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หน้า 2 
 

 

ข้อมูลบริษัท 
 

เลขทะเบียนบริษทั : บมจ. 0107547000281  

ประเภทธุรกิจ : บริษทัประกอบธุรกิจธุรกิจผลิตกระดาษคราฟท์ส าหรับจ าหน่ายใหแ้ก่อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ ซ่ึง

แบ่งเป็น 2 กลุ่มผลิตภณัฑ์ อนัไดแ้ก่ Liner ส าหรับอุตสาหกรรมผิวกล่องกระดาษ และ Medium ส าหรับ

อุตสาหกรรมกระดาษลอนลูกฟูก 

ทุนจดทะเบียนปัจจุบนั : ทุนจดทะเบียน 650,000,000 บาท 

  ทุนช าระแลว้ 650,000,000 บาท 

  หุ้นสามญัที่จ  าหน่ายและช าระแลว้ 650,000,000 บาท 

  หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ -ไม่มี -  

  มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท   

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

โทรศพัท์ 02-910-2700 (อตัโนมติั) 

  โทรสาร 02-910-2709 

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

  โทรศพัท์ 037-482-968 ถึง 74 

  โทรสาร 037-482-975 

เวบ็ไซต์ : www.unitedpaper.co.th 

นายทะเบียน : บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

โทรศพัท์ 02-009-9999 

 

  

 

http://www.unitedpaper.co.th/
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สำรบัญ 
หน้าที่ 001 วิสัยทศัน์ และพนัธกิจ 

หน้าที่ 002 สารจากกรรมการ 

หน้าที่ 003 ขอ้มูลการด าเนินงานที่ส าคญั 

 หน้าที่ 007 ขอ้มูลทางการเงินที่ส าคญั 

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน 
หน้าที่ 009 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 หน้าที่ 010 รายงานคณะกรรมการบริหาร 

 หน้าที่ 012 โครงสร้างรายไดแ้ละผลิตภณัฑ์ 

 หน้าที่ 014 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในปี 2564 และแนวโน้มในปี 2565 

 หน้าที่ 017 ปัจจยัเส่ียง 

หน้าที่ 019 ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

ส่วนที่ 2 กำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 หน้าที่ 021 การก ากบัและดูแลกิจการ 

 หน้าที่ 039 โครงสร้างการจดัการ 

 หน้าที่ 047 รายงานคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

 หน้าที่ 048 รายการระหว่างกนั 

 หน้าที่ 050 การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

 หน้าที่ 054 การด าเนินธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืน 

 หน้าที่ 059 นโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

ส่วนที่ 3 งบกำรเงิน 
หน้าที่ 061 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่องบการเงิน และงบการเงิน 

ส่วนที่ 4 กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล (เอกสำรแนบ) 
หน้าที่ 115 เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม ผูท้ี่ไดร้ับมอบหมายให้รับผิดชอบ

สูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท้ี่ไดร้ับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี 

และเลขานุการบริษทั 

 หน้าที่ 115 เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการในบริษทัย่อย 

 หน้าที่ 116 เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าก ากบัดูแลการปฏิบติังานของ 

บริษทั (Compliance) 

 หน้าที่ 117 เอกสารแนบ 4 : ทรัพยสิ์นที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

 หน้าที่ 117 เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

 หน้าที่ 118 เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564

  
 



 

หน้า 1 
 

   วิสัยทัศน์ 
 

มุ่งพฒันาคุณภาพในผลิตภณัฑแ์ละบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกคา้ 

 

 

พนัธกจิ 
มุ่งเป็นองคก์รชั้นน าในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ ส าหรับผลิตกล่องกระดาษและบรรจุภณัฑ์ 

มุ่งเป็นองคก์รที่มีผลก าไรที่โดดเด่น และไดร้ับความไวว้างใจจากผูบ้ริโภค คู่คา้ และนกัลงทุน 

มุ่งเป็นองคก์รที่มีความสัมพนัธ์อนัดีกับคู่คา้ และเติบโตควบคู่กนัไปในระยะยาว 

มุ่งเป็นองคก์รท่ีเน้นย  ้า คุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

มุ่งเป็นองคก์รที่ให้ความส าคญักบับุคลากร เน้นพฒันาทกัษะ องคค์วามรู้ และคุณภาพชีวิตพนกังาน 
 

 

 

 

 

ไปหน้ำสำรบัญ 



 

หน้า 2 
 

สำรจำกกรรมกำร 

เรียน ท่านผูถ้ือหุ้น  
ในปี 2564 โดยภาพรวมของตลาดยงัคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 อย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย ์อุตสาหกรรมยานยนต์และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการ

แข่งขนัที่รุนแรงในอุตสาหกรรมกระดาษเอง แต่ก็ยงัมีปัจจัยบวกจากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ หันมาใช้การซ้ือขายแบบ

