดสายงานบญัชีและการเงิน เขา้

ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซักถามต่าง ๆ ของผูถ้ือหุ้น 

ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมไดด้ าเนินการประชุมตามวาระและเร่ืองท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีการ

เพิ่มเติมหรือแกไ้ข พร้อมทั้งจดัสรรเวลาส าหรับการซักถามของผูถ้ือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนการลงมติ 

โฆษกของการประชุมไดแ้จง้จ านวนและสัดส่วนของผูถ้ือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะ ขั้นตอนและวิธีการประชุม การ

ออกคะแนนเสียง และการนบัคะแนนให้ผูถ้ือหุ้นทราบก่อนเร่ิมประชุม 

ในการลงคะแนนเสียง บริษทัไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนส าหรับทุกวาระ และส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจดัให้มีการลงคะแนนเป็น

รายบุคคล หรือทั้งคณะ 

ประธานที่ประชุมแจง้ผลการลงคะแนนและมติของที่ประชุมในแต่ละวาระ แบ่งเป็นคะแนนที่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยพบว่า

ไม่มีผูถ้ือหุ้นคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัมติดังกล่าว 

เลขานุการบริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุม เพื่อน าส่งให้หน่วยก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้ง และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัภายใน 14 วนั 

หลงัวนัประชุม โดยมีการบนัทึกรายละเอียดและสาระส าคญัไวอ้ย่างครบถว้นตามแนวทางของหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาด

หลกัทรัพย ์

บริษทัตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ พนกังาน ชุมชน สังคม หรือส่ิงแวดลอ้มจึงได้

ก าหนดนโยบายให้มีแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียตามสิทธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางการอยู่ร่วมกนัอย่างย ัง่ยืน และไดก้ าหนดให้มี
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หน้าที่ 32 
 

แนวปฏิบติัและระบบการควบคุมภายในท่ีดี รวมทั้งนโยบายการต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชนั เพื่อป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนัใน

องคก์รและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

หมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงที่มีกบับริษทั เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้

เสียสามารถติดต่อ ร้องเรียน หรือแนะน า ผา่นทางช่องทางบริษทัตามนโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน และไดก้ าหนดแนวทางการ

ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อให้บุคลากรทุกระดบัในองคก์รยึดถือเป็นแนวปฏิบติัโดยถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีส าคญัของทุกคนดังน้ี 

ต่อผู้ถือหุ้น มุ่งมัน่ในการเป็นตวัแทนด าเนินธุรกิจของผูถ้ือหุ้นอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มีระบบบญัชีและการเงินท่ีเช่ือถือได้ 
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถ้ือหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษทั และผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง 

คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อให้ผลประโยชน์

ของกลุ่มที่เกี่ยวขอ้งอย่างเต็มความสามารถ ไม่มีการด าเนินใด ๆ ในลกัษณะที่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั ไม่

เปิดเผยขอ้มูลลบัต่อบุคคลภายนอก 

ต่อลกูค้า สรา้งความพึงพอใจแก่ลูกคา้โดยการส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพและเง่ือนไขตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ เปิดเผยขอ้มูล
และข่าวสารเกี่ยวกบัการบริการอย่างครบถว้นถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง จดัให้มีช่องทางการส่ือสารเพื่อให้

ลูกคา้ร้องเรียนเกี่ยวกบัคุณภาพผลิตภณัฑ์ ไม่ก าหนดเง่ือนไขการคา้ที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ  

ที่มีต่อลูกคา้อย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกนั และให้ความส าคญัในการรักษาขอ้มูลที่เป็นความลบัของลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ และไม่น า

ขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ 

ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ ค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ 
โดยปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจในการแข่งขนัทางธุรกิจ บริษทัยึดถือกติกาการ

แข่งขนัท่ีเป็นธรรมตามนโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่คา้ โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

คู่ค้า :ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการคา้กบัคู่คา้โดยไม่สุจริต และปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขต่าง 
ๆ ที่มีต่อคู่คา้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้ จะรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหาดว้ยหลกัแห่งความสมเหตุสมผล 

คู่แข่งทางการค้า : ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไดร้ับผลตอบแทนท่ี
เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ท าลาย

ช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางเส่ือมเสียโดยปราศจากขอ้มูลความจริง 

เจ้าหนี้ : ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขที่มีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด รายงานฐานะทางการเงินของบริษทั แก่เจา้หน้ีดว้ยความ
ซ่ือสัตย ์ ถูกตอ้ง และตรงเวลา ให้แก่เจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอและแจง้ให้เจา้หน้ีทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัใน

สัญญา เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย เพื่อเป็นการป้องกนัการลงทุนที่มีความเส่ียงจึงก าหนดให้มี

การเรียกเก็บเงินค ้าประกนัผลงานตามระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม  

ต่อพนักงาน พฒันาเสริมสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทั้งการส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพื่อสรา้งความมัน่ใจ 

และเป็นขวญัก าลงัใจให้แก่พนกังานในการปฏิบติังานกบับริษทัทั้งในดา้นความมัน่คง ปลอดภยัในอาชีพการท างาน และส่งเสริมให้มี

การพฒันาบุคคลากร โดยมีแนวปฏิบติั คือ 
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• ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละ
คน ตามนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนกังาน ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการ 

ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดใน พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อท าหน้าที่ในการร่วมหารือกบันายจา้งเพื่อจดั

สวสัดิการแก่ลูกจา้ง การให้ค าปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแกน่ายจา้งในการจดัสวสัดิการส าหรับลูกจา้ง ท าหน้าที่ตรวจตรา

ควบคุมดูแล การจดัสวสัดิการท่ีนายจา้งจดัให้ลูกจา้ง พร้อมทั้งเสนอขอ้คิดเห็นและแนวทางในการจดัสวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์

ส าหรับลูกจา้งต่อคณะกรรมการสวสัดิการแรงงาน และจดัให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการทุก ๆ 2 ปี 

• การแต่งตั้ง การโยกยา้ย รวมทั้งการให้รางวลั และการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระท าดว้ยความเสมอภาคบริสุทธ์ิใจ และตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้ง การกระท าหรือการปฏิบติัของพนกังานนั้น ๆ  

• ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างาน ให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต และทรัพยสิ์นของพนกังาน ไดก้ าหนดนโยบายความปลอดภยั 

จดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานและ

สวสัดิการสังคม โดยแบ่งออกเป็นระดบัผูบ้ริหาร ระดบัหัวหน้างาน และระดบัปฏิบติังาน มีการก าหนดหน้าที่ของแต่ละระดับ 

เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในสถานประกอบการต่อพนกังานทุกระดบั โดยพบว่าระหว่างปี มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนทั้งส้ิน 12 ครั้ ง เป็น

อุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงานรวม 28 วนั ทั้งน้ีคณะกรรมการความปลอดภยัฯ ไดติ้ดตาม ประเมินผล และทบทวนมาตรการในการ

ป้องกนั ตลอดจนรายงานแก่ผูบ้ริหารตามล าดบัชั้นอย่างครบถว้นแลว้ 

• ปฏิบติัต่อพนกังานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความส าคญัต่อการพฒันาการถ่ายทอดความรู้และความสามารถของ

พนกังาน โดยให้โอกาสกบัพนกังานอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ ผ่านระบบการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นการเพิ่ม

ศกัยภาพในการปฏิบติังาน ตลอดจนขอ้กฎหมายหรือขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ีมีการฝึกอบรมในปี 2563 ทั้งส้ินจ านวน 39 

หลกัสูตร คิดเป็นชัว่โมงฝึกอบรมได ้3,498 ชัว่โมง 

• รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ จากพนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  

• ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บังคบัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด  

• บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนกังาน 

• ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่เกี่ยวขอ้งกบั

การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเด็ดขาด ตามนโยบายเกี่ยวกบัสิทธิมนุษยชนของบริษทั 

• มีช่องทางให้พนกังานเขา้แจง้เร่ืองท่ีส่อไปในทางผิดระเบียบ วินยั และกฎหมายได้ 

• ส่งเสริมให้พนกังานเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาท หน้าที่เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ

อย่างทัว่ถึง 

• ส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางในการท างาน รวมถึงการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานและบริษทัโดยรวม  

ต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม ค านึงถึงความปลอดภยัของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงให้ความส าคญัของการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั ตลอดจนส่งเสริมการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพฒันา

อย่างย ัง่ยืน โดยบริษทัก าหนดแนวทางปฏิบติัดังน้ี 

• ในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษทัค านึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด บริษทัเน้นหลกั 3Rs อนัประกอบดว้ย Reduce (ลดการใชท้รัพยากร), Re-use (น ากลบัมา