ออนไลน์และใชก้ระดาษบรรจุภณัฑ์มากข้ึน จึงนบัไดว้่าเป็นอีกปีท่ีทา้ทายเป็นอย่างมากส าหรับบริษทั ซ่ึงบริษทั

ยงัคงมุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและ

หลกัธรรมภิบาล ค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมถึงมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างย ัง่ยืน 

พฒันานวตักรรมทางธุรกิจและสังคมโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมด าเนินธุรกิจอย่างรัดกุมและโปร่งใส 

ต่อต้านการทุจริตและ/หรือคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาเสถียรภาพทางการเงิน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ผลิตและจ าหน่ายสินคา้ให้คล่องตวัและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ในปี 2564 ท่ามกลางความถดถอยทางเศรษกิจ อุปสรรคและปัจจยัตา่ง ๆ บริษทัยงัคงสามารถจ าหน่ายสินคา้ไดใ้กลเ้คียงกบัปีที่ผ่าน

มา ขณะท่ีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ทั้งวตัถุดิบหลกัและพลงังงาน ราคาขายสินคา้สามารถปรับตวัสูงข้ึนตามตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนได้

พอสมควร โดยรวมแลว้ยอดขายเพิ่มข้ึน 28.91% ตน้ทุนสินคา้ขายเพิ่มข้ึน 47.28% ตน้ทุนเพิ่มข้ึนมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคง

ความสามารถในการบริหารจดัการ ก าไรสุทธิอาจจะลดลงจากปีที่ผ่านมาพอสมควร แต่ยงันบัไดว้่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถสรา้งก าไรสุทธิ

ได ้917.43 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัยงัคงนโยบายจ่ายเงินปันผลท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีมติให้จ่ายเงินปัน

ผลจากผลประกอบการประจ าปีและก าไรสะสม แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.71 บาท หรือทั้งส้ิน 461.50 ลา้นบาท เพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นอนุมติัต่อไป 

บริษทัขอขอบคุณผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของบริษทัดว้ยดีเสมอ  

      

    

   ดว้ยความนบัถือ 

 

 

       

             (ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ)์  

   ประธานกรรมการ 

  

ไปหน้ำสำรบัญ 



 

หน้า 3 
 

ข้อมูลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 

บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท์ส าหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภณัฑ์ ให้แก่กลุ่ม

ลูกคา้ผูผ้ลิตกล่องกระดาษและแผ่นลูกฟูกทั้งภายในและต่างประเทศ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงและการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษทั  ในแต่ละปี

ดงัน้ี 

ปี 2533 - จดทะเบียนก่อตั้ง บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั ข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2533 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 150 ลา้น
บาท 

ปี 2535 - บริษทั  ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานต่อกระทรวงอุตสาหกรรม 
ปี 2536 - เม่ือวนัที่ 19 มกราคม 2536 บริษทั  ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 150 ล้านบาท ท าให้บริษทั  มีทุน

จดทะเบียนเป็น 300 ลา้นบาท ทั้งน้ี การเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นการเพิ่มทุนให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมทั้งจ านวน 
ปี 2537 - บริษทั  เร่ิมด าเนินการก่อตั้งโรงงาน และเร่ิมทดลองเดินเคร่ืองจกัร 
 - บริษทั  ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 60 ล้านบาท รวมเป็น 360 ล้านบาท โดยเพิ่มทุนครั้ งท่ี 1 เม่ือ

วนัที่ 8 กรกฎาคม 2537 จ านวน 30 ลา้นบาท และครั้ งท่ี 2 เม่ือวนัที่ 2 กนัยายน 2537 จ านวน 30 ลา้นบาท ทั้งน้ีการ
เพิ่มทุนดงักล่าวเป็นการเพิ่มทุนให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมทั้งจ านวน 

ปี 2538 - เร่ิมประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท์ 
ปี 2540 - เม่ือวนัที่ 31 กรกฎาคม 2540 บริษทั  ไดด้ าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 50 ลา้นบาท ท าให้บริษทั  มีทุน

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

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

 - เม่ือวนัที่ 21 ธันวาคม 2543 บริษทั  ไดด้ าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 37 ลา้นบาท ท าให้บริษทั  มีทุนจด
ทะเบียนรวมเป็น 447 ลา้นบาท ทั้งน้ี การเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นการเพิ่มทุนให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมทั้งจ านวน 

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

ปี 2546 - เร่ิมด าเนินการตามโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมขนาด 7.5 เมกะวตัต์ โดยใชถ้่านหินเป็นเช้ือเพลิงเพื่อ
ช่วยลดตน้ทุนค่าพลงังานไฟฟ้าและไอน ้า 

 - บริษทั  ไดร้ับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จากสถาบนั The United Kingdom 
Accreditation Services (UKAS)  

ปี 2547 - ในวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2547 บริษทั  ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจ านวน 49.60 ล้านบาท ตามที่ได้รับ
อนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นครั้ งท่ี 1/2547 ท าให้บริษทั  มีทุนจดทะเบียนเป็น 496.60 ล้านบาท โดย
วตัถุประสงค์การเพิ่มทุนในครั้ งน้ีเป็นการเพิ่มทุนให้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ตามเง่ือนไขของ
สัญญาเงินกูท้ี่บริษทั  ไดท้ าไวก้บัธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 12 บาท 