ใช้ซ ้ า) และ Recycle (การน าไปแปรรูป/ผลิตใหม่) โดยได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อท าหน้าท่ีในการสนับสนุน ผลกัดัน ติดตาม 

ตลอดจนการศึกษาเทคนิค ความรู้ เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อพนักงาน , องค์กร และส่งผลดีต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนในระยะยาวต่อไป โดยก าหนดนโยบายดงัต่อไปน้ี 
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- มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ในการจดัการของเสียที่

เกิดจากทุกกิจกรรมในกระบวนการผลิต การด าเนินกิจกรรมประจ าวนัอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

- สนบัสนุนทุกกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการจดัการของเสียดว้ยหลกั 3Rs 

- บริษทั ก าหนดให้หน้าที่ในการลดปริมาณของเสีย และการจดัการของเสียอย่างถูกตอ้งเป็นหน้าที่ของพนกังานทุกคน ทุก

ระดบัจะตอ้งให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด รวมทั้งติดตามและรายงานต่อคณะท างาน 

- ให้การสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานเพื่อการ

จดัการของเสียตามหลกั 3Rs อย่างต่อเน่ือง 

• ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้มเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ี ในการด าเนินการ

ท่ีผ่านมา บริษทั ได้ด าเนินการดูแลส่ิงแวดล้อมและควบคุมมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างครบถ้วนตามระเบียบของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษทั ได้ส่งรายงานเอกสารวิเคราะห์น ้ าเสียตลอดจนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้กับ

อุตสาหกรรมจังหวดัปราจีนบุรีเป็นประจ าทุกเดือน และ ส่งรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารพิษรายเดือนต่อกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากน้ี บริษทั ยงัมีการรายงานเร่ืองระบบความปลอดภยัของหม้อน ้ า (Boiler) และ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประจ าตลอดจนมีการขออนุญาตต่อกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในเร่ืองท่ีก าหนดให้ตอ้งมีการอนุญาต เช่น การน าส่ิงปฏิกูล หรือ วสัดุท่ีไม่ไดใ้ชแ้ล้วออก

นอกบริเวณโรงงาน การขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการจดัการวสัดุเหลือใชจ้ากการผลิต เป็นตน้ 

• ส่งเสริมการใชแ้ละการอนุรักษพ์ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและชนรุ่นหลงั 

• ไม่สนบัสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภยัต่อสังคม หรือศีลธรรมอนังดงาม และ/หรือ เป็นการส่งเสริมอบายมุข 

• จดัให้มีระบบการร้องทุกขใ์นเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิด มีผลกระทบต่อชุมชน โดยไม่เปิดเผยหล่งท่ีมาของขอ้มูล เพื่อเป็นการ
ปกป้องความปลอดภยั ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงแกไ้ข และแจง้ผลการด าเนินการให้ผูร้้องทุกข์ทราบในเวลา

อนัควร 

• ปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ให้เกิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบัอย่างต่อเน่ืองและจริงจงั ผ่าน

การฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ 

• ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดย

หน่วยงานที่ก ากบัดูแล 

• ให้ความสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการสนับสนุน

การศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์  

• ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน และส่ิงแวดล้อม อนัเน่ืองมาจากการ

ด าเนินงานของบริษทัโดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบัเจา้หน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน วา่ดว้ยวินยัและการลงโทษ ซ่ึงหากพบหลกัฐานว่า

พนกังานไดก้ระท าผิดกฎระเบียบขอ้บังคบัของบริษทั จะถือว่าเป็นการผิดวินยัขั้นร้ายแรง และจะพิจารณาลงโทษขั้นสูงสุดตามระเบียบของ

บริษทัทนัที จดัให้มีหลกัสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกบั นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างสม ่าเสมอ 

การล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธิ์ บริษทัถึงความส าคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยเฉพาะระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อป้องกนัความเส่ียงเร่ืองการโจรกรรมขอ้มูล และการล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  ให้มีการก าหนดสิทธิใน

การเขา้ถึงขอ้มูล ตลอดจนสิทธิการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์การใชง้านต่าง ๆ ตอ้งไดร้ับการตรวจสอบและอนุญาตจากผูดู้แลระบบสารเทศ

ของบริษทัเสมอ 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัมุ่งมั่นท่ีจะเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและมิใช่การเงินแก่ผูถ้ือหุ้นและนักลงทุน อย่างเพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และ

เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเช่ือมัน่ของผูถ้ือหุ้นและนกัลงทุนเกี่ยวกบัความเช่ือถือไดแ้ละซ่ือสัตยข์องบริษทั 

โดยยึดหลกัในการเปิดเผยสารสนเทศ ดงัน้ี 

• การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ 

• ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ 

• ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงขอ้มูล 

ส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์เพื่อเป็นศูนยก์ลางการประชาสัมพนัธ์และเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัที่ส าคญัและเป็นประโยชน์ในการ

ประกอบการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในการวิเคราะห์หลกัทรัพยผ์่านช่องทางต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย

การเปิดเผยขอ้มูลและจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และสม ่าเสมอ รวมทั้งต้องไม่

เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศที่เป็นความลบัหรือข้อมูลภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านทางช่องทางของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัก าหนดให้มี “หลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” เพื่อให้มีขอ้มูลที่จ  าเป็นในการติดตามดูแล

การมีส่วนไดเ้สียและรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงจะช่วยให้บริษทั กรรมการ และผูบ้ริหาร 

สามารถปฏิบติัหน้าที่ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต และป้องกนัมิให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผูบ้ริหารตอ้ง

เปิดเผยส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง เม่ือตกลงเขา้ท ารายการใด ๆ กบับริษทั 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ถือแนวปฏิบติัในการเปิดเผยขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพยข์องตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ และคู่สมรสที่ไม่ไดจ้ดทะเบียน ไวใ้นรายงานประจ าปี 

ในการท ารายการระหว่างกนั บริษทัยึดหลกัปฏิบติัตามแนวทางของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมาตรฐานบญัชี เพื่อให้สามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดถู้กตอ้ง การท ารายงานเป็นไปอย่างโปร่งใส 

สมเหตุสมผลและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญัเสมือนกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก รวมทั้งสอดคลอ้งกบัหลกัการ

ก ากบัดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกนั มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูร้ับผิดชอบในการ

ส่ือสาร ก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติัตาม โดยเปิดเผยขอ้มูลเม่ือมีการท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจ าปีดงัที่แสดงไวแ้ลว้ในหน้าที่ 60 

บริษทัก าหนดนโยบายและวิธีการป้องกนัมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลส าคญัอนัมีผลต่อการลงทุน คณะกรรมการจะมี

ประชุมและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ แลว้

แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามก าหนดเวลาภายวนัท าการถดัไป กรรมการและผูบ้ริหารจึงไม่มีโอกาสใชข้อ้มูลภายในให้เป็น

ประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนก าหนดนโยบายห้ามส าหรับบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ้ือ-ขายหลกัทรัพยเ์ป็นระยะเวลาล่วง 30 วนั ก่อนที่มีการเปิดเผย

ขอ้มูลสู่สาธารณะ 

บริษทัก าหนดนโยบายการแจง้เบาะแสะหรือขอ้ร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน

ให้แก่บริษทัทราบเพื่อท าการตรวจสอบ แกไ้ขปรับปรุง และหามาตรการในการป้องกนัอย่างทนัท่วงที ตามที่เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี

ดงัที่แสดงไวแ้ลว้ในหน้าที่ 59 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้แก่นกัวิเคราะห์การลงทุนนดัหมายเขา้พบปะ พูดคุย/สอบถามผ่านส่ืออิเลคทรอนิคส์ออนไลน์กบัผูบ้ริหารไดต้าม

โอกาสเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นบุคคลที่มีภาวะผูน้ าและวิสัยทศัน์ โดยก าหนดให้เป็นวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจดัการ

น าไปก าหนดเป็นกลยุทธ์และตั้งเป้าหมาย และมีการทบทวนและติดตามความคืบหน้าเป็นประจ าทุกปี คณะกรรมการไดติ้ดตามดูแลให้มีการ

น ากลยุทธ์ของบริษทัไปปฏิบัติผ่านการประชุมกรรมการบริษทัในทุก ๆ ไตรมาส ทั้งน้ีคณะกรรมการไดติ้ดตามผลการด าเนินงานของฝ่าย

จดัการ โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษทั โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงิน และ

แผนงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ีในปี 2563 คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ

กลยุทธ์ของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลายทั้งทางดา้นประสบการณ์การท างาน การศึกษา รวมถึงมีสัดส่วนของกรรมการอิสระและ

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามในเจ็ดของกรรมการทั้งหมด เพื่อให้สามารถตดัสินใจไดอ้ย่างอิสระ บริษทัไดก้ าหนดให้มีการแบ่งแยก

บทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจดัการ และสงวนสิทธิการพิจารณาเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจให้เป็นอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั อย่างไรคณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนให้กรรมการและฝ่ายจดัการมีความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนัผา่นการ

สร้างวฒันธรรมการเคารพบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และการท างานร่วมกนัตามหลกัธรรมาภิบาล 

วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยถูกก าหนดไวล้่วงหน้า โดยส่วนงานเลขานุการบริษทัจะติดต่อกบัคณะกรรมการ

เพื่อก าหนดตารางการประชุมประจ าปีล่วงหน้าภายในเดือนมกราคมของทุกปี และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบให้แก่

กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษา ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้

ด าเนินการให้แต่ละวาระมีการจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดอย่างมีอิสระ พร้อมทั้งสนบัสนุน

ให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการทุกครั้ ง ทั้งน้ีขณะลงมติกรรมการจะตอ้งอยู่ในท่ีประชุมไม่

น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีมาประชุม อีกทั้งเพื่อป้องกันการมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระนั้น จะไม่เขา้

ประชุมและลงมติในวาระนั้น ๆ 

ในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมร่วมกนัอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและฝ่ายจดัการเขา้ร่วม 1 ครั้ ง 

โดยมีการอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกบั การพฒันาการด าเนินงานในดา้นการบริหารความเส่ียง การสอบทานการผลการตรวจสอบและติดตาม

การตรวจสอบภายใน และภายหลงัการประชุมไดมี้การรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ กรรมการและผูบ้ริหารมีการ

รายงานให้บริษทัรับทราบในส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษทัเม่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู ้บริหาร และ

รายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดงักล่าวเพื่อให้บริษทัมีขอ้มูลประกอบการด าเนินการตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท ารายการที่เกี่ยวโยง

กนั ทั้งน้ีส่วนงานเลขานุการจะน าเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สีย รวมถึงการถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการและผูบ้ริหาร

ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบในทุกไตรมาสและทุกครั้ งท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารไดร้ายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณานโยบายและโครงสร้างการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการก่อนเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมติั โดยนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ จะพิจารณาจากหน้าที่

ความรับผิดชอบ ระดบัการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัและบริษทัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั ผลประกอบการของบริษทั 

เป้าหมายและผลการปฏิบติัการของกรรมการรายบุคคล รายละเอียดศึกษาไดจ้าก “โครงสรา้งการจดัการ” หน้า 34 

กรรมการใหม่ท่ีไดร้ับการแต่งตั้งจะไดร้ับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบขอ้มูลทัว่ไปและภาพรวมขอ้มูลการด าเนินธุรกิจท่ีส าคญัและสรุปการ

ด าเนินของแต่ละสายธุรกิจ การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้ง  

คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการย่อยทุกชุด คือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เป็นรายบุคคลและทั้งคณะดว้ยตนเองเป็นประจ าทุกปี 



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  

หน้าที่ 37 
 

กลับไป
สารบัญ 

ครอบคลุมการทั้งเร่ืองโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การเขา้ร่วมประชุม การปฏิบติัตามหน้าที่ 

การพฒันาตนเอง และความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

• เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา 

• เพื่อใชใ้นการพฒันาการท างานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิผล และตระหนกัถึงความรับผิดชอบของตนไดอ้ย่างชดัเจน  

• เพื่อพฒันาความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจดัการ 

การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนเร่ืองอื่น ๆ 
บริษทัพิจารณาการน าหลกัการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ มาปรับใชต้ามความเหมาะสมของธุรกิจบริษทัแลว้โดยในปี 2563 มีเร่ืองท่ีบริษทัยงัไม่ไดป้ฏิบัติและมี

มาตรการทดแทนที่เหมาะสม โดยพบว่ามีกรรมการ 6 ท่านด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปี เน่ืองจากไม่มีการเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับเลือกตั้ง

เขา้เป็นกรรมแทนกรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยคณะกรรมการไดพ้ิจารณาอย่างระมดัระวงั และรอบคอบแลว้

เห็นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผูท้ี่มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด รวมทั้งเป็นกรรมการท่ีมีทกัษะ ประสบการณ์

ความรู้และความเช่ียวชาญ สามารถให้ขอ้เสนอแนะในการด าเนินธุรกิจอนัเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินธุรกิจของ

บริษทัไดเ้ป็นอย่างดี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ค่าบริการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 450,000 

ค่าบริการสอบบญัชีประจ าปี 720,000 

ค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 

รวม 1,220,000 

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ไม่มี 
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หน้าที่ 38 
 

การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษทัตระหนกัและเล็งเห็นความส าคญัของการด าเนินธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืน ดว้ยการบริหารงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Social) และส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ควบคู่ไปกบัการสร้างผลตอบแทนและผลประกอบการที่ดี ตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและ

หลกัธรรมาภิบาลของบริษทั เพื่อเป็นบริษทัชั้นน าของประเทศในการด าเนินธุรกิจกระดาษคราฟท์ส าหรับอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ ด าเนิน

ธุรกิจดว้ยความโปร่งใส มีมาตรฐานดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัที่ดี อยู่ร่วมกบัชุมชนอย่างมีความสุข รวมถึงการดูแลและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัจึงไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืนไวด้งัน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ 

• ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด โดยด าเนินธุรกิจดว้ยความรอบคอบ พิจารณา

ปัจจยัที่อาจส่งผลกระทบในการด าเนินงาน วางแผนและทบทวนแผนในการด าเนินธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ  

• มุ่งสร้างผลประกอบการที่ดี เพื่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุก ๆ ฝ่าย ผ่านสินคา้ นวตักรรมและบริการที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ไดต้รงจุดและทนัท่วงที 

• มุ่งเน้นให้ความส าคญัในดา้นความสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่คา้ ในการที่จะเติบโตควบคู่กนัไปในระยะยาว  

ด้านสังคม 

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกิจกรรมเกี่ยวกบัการสงัคมสงเคราะห์ การดูแลรักษาสุขภาพ การศึกษา ศิลปะ และกิจกรรมทาง

วฒันธรรมอื่น ๆ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมการกุศลในชุมชนต่าง ๆ ในฐานะพลเมืองท่ีดี 

• ด าเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณของบริษทัว่าดว้ยเร่ืองสิทธิมนุษยชน ด าเนินงานดา้นทรัพยากรมนุษยด์ว้ยความเป็นธรรม สร้างความสัมพนัธ์

อนัดีระหว่างบริษทัและพนกังาน ตลอดจนสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ปลอดภยัและสะดวกสบาย มีสมดุลระหว่างการท างานและ

ชีวิตส่วนตวั 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

• ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัให้มากท่ีสุด โดยค านึงถึงวิถีชีวิตของผูท่ี้อาศยัในทอ้งถิ่นนั้น ๆ 

• จดัหาผลิตภณัฑ์และการให้บริการซ่ึงไม่เฉพาะแค่ตรงตามความตอ้งการลูกคา้เท่านั้น แต่ยงัเป็นการช่วยเหลือส่ิงแวดลอ้มหรือส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด ในทางท่ีสังคมยอมรับ 

• ตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม โดยให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล หุ้นส่วนธุรกิจ องคก์รเอกชนและองคก์รท่ีไม่

แสวงหาก าไร และชุมชนทอ้งถิ่นในส่วนของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษทัรับผิดชอบในการก ากบัดูแลให้มีการด าเนินธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืน อย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอทัว่ทั้งองคก์ร ผ่าน

คณะกรรมการด าเนินธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการทวนสอบความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของการด าเนินธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืน 

3. คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบในการทบทวน ก ากบัดูแล ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าของการด าเนินธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืน 

4. คณะกรรมการด าเนินธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืนรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืน  

ส่วนที่ 2 หน้าที ่31 
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หน้าที่ 39 
 

กลับไป

สารบัญ 

5. ประธานคณะกรรมการด าเนินธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืนรับผิดชอบในการน านโยบายการด าเนินธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืนไปประยุกต์ใชท้ัว่ทั้ง

องคก์รและติดตามให้เกิดการน าไปใชอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อการบรรลุผลส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ รายงานปัญหาและความ

คืบหน้าที่ส าคญั ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั 

6. ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดบัในองคก์ร รับผิดชอบในการระบุ ประเมิน ปัจจยั ผลกระทบ ตลอดจนแนวทางในการแกไ้ข/ปรับปรุง/

พฒันาต่อการด าเนินธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืนภายในหน่วยงานของตนเอง โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบ  

ส าหรับปี 2563 มีรายละเอียดในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

  
ด้านเศรษฐกิจ 

การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ 

- ฝึกอบรมพนักงานขายอย่างสม ่าเสมอ 

- เปิดช่องทางในการรับฟังขอ้เสนอแนะ ค าติชมจากลูกคา้ 

- ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัสนับสนุนการให้บริการแก่คู่คา้ และลูกคา้ทุกกลุ่ม 

ดัชนีช้ีวัด = เปอร์เซ็นต์ลูกค้ำท่ีพึงพอใจในสินค้ำและบริกำร  

ผลท่ีได ้

76.5% ลูกคา้ท่ีพึงพอใจในสินคา้และบริการ 

ด้านเศรษฐกิจ 

การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบักฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการท างาน 

- ก าหนดแผนประจ าเดือน/ปี ส าหรับการตรวจติดตาม ผลการปฏิบตัิตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

ดัชนีช้ีวัด = จ ำนวนเหตุกำรณ์ท่ีไม่เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีก ำหนด 

ผลท่ีได ้

0 เหตุการณ์ท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

ด้านสังคม 

อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและความเป็นอยู่ท่ีดี 

- เสริมสร้างความตระหนักถึงความปลอดภยัในการท างาน 
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างาน 

- ก าหนดแผนประจ าปี ส าหรับวิเคราะห์หาพ้ืนท่ี หรือกิจกรรมเสียง เพ่ือ

หาทางป้องกนัและแกไ้ข 

ดัชนีช้ีวัด = จ ำนวนวันต่อเนื่องกันท่ีไม่เกิดอุบัตเิหตุถึงขั้นหยดุงำน 

ผลท่ีได ้

0 ราย จ านวนอุบติัเหตุถึงขั้นเสียชีวิต 

1 ราย จ านวนอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงาน 

216 วนัต่อเน่ืองกนัท่ีไม่เกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงาน 

 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

การจดัการของเสีย 

- เสริมสร้างความตระหนักถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม 

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต และ

แนวทางการจดัการท่ีถูกตอ้ง 

- ก าหนดแผนประจ าเดือน/ปี ส าหรับการตรวจติดตาม 

ดัชนีช้ีวัด = จ ำนวนเหตุกำรณ์ท่ีของเสียเกินกว่ำค่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด 

ผลท่ีได ้

0 เหตุการณ์ท่ีของเสียจากกระบวนการผลิตเกินกว่าค่าท่ีกฎหมายก าหนด 
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การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในการบริหารความเส่ียง 
บริษทัด าเนินการบริหารความเส่ียง โดยก าหนดขอบเขตให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทั้งในระดบัองคก์ร ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั 

ค านึงถึงกลยุทธ์และแผนการด าเนินการของบริษทั รวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บังคบัท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงมีโครงสร้างการ

บริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 
ทั้งน้ีเพื่อบริหารจดัการความเส่ียงทั้งทางดา้นกลยุทธ์ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการเงิน และดา้นการปฏิบติังานตามกฎระเบียบ/ขอ้ก าหนดท่ี

เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนการทุจริต คอร์รัปชัน่ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี บรรลุตามวตัถุประสงคใ์น

การด าเนินงานและวตัถุประสงคท์างธุรกิจของบริษทั รวมทั้งตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยค านึงถึงความสมดุล

ระหว่างความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผลตอบแทนทางธุรกิจ 

บทบาทและหน้าที่ในการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทั 

ก าหนดนโยบาย และ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ก ากบัให้มีการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอทัว่ทั้งองคก์ร 

พิจารณารายงานผลการตรวจติดตามการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
สอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง 

รายงานผลการตรวจติดตามแก่คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร ทบทวน ก ากบัดูแลและติดตามสถานะความเส่ียงท่ีส าคญัทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

น านโยบายการบริหารความเส่ียงไปประยุกต์ใชท้ัว่ทั้งองคก์ร 

บริหารจดัการระบบการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 

ติดตามให้เกิดการน าไปใชอ้ย่างต่อเน่ือง และรายงานการตรวจติดตามแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

พนกังาน 
เรียนรู้ และตระหนกัถึงความส าคญัในการบริหารความเส่ียง 

น านโยบายและกรอบกระบวนการบริหารความเส่ียงไปประยุกต์ใช้กบัการท างานประจ าวนั 

ระบุและประเมินความเส่ียง

ประเมินมาตรการ/จดัล  าดบั

วิเคราะห/์ประเมิน/ก  าหนดมาตรการ
จดัการความเส่ียง

วางแผนจดัการความเส่ียง

ตรวจประเมิน/รายงาน

ติดตามผล/ทบทวน/เสนอ
มาตรการต่อไป
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ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาประเด็นความเส่ียงใหม่ ประเมินระดบัความเส่ียง 

พิจารณาความสัมพนัธ์จากผลกระทบของความเส่ียงแต่ละเร่ือง ทบทวนระดบัความเส่ียงเดิมที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ และติดตามการบริหารความ

เส่ียง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจดัการที่รับผิดชอบในปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ และผลส าเร็จของตวัวดัผลที่เช่ือถือไดจ้ากการ

ปฏิบติังานตามแผนงานนั้น เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

การควบคุมภายใน 
เรามุ่งมัน่ท่ีจะสร้างระบบการควบคุมภายอย่างรัดกุม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยให้บริษทับรรลุวตัถุประสงคท์ี่ส าคญัในการด าเนินงาน การ

รายงานทางการเงินและการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสนบัสนุนและปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีข้ึน ปกป้องเงิน

ลงทุนของผูถ้ือหุ้นและทรัพยสิ์นของบริษทั ในปี 2563 การด าเนินกิจกรรมการควบคุมภายในสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

สภาพแวดล้อมการควบคุม เรายึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรับผิดชอบ ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 

ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย โดยยึดถือประโยชน์ร่วมกนัของคู่คา้ ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมอบหมายคณะกรรมการ

ตรวจสอบท าหน้าที่ก ากบัดูแลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการใหห้รือรับสินบนและการคอร์รัปชนั 

คณะกรรมการบริษทั ท าหน้าที่ก ากบัดูแลฝ่ายจดัการ ซ่ึงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ประกอบดว้ยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ

ที่หลากหลาย มีองคค์ณะที่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงท่านสามารถศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากหัวขอ้โครงสร้างการจดัการหน้า 22 นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยก ากบัดูแลการ

ปฏิบติังานของฝ่ายจดัการในเร่ืองการตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง การก ากับดูแลกิจการที่ดี การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

โดยให้มีการรายงานแก่คณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาส 

ฝ่ายจดัการก าหนดโครงสร้างและสายการรายงานของบริษทัท่ีเหมาะสมต่อการบรรลุวตัถุประสงคด์า้นต่าง ๆ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ

คณะกรรมการบริษทั โดยเน้นการสร้างสมดุลและความคล่องตวัในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งต่อการสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจบุนั 

มีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบบนพื้นฐานความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคน การก าหนดขอบเขตหน้าท่ีท่ีมี

ความชดัเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกนั บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน 

โดยมีหน่วยงานตรวจสอบซ่ึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบติังาน 

ในแต่ละปีคณะกรรมการบริษทั ร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อก าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมายขององคก์ร โดยเช่ือมโยงเป้าหมายกบัมาตร

วดัผลท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อสนบัสนุนการก ากบัดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางท่ีก าหนด นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดให้มีการ

ประเมินผลงานในทุก ๆ ระดบั ตั้งแต่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ซ่ึงหัวหน้างานมีการช้ีแจงให้พนกังานทราบผลการประเมินทั้ง

ดา้นเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึน โดยแบ่งการประเมินผลเป็นการประเมินการปฏิบติังานตามเป้าหมายของ

งาน และการประเมินคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรที่สอดคลอ้งตามวฒันธรรมองคก์ร  

การประเมินความเส่ียง บริษทัให้ความส าคญัให้การบริหารจดัการความเส่ียง โดยก าหนดให้มีการบริหารความเส่ียงทั้งในระดบั

องคก์ร และระดบัการปฏิบติังาน ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ีงรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจ้าก

หัวขอ้ “การบริหารความเส่ียง ฯ” หน้าที ่40 

กิจกรรมการควบคุม บริษทัก าหนดให้มาตรการควบคุมที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงสภาพส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะและขอบเขตการ

ปฏิบติังาน ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ ของทุก ๆ หน่วยงาน ตลอดจนก าหนดอ านาจอนุมติัในการท ารายการของฝ่ายจดัการแต่ละ

ระดบั โดยมีการผสมผสานกิจกรรมควบคุมทั้งประเภทท่ีปฏิบติัโดยบุคลากร และระบบอตัโนมติั ทั้งในเชิงป้องกนั และเชิงตรวจหา

รายการความเส่ียง รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่งานการบนัทึกรายการ การอนุมติั และการจดัการดูแลทรัพยสิ์นที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นการ

ตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีนโยบายและระเบียบปฏิบติังานต่าง ๆ มีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ 



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  

หน้าที่ 42 
 

บริษทัคดัเลือกและพฒันากิจกรรมควบคุมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลไดอ้ย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นและต่อเน่ือง มีความปลอดภยัจากผูท้ี่ไม่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงมีการจดัหา พฒันาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

โดยมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบต่อโครงสร้างระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ เพื่อก าหนดนโยบายก ากบัดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเร่ืองความปลอดภยัของขอ้มูล ดูแลให้บริษทัมีการติดตามข่าวสารการบุกรุก การละเมิด เพื่อแจง้เตือนหน่วยงานต่าง 

ๆ รวมถึงบุคลากรให้ไดร้ับการฝึกอบรมท่ีจ าเป็น ให้เขา้ใจหลกัปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัมีการก าหนดสิทธิการเขา้ถึงระบบ

สารสนเทศที่ส าคญั 

ระบบสารสนเทศ บริษทัให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน โดยระบบสารสนเทศและ
ฐานขอ้มูลสามารถรวบรวมและประมวลผลท่ีตอ้งการไดอ้ย่างถูกต้องครบถว้นและทนัเวลา รวมทั้งจดัให้มีระบบเทคโนโลยีท่ีคุณภาพ 

ทนัสมยั และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในการประมวลขอ้มูลเป็นจ านวนมากเป็นขอ้มูลเพื่อบริหารจดัการที่ใชไ้ด ้ทนัเวลา และทนัต่อการ

แข่งขนัโดยค านึงถึงตน้ทุนและประโยชน์ที่จะไดร้ับ 

บริษทัจดัท ารายงานขอ้มูลที่ส าคญัเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอย่างเพียงพอส าหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจ หรือพิจารณา

ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัล่วงหน้าตามท่ีกฎหมายก าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งจดัให้มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ที่มีรายละเอียดตามควรและจดัเก็บเอกสารที่ส าคญัโดยเลขานุการบริษทั เพื่อให้สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัได้ 

กิจการการติดตามผล ฝ่ายจดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงมีหน้าที่ก าหนดกลไกต่าง ๆ ในการติดตามประสิทธิผลของระบบการควบคม

ภายใน เช่น การประชุมติดตาม การสอบทานขอ้มูลที่ผิดปกติ รวมถึงการประเมินการควบคุมภายในดว้ยตนเอง โดยมีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั

เพื่อรับทราบ รวมทั้งประชุมร่วมกนัผูส้อบบญัชี เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุก

ไตรมาส 

เม่ือพบขอ้บกพร่องของระบบควบคุมภายในที่มีสาระส าคญั ฝ่ายจดัการจะวิเคราะห์หาสาเหตุของขอ้บกพร่อง และก าหนดผูร้ับผิดชอบ

เพื่อด าเนินการแกไ้ขอย่างทนัท่วงที โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดเกณฑ์ของระดบัความผิดปกติที่ฝ่ายจดัการและหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในตอ้งส่ือสารให้คณะกรรมการทราบทนัทีไวอ้ย่างชัดเจน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นที่ไดร้บั

มอบหมายมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าในการแกไ้ขของฝ่ายจดัการต่อความผิดปกติที่ตรวบพบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

จนกว่าจะมีการแกไ้ขเสร็จส้ิน  

โดยในปี 2563 ไม่มีประเด็นความเส่ียงท่ีไม่ไดร้ับการจดัการและส่งผลกระทบต่อบริษทัแต่อย่างใด 

การตรวจสอบภายใน 
บริษทัไดม้อบหมายให้ บริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซลัแตนท์ จ  ากดั เม่ือวนัที ่ 22 มีนาคม 2547  ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน าดา้นการ

ตรวจสอบภายใน มีความรู้ความช านาญในการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน และมีความเขา้ใจในกจิกรรม

การด าเนินงานของบริษทัเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในจะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบ 
- หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงก ากบัดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบติังานอย่าง

เป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และปฏิบติัหน้าที่เยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  
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- หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความอิสระ โดยปฏิบติังานภายใตม้าตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ภารกจิ 

ขอบเขตการปฏิบติังาน ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ 

- หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีให้ความเช่ือมัน่ และให้ค าปรึกษา โดยประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ

ควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลกิจการ เพื่อสนบัสนุนให้บริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายธุรกิจ 

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน จดัท าแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี สอดคลอ้งกบัทิศทางกลยุทธ์ของระดบัความเส่ียงท่ีเปลี่ยนไป 

ซ่ึงเป็นไปตามหลกัความเส่ียงพื้นฐาน ท่ีมุ่งเน้นความเส่ียงส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ วตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ของ

บริษทั โดยในปี 2563 แผนงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นตรวจประสิทธิผลของการปฏิบติังานที่เป็นจุดควบคุมที่ส าคญัเชิงป้องกนั การ

ตรวจสอบดา้นการป้องกนัการทุจริต ตลอดจนบทบาทการให้ค าปรึกษา โดยแผนงานตรวจสอบไดร้ับการอนุมติัจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะที่พบจาก

การตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอย่างสม า่เสมอเป็นประจ าทุกไตรมาส 

- นอกเหนือจากกิจกรรมตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในยงัปฏิบติัหน้าที่อื่น ๆ เช่น ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ฝ่ายจดัการใน

ดา้นการควบคุมภายใน ดา้นจริยธรรมธุรกิจ ดา้นความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 

ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ก ากบัดูแลการปฏิบติัหน้าท่ีอื่นของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อป้องกนัการบัน่ทอนความเป็น

อิสระของฝ่ายจดัการ 
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รายการระหว่างกัน 

บริษทัไดมี้การตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษทั และเป็นไปตาม

นโยบายการคา้ของบริษทั มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ย

อ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้ง  

ขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนันั้น บริษทัจะยึดแนวปฏิบติัเช่นเดียวกนัรายการอื่น ๆ ทัว่ไป มีการก าหนดเกณฑ์และอ านาจของ

ผูมี้สิทธิอนุมติัวงเงินท่ีก าหนด นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหน้าที่เป็นผูส้อบทานการท ารายการระหวา่งกนัของบริษทัและ

บุคคลที่เกี่ยวขอ้งท่ีเกี่ยวโยงกนัเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือผลประโยชน์ของ

บริษทัเป็นส าคญั 

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีรายการกบับุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั โดยผูต้รวจสอบบญัชีบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมาย

เหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานแลว้ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกนัทุกรายการเป็น

การท ารายการอยา่งสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการคา้ปกติ โดยบริษทัคิดราคาซ้ือ-ขายสินคา้ กบับุคคลท่ีเกี่ยวโยงอย่างสมเหตุสมผล มี

การเปรียบเทียบกบัราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้น ๆ แลว้ มีเง่ือนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัท่ี

เกี่ยวโยงกนัไดป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 อย่างถูกตอ้งครบถว้น ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง/ความสัมพนัธ์กบับริษทั ลกัษณะรายการ 
มูลค่าส าหรับงวดส้ินสุด 31 

ธันวาคม 2563 

มูลค่าส าหรับงวดส้ินสุด 31 

ธันวาคม 2562 

บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ  ากดั 

เป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทัร้อยละ 11.10 

กรรมการร่วมกนั 2 ท่าน 

1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์

2.นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์

รายไดจ้ากการขาย 

ซ้ือวตัถุดิบ 

676,454,930.15 

4,680,642.00 

636,025,309.93 

6,544,800.00 

บริษทั ยูเนียนคาร์ตอน อินดสัทรีย ์จ ากดั 

กรรมการร่วมกนั 2 ท่าน 

1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์

2.นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์

รายไดจ้ากการขาย 615,262,525.17 520,060,407.77 

ซ้ือวตัถุดิบ 17,400,171.00 18,058,413.00 

บริษทั ยูไทย คาร์ตอนส์ จ  ากดั 

กรรมการร่วมกนั 2 ท่าน 

1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงส ์

2.นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์

รายไดจ้ากการขาย 255,311,376.02 257,023,519.70 

ซ้ือวตัถุดิบ 8,538,692.00 8,362,573.00 

บริษทั ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพค็ จ ากดั 

กรรมการร่วมกนั 1 ท่าน 

1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์

รายไดจ้ากการขาย 136,667,719.17 123,547,871.92 

ซ้ือวตัถุดิบ 4,720,476.00 6,695,106.00 

บริษทั ควอลิต้ี คาร์ตอนส์ จ  ากดั 

กรรมการร่วมกนั 1 ท่าน 

1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์

รายไดจ้ากการขาย 108,440.75 184,253.50 

ซ้ือวตัถุดิบ 131,445.00 73,000.00 
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บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง/ความสัมพนัธ์กบับริษทั ลกัษณะรายการ 
มูลค่าส าหรับงวดส้ินสุด 31 