 - 
 
 
 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 4/2547 เม่ือวนัที่ 2 มีนาคม 2547 มีมติพิเศษให้บริษทั  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 650 
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 65 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นทุนที่เรียกช าระแล้วจ านวน 496.60 ล้านบาท 
ทั้งน้ีส าหรับหุ้นเพิ่มทุนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระจ านวน 15.34 ลา้นหุ้นนั้น ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติให้จัดสรรไวส้ าหรับ
การเสนอขายให้กบัประชาชนต่อไป 

 - ในวนัที่ 22 มีนาคม 2547 บริษทั  ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 650 ล้านบาท และด าเนินการแปรสภาพ
เป็นบริษทัมหาชน 

 - ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 5/2547 เม่ือวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2547 มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้น
สามัญของบริษทั  จากมูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 5 บาท ส่งผลให้บริษทั  มีทุนจด
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ทะเบียนจ านวน 650 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 130 ลา้นหุ้น โดยมีทุนที่เรียกช าระแลว้จ านวน 496.60 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั 99.32 ลา้นหุ้น และมีหุ้นที่ยงัไม่ไดเ้รียกช าระจ านวน 30.68 ลา้นหุ้น ซ่ึงจดัสรรไวส้ าหรับเสนอ
ขายให้กบัประชาชนต่อไป 

 - เม่ือวันที่ 6 ธันวาคม 2547 บริษัท  ได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว จากการน าหุ้นเสนอขายให้กับ
ประชาชนซ่ึงบริษทั  ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัที่ 7  
ธันวาคม 2547 เป็นทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเต็มมูลค่าแล้วจ านวน 650 ล้านบาทเป็นหุ้นสามัญจ านวน 130 
ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 

ปี 2548 - เม่ือวนัที่ 6 สิงหาคม 2548 โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมได้ผ่านการทดสอบการเดินเคร่ือง และสามารถเ ร่ิม
ผลิตกระแสไฟฟ้าและพลงังานไอน ้าได ้

 - เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2548 Steam turbine เกิดการเสียหายและทางบริษัท  ได้ส่งส่วนประกอบของ Turbine 
กลบัไปให้ผูผ้ลิตเพื่อท าการแกไ้ข 

ปี 2549 - เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัท  ผู ้ผลิตได้ส่งส่วนประกอบของ Turbine ที่ได้รับการแก้ไขให้เป็นปกติแล้ว
กลบัมายงับริษทั  เพื่อด าเนินการติดตั้งส่วนประกอบของ Turbine ดงักล่าว 

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

ปี 2550 - เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2550 บริษทั  ได้ด าเนินการขยายก าลงัการผลิตไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมจาก 7.50 เม
กะวตัต์ เป็น 9.50 เมกะวตัต์ ท าให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดเ้พิ่มข้ึน 

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

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

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

บาท รวมทั้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว ้
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 5 สิงหาคม 2556 ซ่ึงภายหลงัจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ท่ีตราไวด้ังกล่าวข้างต้น ท าให้หุ้นสามัญของบริษทั  เพิ่มข้ึนจากเดิม 130 ล้านหุ้นเป็น 650 ล้านหุ้น โดยมีทุนจด
ทะเบียนและทุนช าระแลว้คงเดิม คือ 650 ลา้นบาท 

ปี 2559 - บริษทั  ไดด้ าเนินการขยายก าลงัการผลิต โดยเพิ่มสายการผลิตอีก 1 สาย สามารถผลิตเพิ่มข้ึนได ้200,000 ตนัต่อปี 
โครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เม่ือวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 จ านวนวงเงินลงทุน
ทั้งส้ินประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยท าการกู้ยืมเงินจ านวนดังกล่าวจากธนาคารกสิกรไทยประมาณ 1,200 ล้าน
บาท ทั้งน้ีได้เร่ิมท าการทดสอบผลิตสินค้าตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2559 สามารถจ าหน่ายสินค้าทดสอบผลิตใน 
เดือนธันวาคม 2559 คาดว่าจะสามารถเร่ิมท าการผลิตจริงไดต้ั้งแต่ เดือนมกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

ปี 2560 
 
 
 
 
ปี 2561 
 

- 
 
 
 
 
- 
 

ตั้งแต่ตน้ปี 2560 บริษทั  ไดท้ าการหยุดเดินเคร่ืองผลิตกระดาษเดิมเพื่อท าการซ่อมบ ารุงและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ครั้ งใหญ่ โดยเดินเคร่ืองเคร่ืองผลิตกระดาษใหม่ซ่ึงมีก าลงัการผลิตและประสิทธิภาพสูงกว่าเป็นหลกัระหว่าง
ช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งน้ีเคร่ืองผลิตกระดาษทั้งสองสามารถกลบัมาท าการผลิตพร้อมกันไดห้ลงัจากท่ีเสร็จส้ินการ
ซ่อมบ ารุงและปรับปรุง ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัการแลว้เสร็จของระบบผลิตพลงังานไอน ้าและไฟฟ้าในปลาย
ไตรมาส 3 บริษทัไดท้ าการเดินเคร่ืองผลิตทั้งสองเคร่ืองพร้อมกนัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 
เดินเคร่ืองผลิตกระดาษทั้งสองเคร่ืองพร้อมกันอย่างต่อเน่ือง และท าการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตไดม้ากข้ึนตามล าดบั ดว้ยอตัราก าลงัการผลิตสูงสุด 95% 
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ปี 2562 - 
- 
- 
- 
- 
 

ติดตั้งเคร่ืองจกัร กรอ/ตดัแบ่งมว้นกระดาษ ขนาดความเร็ว 2,300 เมตรต่อนาที ที่ก าลงัผลิต 500 ตนัต่อวนั 
สร้างอาคารส าหรับจดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูปใหม่ ขนาด 6,000 ตารางเมตร 
ช าระคืนเงินกูร้ะยะยาวแก่สถาบนัการเงินครบทั้งจ านวน 
ไดร้ับการรับรอง FSC (Forest Stewardship Council) 
Promote โครงการ You Use U-Care เพื่อกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคหันมาใส่ใจส่ิงแวดล้อมด้วยการใช้กล่องกระดาษท่ี
ผลิตจาก กระดาษรีไซเคิล 100% 

ปี 2563 - 
- 

เปิดด าเนินการ BOI ตามที่ไดร้ับส่งเสริมการลงทุน 
ได้รับการประเมินและจัดอันดับโดยหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ให้ เป็นบริษัทที่ มีการ
ด าเนินงานโดดเด่นดา้น ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ประจ าปี 2563 

 - ไดร้ับรางวลั Forbes Asia Best Under a Billion Awards 
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กำรปรับโครงสร้ำงหน้ี 

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 าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกับกลุ่มเจา้หน้ี ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบันการเงิน 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

เงินกู้ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซ่ึงกูย้ืมเพื่อน ามาใช้ซ้ือเคร่ืองจักรและก่อสร้างโรงงาน คิดเป็นประมาณร้อยละ 57 ของยอดเงินต้นคา้ง

จ่ายทั้งหมด ส าหรับส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 43 นั้น เป็นยอดเงินตน้คา้งจ่ายของเงินกูแ้ละหน้ีสินระยะสั้นประเภทอื่น ซ่ึงกูย้ืมเพื่อน าไปใชเ้ป็น

เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายเพื่อซ้ือวตัถุดิบ ซ่ึงในขณะนั้นเป็นการซ้ือโดยใชว้ิธีจ่ายเงินโดยการเปิดเลตเตอร์ออฟ

เครดิตหรือท าสัญญาทรัสต์รีซีท โดยในขณะนั้นบริษทัไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงใด  

ต่อมา เม่ือวนัที่ 26 ธันวาคม 2546 บริษทั  ไดท้ าขอ้ตกลงครั้ งใหม่กบักลุ่มเจา้หน้ีเกี่ยวกบัหน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี และไดร้ับ

ความยินยอมให้ช าระหน้ีคืนก่อนก าหนดได้ โดยบริษทั  ได้ตกลงท าสัญญาสินเช่ือใหม่กับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็น

เจา้หน้ีรายใหญ่ตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี วงเงินสินเช่ือใหม่ 1,360 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเงินกูย้ืมใหม่มาช าระหน้ี ซ่ึงเม่ือ

วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษทั  ได้น าเงินดังกล่าวมาช าระยอดหน้ีคงค้างทั้งหมดตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี ทั้งส่วนของเงินต้น และ

ดอกเบ้ีย 

ต่อมา เม่ือวนัที่ 26 มีนาคม 2547 บริษทั  ได้ท าสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่กับธนาคารพาณิชย์อีกแห่งหน่ึง เน่ืองจากสัญญาดังกล่าวมี

เง่ือนไขสัญญารวมทั้งอตัราดอกเบ้ียท่ีดีกว่าสัญญาเงินกูฉ้บบัเดิม สัญญาเงินกูฉ้บบัดงักล่าว มีอายุสัญญา 9 ปี วงเงิน 1,110 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทั  

ไดน้ าเงินกูใ้หม่ไปช าระคืนเงินกูเ้ดิมทั้งจ านวน 

  

ไปหน้ำสำรบัญ 
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ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ฐานะทางการเงิน 2564 2563 2562 