ธันวาคม 2563 

มูลค่าส าหรับงวดส้ินสุด 31 

ธันวาคม 2562 

บริษทั ปราจีนแลนด์ จ ากดั 

กรรมการร่วมกนั 3 ท่าน 

1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์

2.นายมงคล มงักรกนก 

3.นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์

รายไดอ้ื่น 

ค่าน ้าประปา 

801,082.92 

30,295,242.90 

779,046.87 

27,638,670.00 

   

บริษทั ไทยฟาร์อีสต์ จ ากดั 

กรรมการร่วมกนั 1 ท่าน 

1.นายมงคล มงักรกนก 

ค่าเช่าส านกังาน 866,250.00 866,250.00 

ค่าใชจ้่ายอื่น 253,036.40 250,524.73 

บริษทั ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล ์จ ากดั 

กรรมการร่วมกนั 3 ท่าน 

1.นายมงคล มงักรกนก 

2.นายบุญน า บุญน าทรัพย ์

3.นายก าจร ช่ืนชูจิตต์ 

เงินให้กูย้ืม 

ดอกเบ้ียรับ 

- 

44,808.74 

40,000,000.00 

676,301.37 
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ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 

หน่วย : ลำ้นบำท 

ฐานะทางการเงิน 2563 2562 2561 

 สินทรัพยห์มุนเวียน 2,122.83 1,612.01 1,584.13 
 สินทรัพยร์วม 3,904.19 3,468.97 3,537.22 
 หน้ีสินหมุนเวียน 406.45 289.68 588.73 
 หน้ีสินรวม 448.64 319.64 861.05 
 ส่วนของผูถ้ือหุ้น 3,455.55 3,149.33 2,676.17 
ผลการด าเนินงาน 2563 2562 2561 

 รายไดจ้ากการขาย 3,569.00 3,403.42 3,719.29 
 ตน้ทุนขาย 2,384.02 2,383.25 2,810.41 
 ก าไรขั้นตน้ 1,184.98 1,020.17 908.88 
 รายไดอ้ื่น 37.46 27.02 43.41 
 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 63.42 68.40 54.16 
 ดอกเบ้ียจ่าย 0.06 9.32 32.98 
 ภาษีเงินได ้ 147.54 106.34 87.98 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,011.42 863.13 777.17 
อตัราส่วนทางการเงิน 2563 2562 2561 
 จ านวนหุ้นถวัเฉลี่ย (หุ้น) 650,000,000 650,000,000 650,000,000 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.56 1.33 1.20 
 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.22 5.56 2.69 
 หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 0.13 0.10 0.32 
 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 5.32 4.85 4.12 
 มูลค่าที่ตราไว ้(บาท) 1.00 1.00 1.00 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายไดร้วม (%) 28.34 25.16 20.65 
 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (%) 29.27 27.41 29.04 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 25.91 24.88 21.97 

 

  



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  

หน้าที่ 47 
 

กลับไป
สารบัญ 

ค าอธบิายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมทั้งปี 2563 ท่ามกลางผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัส COVID-19 ส่งผลลบต่อธุรกิจของบริษทัตั้งแต่ปลายไตร

มาสที่ 2 แต่ปรับตวัดีข้ึนในช่วงไตรมาสท่ี 3 และ 4 ราคาวตัถุดิบเศษกระดาษมีการปรับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ปีจนถึงปลายปี ขณะท่ี

ราคาขายสินคา้เร่ิมมีการปรับตวัลง ตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ี 1 แต่ก็กลบัมาปรับตวัข้ึนในช่วงตน้ไตรมาสท่ี 4 ระหว่างปีบริษทัยงัคงด าเนินธุรกิจดว้ย

การผลิตอย่างเต็มก าลงัโดยมุ่งเน้นการจ าหน่ายให้แก่ผูบ้ริโภคภายในประเทศเป็นหลกั ส่วนที่เกินความตอ้งการบริโภคภายในประเทศ จึง

ด าเนินการจ าหน่ายดว้ยการส่งออก เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไป 

ตลอดทั้งปีบริษทัมีรายได ้3,569 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 165.57 ลา้นบาท คิดเป็น 4.86% ตน้ทุนสินคา้ขายไม่เปลี่ยนแปลงมากนกั ก าไรขั้นต้น

เพิ่มข้ึน 164.81 ลา้นบาท คิดเป็น 16.15% ขณะที่ก าไรสุทธิคือ 1,011.42 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 148.30 ลา้นบาท คิดเป็น 17.18% เม่ือเปรียบเทียบกบั

รอบปีที่ผ่านมา 

                            หน่วย : บาท 
งบก าไรขาดทุน ปี 2563 ปี 2562 % ปี : ปี ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 4/2563 

รายไดจ้ากการขาย 3,568,995,259.73 3,403,424,066.46 4.86% 937,266,335.99 730,550,631.92 940,313,107.36 960,865,184.46 

ตน้ทุนสินคา้ขาย (2,384,014,712.39) (2,383,250,215.29) (0.03%) (580,388,232.59) (472,022,569.50) (653,748,037.91) (677,855,872.39) 

ก าไรขั้นตน้ 1,184,980,547.34 1,020,173,851.17 16.15% 356,878,103.40 258,528,062.42 286,565,069.45 283,009,312.07 

รายไดอ้ื่น 37,462,422.82 27,018,516.53 38.65% 6,062,364.93 11,686,588.42 9,202,564.71 10,510,904.76 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (7,780,407.06) (7,398,503.10) (5.16%) (1,975,654.25) (1,936,915.00) (1,943,722.00) (1,924,115.81) 

ค่าใช้จ่ายบริหาร (55,642,064.68) (61,001,784.82) (8.79%) (12,884,309.94) (11,334,634.15) (15,428,552.08) (8,298,108.51) 

ตน้ทุนทางการเงิน (58,495.78) (9,327,034.56) 99.37% (4,325.96) (10,764.72) (17,421.94) (25,983.16) 

ก าไรก่อนภาษ ี 1,158,962,002.64 969,465,045.22 19.55% 348,076,178.18 256,932,336.97 278,377,938.14 275,575,549.35 

ภาษีเงินได ้ (147,538,288.05) (106,338,164.99) (38.74%) (42,500,122.08) (28,620,910.24) (38,253,058.97) (38,164,196.76) 

ก าไรสุทธิ 1,011,423,714.59 863,126,880.23 17.18% 305,576,056.10 228,311,426.73 240,124,879.17 237,411,352.59 
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หน้าที่ 48 
 

กลับไป
สารบัญ 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

บริษทัได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับน้ีแลว้ด้วยความระมัดระวงั บริษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกตอ้ง

ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ้ื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ีบริษทัขอรับรองว่า 

1.  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถว้นในสาระส าคัญ

เกี่ยวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัแลว้ 

2.  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสาระส าคญัของบริษทั อย่างถูกต้อง

ครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

3.  บริษทั ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษทัได้แจ้งข้อมูลการ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึง

ขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงาน

ทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทั ไดร้ับรองความถูกตอ้งและบริษทั ไดม้อบหมาย

ให้ นายมงคล  มงักรกนก หรือ นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ

ช่ือของนายมงคล  มงักรกนก หรือ นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ ์ก ากบัไว ้บริษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บริษทั 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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หน้าที่ 49 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการ 
ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 83 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 16 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น 9.06%    

         ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร - มี - 

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University, USA 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 

 

ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

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

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 

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 ควอลิต้ีคาร์ตอนส์ จ  ากดั 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี - 
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หน้าที่ 50 
 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

นายมงคล มังกรกนก อายุ 83 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 16 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น 6.98%    

        ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 

ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

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/หน่วยงานอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 

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 ไทยฟาร์อีสต์ 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 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี - 
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

      

    นายบุญน า บุญน าทรัพย์ อายุ 91 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษัท 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 15 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.99%    

        ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เซนต์จอห์น คอลเลจ ฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 

 

ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

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/หน่วยงานอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 

2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล ์จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั คาสซาร์ด้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี - 

  



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  

หน้าที่ 52 
 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

 
ดร.ถกล นันธิราภากร อายุ 7ถปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 15 มกราคม 2562 

กรรมการอิสระ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี - เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี -     

            ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาเอก Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, USA  

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

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/หน่วยงานอ่ืน 

-ไม่มี – 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี - 

 

 

  



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  

หน้าที่ 53 
 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

 
นายก าจร  ช่ืนชูจิตต์ อายุ 65 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 16 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.10%    

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

Post Graduate Diploma Management Studies University of Brighton, UK 

 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2004 

 

ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัทจดทะเบียน 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั โรงงานผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล ์จ ากดั 
2555 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยแสตนดาร์ด อุตสาหกรรม จ ากดั 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

  



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  

หน้าที่ 54 
 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

 
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร อายุ 60 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 16 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี -   

            ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2004 วุฒิบตัร Fellow Member 

 

ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัทจดทะเบียน 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทิปโกฟู้้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 

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 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี - 

 
 

 
 
 

  



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  

หน้าที่ 55 
 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

 
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 55 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

           จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 16 ปี 9 เดือน 

            สัดส่วนการถือหุ้น 12.61%    

        ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -มี - 

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 

 

ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไม่มี – 

ต าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 

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 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี - 

 

 

 

 

 

  



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  

หน้าที่ 56 
 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

นายพีรพงษ์ เช้ือเอ่ียมสวัสดิ์ อายุ 52 ปี ไดร้ับการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562  

ต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไป สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี -   

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น -ไม่มี -   

ต าแหน่งในบริษทัอื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่มี - 

ประวติัการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่มี - 

นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 53 ปี ไดร้ับการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2553  

ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร ผูร้ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี -    

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -มี - 

ปริญญาตรี สาขาการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น -ไม่มี -  

ต าแหน่งในบริษทัอื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่มี -   

ประวติัการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่มี - 

ประวติัการฝึกอบรมในปี 2563 เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรผูจ้ดัท าบญัชี (CPD) 6.0 ชัว่โมง 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นว่า ผูร้ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน มีประสบการณ์ท างานโดยตรงกบับริษทัมาเป็น

เวลานาน มีความรู้ ความเขา้ใจในธุรกจิและสายงานเป็นอย่างดี เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินกิจการเป็นอย่างมาก มีคุณสมบติั

ครบถว้น ระยะเวลาการท างานในต าแหน่งดงักล่าวและเง่ือนไขการฝึกอบรมเป็นไปตามที่ประกาศฯ ก าหนด 

นายศรนรินทร์ ทิพย์ประโพธ์ิ อายุ 49 ปี ไดร้ับการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561  

ต าแหน่งผูจ้ดัการโรงงาน สัดส่วนการถือหุ้น 0.01%     

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น -ไม่มี -   

ต าแหน่งในบริษทัอื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่มี - 

ประวติัการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  

หน้าที่ 57 
 

กลับไป

สารบัญ 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

นายจิราศักดิ์  เด่นเกรียงไกร อายุ 52 ปี ไดร้ับการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2553  

ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี -     

ปริญญาตรี สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น -ไม่มี -   

ต าแหน่งในบริษทัอื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่มี - 

ประวติัการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่มี - 

นายวัฒนธนพล วัฒน์ธนวงศธร อายุ 46 ปี ไดร้ับการแต่งตั้งเม่ือ 31 มกราคม 2560 

ต าแหน่งผูค้วบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการบริษทั และนกัลงทุนสัมพนัธ์ สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี -    

ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น -ไม่มี -   

ต าแหน่งในบริษทัอื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่มี - 

ประวติัการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่มี -  
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หน้าที่ 58 
 

กลับไป
สารบัญ 

รายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร 
 

รายช่ือกรรมการ 
จ านวนหุ้นที่ถือครอง 

2563 2562 
ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 58,874,670 58,874,670 
 คู่สมรส 60,679,000 60,679,000 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 
นายมงคล มังกรกนก 45,350,000 43,629,100 
 คู่สมรส 20,000,000 20,000,000 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 
นายบุญน า บุญน าทรัพย์ 6,447,000 6,447,000 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 
ดร.ถกล นันธิราภากร - - 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 
นายก าจร ช่ืนชูจิตต์ 638,900 3,471,500 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร - - 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ 81,962,730 81,962,730 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 
นายพีรพงษ์ เช้ือเอ่ียมสวัสดิ์ - - 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 
นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์ - - 
 คู่สมรส 81,962,730 81,962,730 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 
ศรนรินทร์ ทิพย์ประโพธ์ิ 25,800 25,100 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 
นายจิราศักด์ เด่นเกรียงไกร - - 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - 
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หน้าที่ 59 
 

กลับไป
สารบัญ 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
 

บริษทัไม่มีการลงทุนในบริษทัย่อยแต่อย่างใด
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หน้าที่ 60 
 

กลับไป
สารบัญ 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิัติงานของบริษัท (compliance) 
ช่ือหน่วยงาน   บริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากดั 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  นางพิไล  เป่ียมพงศส์านต์ 

ต าแหน่ง    ประธานบริษทั 

คุณวุฒิทางการศึกษา  - บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

    - Mini MBA. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

    - 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 แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากดั 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

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/วา่จา้ง 

การควบคุมรายไดค่้าเช่าพื้นท่ีและการจดัท าสัญญาเช่าพื้นท่ี 

การควบคุมทรัพยสิ์นถาวร ฯลฯ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทุนรวมสิทธิ 

    การเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างแห่ง โดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย  ์

     จ ากดั 

การจัดฝึกอบรม 

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 าหน้าที่กรรมการโครงการฝึกอบรม จดัท าหลกัสูตร ร่วมเป็นวิทยากร หลกัสูตร 

 “Internal Auditing for New Internal Auditor” ส าหรับผูจ้บปริญญาตรีที่ว่างงานเน่ืองจากถูกเลิกจา้งช่วงวิกฤต

เศรษฐกิจ ปี 2541 จ านวน 22 รุ่น ประมาณ 1,000 คน 
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หน้าที่ 61 
 

กลับไป
สารบัญ 

รายละเอียดการประเมินทรัพย์สิน 

บริษทัใชเ้กณฑ์ราคาทุนในการบนัทึกมูลค่าทรัพยสิ์น 

 

 

 



 

                                          บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) / แบบแสดงรายการขอ้มูลระจ าปี 2563 

  

หน้าที่ 62 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็นผู ้ที่มีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ดา้นบญัชีการเงิน การบริหารการผลิต การตลาด และการบริหารองค์กร โดยมีกรรมการ

ทั้งส้ิน 3 ท่าน ซ่ึงได้แก่นายสุรเชษฐ์ ทรัพยส์าคร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.ถกล นันธิรา

ภากร และ นายก าจร ช่ืนชูจิตต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการ

ประชุมอย่างเป็นทางการจ านวน 5 ครั้ ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ จ านวนเข้าประชุม 

1 นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร 4 / 4 
2 ดร.ถกล นนัธิราภากร 4 / 4 
3 นายก าจร ช่ืนชูจิตต์ 4 / 4 

 หมายเหตุ กรรมการที่เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ินคิดเป็น 100.00% 

ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความส าคญัของการประชุมเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ผูบ้ริหาร  เจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชี เจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต และผูต้รวจสอบภายใน  จะเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกครั้ ง เพื่อให้การประชุมไดร้ับขอ้มูลและการช้ีแจงในเร่ืองต่าง ๆ อย่างละเอียด

ครบถว้น และเป็นเคร่ืองมือในการควบคุม ก ากบัดูแล และให้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานของฝ่ายบริหารดว้ย และมีการ

ประชุมอย่างไม่เป็นทางการกบัผูบ้ริหาร ฝ่ายบญัชีและผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เม่ือมีประเด็นหรือปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข โดยการประชุมจะจดัข้ึน

ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ไดม้อบหมายงานตรวจสอบภายใน ให้กบัผูต้รวจสอบภายใน ในการตรวจสอบประเด็นท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นว่ามีความส าคญัเร่งด่วนและอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือผลเสียหาย โดยให้ผูต้รวจสอบภายในรายงานให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบทนัที หากพบประเด็นที่เห็นว่ามีความส าคญัที่คณะกรรมการตรวจสอบควรจะตอ้งทราบ 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดห้ารือกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้งบการเงิน

และรายงานทางการเงินต่าง ๆ ของบริษทั ถูกตอ้งครบถว้นตามมาตรฐานการบญัชีล่าสุด 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหน้าที่ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยมุ่งเน้นในเร่ืองการปฏิบติัหน้าที่ให้บรรลุ

วตัถุประสงค ์ ที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

วตัถุประสงคห์ลกัในเร่ืองการควบคุมภายใน การก ากบัดูแลกิจการที่ดี และความโปร่งใสในการบริหารงานของผูบ้ริหารของบริษทั  

เช่นเดียวกนักบัวตัถุประสงคห์ลกัซ่ึงได้ปฏิบติัในปีก่อนๆ ซ่ึงสรุปขอบเขตและสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

• การสอบทานงบการเงิน  
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินทั้งงบการเงินประจ าไตรมาส และประจ าปี เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติั 

ซ่ึงการประชุมทุกครั้ ง ผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชี และ เจา้หน้าทีฝ่่ายขายของบริษทั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผูต้รวจสอบภายใน จะเขา้

ร่วมประชุมดว้ย  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษทั  ไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และไดมี้

การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ และเป็นที่น่าพอใจ 
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หน้าที่ 63 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นและให้ความส าคญัต่องบการเงินเสมอมา กรรมการตรวจสอบ 2 ใน 3 ท่าน เป็นผูท้ี่มีความรู้ความสามารถ

ทางด้านบัญชีและการเงิน ท าให้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ ง สามารถแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัในงบ

การเงิน อีกทั้งยงัไดใ้ห้ค าแนะน า รวมถึงค าแนะน าจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาต  ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหาร เพื่อน าไปใชใ้นการจัดท า

งบการเงินต่อไป กรรมการตรวจสอบทุกท่าน ได้ปฏิบัติหน้าท่ีมาหลายปี จึงเข้าใจในเน้ือหาของการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างดี จึงสามารถให้

ความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ  กับฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดี และสามารถร่วมพิจารณาให้แนวทางในการตัดสินใจกับฝ่ายบริหารในเร่ืองส าคญั ๆ  

หลายต่อเร่ืองในปีที่ผ่านมา 

• การสอบทานประสิทธผิลของระบบการควบคุมภายในและการก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน 
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให้ บริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากดั (AMC) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปรึกษา

เกี่ยวกบัการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน เหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา  โดยมุ่งเน้นในเร่ืองการบริหารจดัการการใชท้รัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ การบริหารจดัการทรัพยสิ์น การป้องกนัการผิดพลาดเสียหายที่เกิดจากการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร และการท างาน

ประจ าวนัของพนกังาน และการทจุริต ซ่ึงผลการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในในปี 2563  น้ี เป็นท่ีน่าพอใจและเป็นประโยชน์ในการให้

ความเห็นในดา้นการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

เน่ืองจากผลการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในมีคุณภาพและเป็นที่น่าพอใจ  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดม้อบหมายให้ บริษทั ออดิต 

แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากดั ท าหนา้ที่เป็นบริษทัท่ีปรึกษาเกี่ยวกบัการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ในปี 2564 อีก 1 ปี 

การตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  ดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้รายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสและในบางครั้ งระหว่างไตรมาสเม่ือคณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้

ก ากบั ดูแลงานตรวจสอบภายในโดย 

- ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ ซ่ึงจะก าหนดแผนการตรวจสอบล่วงหน้าในช่วงตน้ปี 

- พิจารณาผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ โดยให้ผูต้รวจสอบภายในเขา้ร่วมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ ง 

เพื่อช้ีแจงประเด็นท่ีเกิดจากการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายบริหารไดน้ าไปสั่งการให้ผูป้ฏิบติังาน ปฏิบติัตาม

ค าแนะน าทนัท ี

เน่ืองจากรายงานการตรวจสอบภายในจะจดัท าเสร็จก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละครั้ ง ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในไดจ้ดัท า

ส าเนาเสนอฝ่ายบริหารของบริษทั ล่วงหน้า ฝ่ายบริหารไดน้ าประเด็นในการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะไปด าเนินการก่อนการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ  

จากผลการปฏิบติังานของทีมตรวจสอบภายในในหลายปีที่ผ่านมา ไดใ้ห้ค าแนะน าที่ฝ่ายบริหารไดน้ าไปปฏิบติั ซ่ึงท าให้ระบบการควบคุม

ภายในไดพ้ฒันาข้ึนทุก ๆ ปี และอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ ซ่ึงฝ่ายบริหารไดน้ าไปส่ือสารกบัทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อพฒันาและรักษาระบบการ

ควบคุมภายใน ให้อยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจในทุก ๆ ปี อน่ึง หากมีความจ าเป็นที่จะตอ้งตรวจสอบในเร่ืองใดเป็นการพิเศษ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ จะมอบหมายให้ผูต้รวจสอบภายในเขา้ด าเนินการทนัที 

• รายการระหว่างบริษทักบับุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั โดยให้ฝ่ายบญัชีและฝ่ายบริหารจดัท า

รายงานรายการระหว่างบริษทักบับุคคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั แลว้ให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแสดงความเห็นเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวขอ้ง

กนัดงักล่าวน้ี ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ ง 

 



 

                           บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) /  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  

หน้าที่ 64 
 

กลับไป
สารบัญ 

จากการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในรายการดงักล่าว พบว่าเป็นรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจ  โดยมีราคาและเง่ือนไขสอดคลอ้งกบั

นโยบายของบริษทั  ซ่ึงไดป้ฏิบติัเช่นเดียวกบั บุคคล และกิจการอื่นท่ีไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งกนั ทั้งน้ีการอนุมติัรายการและการเปิดเผยขอ้มูล เป็นไป

ตามขอ้ก าหนดหรือประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างถูกตอ้งและครบถว้น  

ผลการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไม่พบรายการใดที่มีข้อสังเกตุ หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษทั  หรือมีประเด็นใด ๆ ที่มี

สาระส าคญั ส าหรับรายการระหว่างบริษทั  กบับุคคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ส าหรับปี 2563 ที่ผ่านมา 

• การปฏิบัตติามข้อก าหนด 
บริษทัก าหนดให้เลขานุการบริษทัเป็นผูร้ับผิดชอบในการติดตามข้อก าหนดว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติัตามกฎหมาย และข้อก าหนดต่าง ๆ ซ่ึงบริษทั  ไดป้ฏิบติั

ถูกตอ้งอย่างสม ่าเสมอตลอดมา 

• การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประจ าปี 2564 
ตามที่กล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นและให้ความส าคญัต่องบการเงินเสมอมา และไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตท่ีมีคุณภาพ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ปฏิบติัหน้าท่ีไดดี้มีคุณภาพและเป็น

ท่ีน่าพอใจ  จึงเห็นควรเสนอช่ือผูส้อบบญัชี จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับปี 2564 

เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติั 

• การบริหารความเส่ียง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ค าติชม 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาประเด็นความเส่ียงและรายงานความคืบหน้าจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  อย่างระมดัระวงั 

รอบคอบ โดยให้ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับกรณีท่ีส าคญั และน าเสนอแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาต่อไป

ในทุก ๆ ไตรมาส ซ่ึงไม่พบประเด็นความเส่ียง ขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะ ค าติชม ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานแก่บริษทัแต่อย่างใด 

• เร่ืองอืน่ 
ภาระหน้าที่ท่ีตอ้งก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งของบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความส าคญั

ตลอดมาทุกปี โดยคณะกรรมการจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงอยู่ในขอบข่ายความรับผดิชอบ

เท่าที่คณะกรรมการตรวจสอบจะท าได ้อยู่เป็นระยะ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าที่โดยยึดหลกัความเป็นอิสระ และมุ่งเน้นดา้นการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดการบริหารงานของ

บริษทั  อย่างโปร่งใส เพื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรม  

อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระ และยินดีที่จะไดร้ับขอ้มูลจากทุก ๆ ท่าน ที่มีความประสงคจ์ะให้ขอ้มูล เพื่อให้

คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หรือเสนอแนะขอ้มูล เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน าไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการน าขอ้เสนอแนะ 

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้การบริหารจดัการภาระหน้าท่ีต่าง ๆ  มีประสิทธิผลดียิ่งข้ึน คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีอย่างยิ่ง

ที่จะไดร้ับขอ้มูลและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

 

 
        (นายสุรเชษฐ์  ทรัพยส์าคร) 

                                                        ประธานกรรมการตรวจสอบ 



 

                                          บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) / แบบแสดงรายการขอ้มูลระจ าปี 2563 

  

หน้าที่ 65 
 

กลับไป
สารบัญ 

แบบยืนยันควำมถูกต้องครบถ้วนของค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
              
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

1. ค่าบริการสอบบญัชี ประจ างวด ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 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 ขา้พเจ้าขอยืนยนัว่าไม่มีขอ้มูลการให้บริการอ่ืนท่ีบริษทัจ่ายให้ขา้พเจา้ ส านักงานสอบ
บญัชีที่ขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีที่ขา้พเจา้สังกดั ที่ขา้พเจา้
ทราบและไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

ไม่ครบถว้น กล่าวคือ            
              
เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้  ขา้พเจ้าขอยืนยนัว่าขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดงค่าตอบแทนสอบ
บญัชีและค่าบริการอ่ืนที่บริษทัจ่ายให้ขา้พเจา้ ส านกังานสอบบญัชีที่ขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้ง
กบัขา้พเจา้ และส านกังานสอบบญัชีดงักล่าว ที่ถูกตอ้งครบถว้น  

 
  
                                                                           ลงช่ือ      
                                                                                              (นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ)์ 
                                                                   สังกดั บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
                                                                     ผูส้อบบญัชีของบริษทั ยูไนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 