 สินทรัพยห์มุนเวียน 2,593.82 2,122.83 1,612.01 
 สินทรัพยร์วม 4,277.06 3,904.19 3,468.97 
 หน้ีสินหมุนเวียน 369.90 406.45 289.68 
 หน้ีสินรวม 416.50 448.64 319.64 
 ส่วนของผูถ้ือหุ้น 3,860.56 3,455.55 3,149.33 
ผลการด าเนินงาน 2564 2563 2562 
 รายไดจ้ากการขาย 4,600.64 3,569.00 3,403.42 
 ตน้ทุนขาย 3,511.25 2,384.02 2,383.25 
 ก าไรขั้นตน้ 1,089.39 1,184.98 1,020.17 
 รายไดอ้ื่น 22.00 37.46 27.02 
 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 63.54 63.42 68.40 
 ดอกเบ้ียจ่าย 0.15 0.06 9.32 
 ภาษีเงินได ้ 130.27 147.54 106.34 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 917.43 1,011.42 863.13 
อตัราส่วนทางการเงิน 2564 2563 2562 
 จ านวนหุ้นถวัเฉลี่ย (หุ้น) 650,000,000 650,000,000 650,000,000 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.41 1.56 1.33 
 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 7.01 5.22 5.56 
 หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 0.11 0.13 0.10 
 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 5.94 5.32 4.85 
 มูลค่าที่ตราไว ้(บาท) 1.00 1.00 1.00 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายไดร้วม (%) 19.94 28.04 25.16 
 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (%) 23.76 29.27 27.41 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 21.45 25.91 24.88 
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นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

การก าหนดราคาขาย 
บริษทัไดก้ าหนดจุดขายของสินคา้อยู่ในระดบัสินคา้เกรดสูงเทียบเท่ากับผูผ้ลิตกระดาษคราฟท์ชั้นน าของประเทศ การก าหนดราคา

ขายจึงพิจารณาจากคุณภาพของสินค้าเทียบกับของผู ้ผลิตสินค้ารายอื่ น ๆ ในระดับเดียวกัน และพิจารณาถึงภาวะการณ์แข่งขันใน

อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ผลิตสินค้าที่หลากหลาย ตรงต่อความต้องการของลูกค้า โดยจัดส่งอย่างทันท่วงท ี
บริษทัใส่ใจในความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุดตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า โดย

บริษทัไดก้ าหนดใหฝ่้ายควบคุมคุณภาพมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ

วตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระดาษคราฟท์ การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าระหว่างผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าส าเร็จรูป 

รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการ การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ใน

สภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยทั้งน้ีตอ้งไดร้ับการสอบเทียบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ ง ในปัจจุบนับริษทัผลิตสินคา้แยก

ตามประเภทและขนาดแกรมกระดาษแลว้มีมากกว่า 60 ชนิด อีกทั้งยงัปรับเปลี่ยนขนาดหน้ากวา้งซ่ึงนับเป็นอีกหน่ึงเง่ือนไขท่ีส าคญั ในการ

สั่งซ้ือของลูกคา้ ให้มีความหลากหลายตรงกบัตอ้งการของลูกคา้มากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัมุ่งเน้นความรวดเร็วในการจัดส่ง โดยมีระบบการขนส่ง

สินคา้ที่เพียงพอ ในการที่จะจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงที 

ใส่ใจบริการลูกค้า ทั้งก่อนและหลงัการขาย เพือ่สร้างความสัมพันธ์อนัดี 
บริษทัมุ่งมั่นท่ีจะให้บริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม ่าเสมอ 

และไดมี้การพฒันาโปรแกรมที่ใช้ประมวลผลต่าง ๆ รวมถึงจดัเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอ 

ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วโดยก าหนดให้มีหน่วยงานเพื่อท าหน้าท่ี และรับผิดชอบโดยตรงดงัน้ี 

• แผนกขาย ท าหน้าติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ในการ ตกลงราคาซ้ือ-ขาย ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ตกลงที่เท่าเทียมและเป็นธรรม

ส าหรับลูกคา้ทุก ๆ ราย ออกพบลูกคา้เพื่อรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะ ตลอดจนให้ค าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้

สินคา้ของบริษทั รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ โดยพบว่าในปี 2564 ความพึงพอใจของลูกคา้อยู่ที่ 82.68% 

• แผนกวางแผนและบริการลูกค้า ท าหน้าท่ีรับค าสั่งซ้ือจากแผนกขาย เพื่อท าการวางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของลูกคา้ ตลอดจนติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ในการรับคืนสินคา้ หากสินคา้ไม่เป็นไปตามข้อตกลง พร้อมทั้งระบุสาเหตุ

ของการรับคืนสินคา้เพื่อแจง้ไปยงัไปยงัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการปรับปรุงแกไ้ขและ พฒันาต่อไป 

โดยในปี 2562 บริษทัได้รับการรับรอง FSC มาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ์ ที่ผลิตจากวตัถุดิบที่ไม่เป็นการท าลายป่าไม้ ซ่ึงคาดว่าจะสามารถ

รองรับความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีใส่ใจเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างดี 

สร้างการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยนืกบัผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
บริษทัมุ่งเน้นในการด าเนินธุรกิจและสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยการเพิ่มผลผลิต รายได้ บริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ให้

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้พยามสร้างก าไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบแทนไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง

เป็นธรรมและเท่าเทียม ในปี 2564 ท่ามกลางความถดถอยทางเศรษกิจ ผลกระทบจากการระบาดของเช้ือโรคไวรัส COVID-19 และตน้ทุน

การผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึน แต่บริษทัก็ยงัคงความสามารถในการสร้างผลก าไรที่ดีเอาไวไ้ด ้
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รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำร 
 

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์นายมงคล มงักรกนก และ นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์ 

ในปี 2564 คณะกรรมการประชุมทั้งส้ิน 1 ครั้ ง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ จ านวนเข้าประชุม 

1 ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์ 1 /1 
2 นายมงคล มงักรกนก 1/ 1 
3 นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์ 1/ 1 

หมายเหตุ กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ินคิดเป็น 100.00% 

ทั้งน้ีคณะกรรมการไดป้ฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรอย่างครบถว้น โดยมีสาระส าคญัของการ

ปฏิบติัหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี 

• พิจารณาทบทวนและเห็นชอบทิศทางการด าเนินงานและกลยุทธ์ของบริษทั โครงสร้างการบริหาร แผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

• ติดตามผลการด าเนินงานทางการเงินผลการปฏิบติังานของบริษทั และน าเสนอรายงานดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั 

• พิจารณาทบทวน ก ากบัดูแลและติดตามสถานะความเส่ียงท่ีส าคญัทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารและจดัการความเส่ียงของบริษทั 
 

 

 

      

             (ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ)์ 

   ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไปหน้ำสำรบัญ 



 

หน้า 11 
 

ทรัพยสิ์นที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 
สินทรัพยข์องบริษทั  ที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ราคาสุทธิตามบญัชี 
ที่ดินและพฒันาที่ดิน เป็นเจา้ของ 138.58 0.00 138.58 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เป็นเจา้ของ 683.19 470.05 213.14 
อุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งโรงงาน เป็นเจา้ของ 228.88 196.99 31.89 
เคร่ืองจกัร เป็นเจา้ของ 3,072.49 1,963.99 1,108.50 
เคร่ืองใชส้ านกังาน เป็นเจา้ของ 13.19 11.44 1.75 
ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 18.93 10.48 8.45 
เคร่ืองตกแต่งส านกังาน เป็นเจา้ของ 1.49 1.49 0.00 
อาคารส านกังาน เช่า 0.00 0.00 0.00 
รวม  4,156.75 2,654.44 1,502.31 

 

หมายเหตุ บริษทัใชเ้กณฑ์ราคาทุนในการบนัทึกมูลค่าทรัพยสิ์น 

 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50% ของก าไรสุทธิ ซ่ึงจะตอ้งไดร้ับการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผล

ในทุกกรณีจะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจ าเป็นท่ีเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษทั การจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏในงบเงินของบริษทั และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานปกติของบริษทั โดย

ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลในรอบปีท่ีผ่านมามีดงัน้ี 

 

รายการ 2564 * 2563  2562 2561 2560 
การจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น) 0.71 0.80 0.67 0.60 0.25 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 50.30 51.41 50.46 50.18 51.54 

* เงินปันผลของรอบปี 2564 ที่น าเสนอเพื่อขออนุมติัจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี โดยบางส่วนไดท้ าจ่ายแลว้ดว้ยเงินปันผลระหว่าง

กาล เม่ือวนัที่ 8 ธันวาคม 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้ งท่ี 6/2564 เม่ือวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
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โครงสร้ำงรำยได้และผลิตภัณฑ์ 

บริษทัด าเนินธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท์ ซ่ึงใชส้ าหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภณัฑ์ เพื่อจ าหน่ายทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ มาแลว้กว่า 27 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 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
1.   รายไดจ้ากการขาย       
1.1 แบ่งตามประเภทกระดาษ       

• กระดาษคราฟท์ส าหรับท าผิวกล่อง 1,785.20 38.62 1,305.11 36.19 1,284.54 37.44 

• กระดาษคราฟท์ส าหรับท าลอนลูกฟูก 2,815.44 60.90 2,263.89 62.77 2,118.89  61.77 
     รวมรายไดจ้ากการขายกระดาษ 4,600.64 99.52 3,569.00 98.96 3,403.43 99.21 
1.2 แบ่งตามตลาดที่จดัจ าหน่าย       

• ตลาดในประเทศ 4,525.32  97.89 3,253.39 90.21 3,235.74 94.32 

• ตลาดต่างประเทศ 75.32 1.63 315.61 8.75 167.69 4.89 
     รวมรายไดจ้ากการขายกระดาษ 4,600.64 99.52 3,569.00 98.96 3,403.43 99.21 
2.   รายไดอ้ื่น ๆ       

• รายไดค้่าขายไฟฟ้า 12.77 0.28 16.95 0.47 12.67 0.37 

• รายไดอ้ื่น ๆ 9.23 0.20 20.52 0.57 14.35 0.42 
     รวมรายไดอ้ื่น ๆ 22.00 0.48 37.46 1.04 27.02 0.79 

รายไดร้วม (1.1 หรือ 1.2 + 2) 4,622.64 100.00 3,606.46 100.00 3,430.45 100.00 

 

 

  กลับไปสำรบัญ 
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รำยช่ือผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 

ขอ้มูล ณ วนัที่ 9 มีนาคม 2565 (วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และรับเงินปันผล) 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น % 
1 นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์ 81,962,730 12.61 
2 บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ  ากดั 72,142,230 11.10 
3 นางอจัฉรา ชินเศรษฐวงศ ์ 60,679,000 9.34 
4 นายชิน ชินเศรษฐวงศ ์ 58,874,670 9.06 
5 นาย มงคล มงักรกนก 46,781,700 7.20 
6 บริษทั อาเซ่ียนคอมมอดิต้ีส์ จ  ากดั 39,153,000 6.02 
7 บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 24,733,584 3.81 
8 นางสุชาดา มงักรกนก 20,000,000 3.08 
9 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF 8,668,400 1.33 

10 นายไพโรจน์ ช่ืนชูจิตต์ 8,412,070 1.29 
รวม 421,407,384 64.83 

จ านวนหุ้นท่ีถือรวมกนัของคณะกรรรมการทั้งทางตรงและทางออ้ม คิดเป็น 53.16% 

จ านวนหุ้นท่ีถือรวมกนัของผูบ้ริหารทั้งทางตรงและทางออ้มคิดเป็น 12.61% 

โดยมีสัดส่วน Free float คิดเป็น 39.97% 

 

การถือหุ้นของบริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) ในบริษทัจดทะเบียนอื่น -ไม่มี - 

การถือหุ้นของบริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน)  ในบริษทัอื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่มี - 

  

ไปหน้ำสำรบัญ 
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ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขันในปี 2564 และแนวโน้มในปี 2565 

สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ปี 2564 
ในปี 2564 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยงัคงรุนแรงและยงัแพร่ระบาดอีกหลายระรอก ส่งผลให้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทยเติบโตล่าชา้ 
ทั้งน้ีการระบาดของไวรัสสายพนัธ์ุเดลตา้ท่ีแผ่ลามเป็นวงกวา้งในไทย ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยงัคงถูกจ ากดัภายใตม้าตรการการ
ควบคุมโรคระบาดจากภาครัฐเป็นเวลาอีกหลายเดือน และยงัส่งผลให้ท าให้เกิดความชะงกังนัทั้งในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมกล่าวคือ
ส่งผลให้พนกังานคนงานท่ีติดเช้ือโควิดตอ้งพกัรักษาตวั ซ่ึงท าให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ขาดแคลนแรงงาน ส่วนภาคการท่องเท่ียวยงัคง
ซบเซาต่อเน่ืองมาจากปี 2563 แมว้่าภาครัฐจะพยายามกระตุน้ให้เกิดการท่องเท่ียวทั้งจากต่างประเทศและในประเทศแลว้ก็ตาม ดงันั้นโดย
ภาพรวมแลว้เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ขยายตวัเพิ่มข้ึนอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 1.6 ซ่ึงดีข้ึนจากท่ีเคยติดลบ 6.2% ในปี 2563  อย่างไรก็ตาม ปัจจยัที่
ท าให้เศรษฐกิจไทยในปี 2564 เติบโตได ้ทั้งน้ีเป็นเพราะ  

1.  การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลก  
2. การใชจ้่าย การลงทุน ของภาครัฐและเอกชน   
3. มาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐช่วยกระตุน้ให้เกิดก าลงัซ้ือของประชาชน  
4. ทิศทางการปรับตวัดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองของรายไดภ้าคเกษตรกรรม  
5. การขยายตวัของภาคการส่งออก 

อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย ปี 2564 
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 2564 ยงัคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย โดยที่ผ่านมา
ผลกระทบทางตรงจะส่งผลกระทบทางดา้นแรงงาน ทั้งในส่วนท่ีเป็นแรงงานต่างดา้วและแรงงานไทย ปัญหาที่แรงงานติดโควิดและการห้าม
แรงงานต่างดา้วเขา้มาท างาน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ท าให้โรงงานผูป้ระกอบการ บริษทัฯ ห้างร้าน ตอ้งชะลอด าเนินการ และ
ตอ้งออกมาตรการด าเนินการจดัการควบคุมโรคให้สอดคลอ้งกับนโยบายของภาครัฐ การประกอบกิจการจึงไม่สามารถท าไดเ้ต็มที่ และจาก
สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ยงัคงกระทบต่อระบบส่งออก-น าเขา้ ทั้งในส่วนของเยื่อกระดาษ เศษกระดาษ และ
มว้นกระดาษ และค่าระวางเรือท่ีปรับสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง การขาดแคลนสายเรือท าให้ไม่สามารถส่งมว้นกระดาษไปยงัต่างประเทศได ้ จะ
เห็นไดว้่าในปี 2564 จะมีการน าเขา้เยื่อกระดาษ และเศษกระดาษ โดยเฉพาะน าเขา้เศษกระดาษเป็นจ านวนมาก สาเหตุเพราะเศษกระดาษใน
ประเทศขาดแคลนมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ในขณะที่มีการน าเข้ากระดาษคราฟท์ไลน์เนอร์ ลดลง และกระดาษท าลอนลดลงเลก็น้อย 
สาเหตุเพราะค่าระวางเรือท่ียงัคงปรับราคาสูงข้ึน ซ่ึงท าให้มูลค่าของสินคา้สูงเกินจริง ในส่วนของการการส่งออก การส่งออกเยื่อกระดาษมี
อตัราท่ีสูงข้ึนมาก สาเหตุเพราะเยื่อกระดาษทัว่โลกขาดแคลน แต่การส่งออกเศษกระดาษลดลงไปกว่าคร่ึง สาเหตุเป็นเพราะค่าระวางเรือปรับ
ราคาสูงข้ึน ส่วนการส่งออกมว้นกระดาษคราฟท์ทุกประเภท ลดลง สาเหตุเป็นเพราะค่าระวางเรือปรับราคาสูงข้ึน  แต่ทั้งน้ีผูป้ระกอบการได้
น าประสบการณ์จากปีที่ผ่านมา ไดมี้การปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัอยู่เสมอ ถึงแมว้่าจะมีผลกระทบหลายอย่าง แต่ผูป้ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทยไดช่้วยกนัประคบัประคองให้ธุรกิจยงัคงด าเนินไดด้ว้ยดี ประกอบกับในส่วนของกล่องบรรจุภณัฑ์จาก
ธุรกิจออนไลน์ไดเ้ติบโตสูงข้ึน อนัเน่ืองมากจากพฤติกรรมลูกคา้และจากภาคธุรกิจหลายประเภทไดเ้ปลี่ยนมาขายออนไลน์มากข้ึน  และออร์
เดอร์ส่งออกผลไมไ้ทยยงัคงส่งออกไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะผลไมทุ้เรียน ท าให้ในปี 2564 อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทยยงัคงเติบโต
ข้ึนร้อยละ 3 - 4 ได ้
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ตารางแสดงก าลังการผลิตและการบริโภคในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ 
                                                                      Unit : Thousand Tons 

GRADE Categories 2022 E 2021 2020 2019 

Kraft Paper 
 

Consumption 3,184 3,091 2,911 2,834 

Production 3,810 3,699 3,420 3,251 

Capacity 3,897 3,897 3,656 3,565 

Surplus / (Shortage) 626 607 509 417 

Population (Million) 67.86 67.52 67.19 66.85 

Consumption per population (KG./Head) 75 74 69 68 

 

แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมในปี 2565 

จากเดลตา้สู่ “โอไมครอน” ประเทศไทยยงัคงตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพนัธ์ุโอไมครอน หากคาดการณ์ว่าเป็น

การแพร่ระบาดที่มีลกัษณะเป็น wave สั้นๆ แต่แรง คือเช้ือแพร่กระจายเร็ว แต่ไม่รุนแรงมากนกั และน่าจะจบภายในช่วง 2 - 3  เดือนไดน้ั้น ในปี 

2565 เศรษฐกิจไทยจะสามารถทยอยฟ้ืนตวัไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยคาดว่าอตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะขยายตวัอยู่ท่ีร้อยละ 2.8 - 4.5 ได้ 

ทั้งน้ีเป็นผลมากจาก  

1. เศรษฐกิจโลกเร่ิมมีการฟ้ืนตวั ประเทศไทยจึงไดร้ับแรงส่งจากเศรษฐกิจโลกไปดว้ย  

2. การฟ้ืนตวัของอุปสงคภ์ายในประเทศภาคธุรกิจเอกชนและภาคการผลิต อนัเป็นผลมากจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 คลี่คลาย

ลง  

3. การฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆของภาคการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ  

4. ภาคการส่งออกขยายตวัดีข้ึน  

5. การลงทุนของภาครัฐและการกระตุน้ของภาครัฐ ซ่ึงส่งผลเกิดการกระตุน้ก าลงัซ้ือของประชาชนระดับกลางและบน  

อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุโอไมครอน ยงัเป็นตวัแปรที่สามารถสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกได ้คือหาก

เกิดการระบาดหนกัและไม่สามารถควบคุมได ้ จะท าให้เศรษฐกิจโลกตอ้งชะลอตวัลง ซ่ึงก็จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยตอ้งชะลอตวั

ลงเช่นเดียวกนั 

นอกจากน้ี การเกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ก็ส่งผลกระทบให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศและส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปสู่ระบบ

เศรษฐกิจอื่นๆทัว่โลก รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยไดเ้ช่นเดียวกนั คือ 

1.เกิดปัญหาดา้นการคา้ระหว่างประเทศอนัเน่ืองมาจากมาตรการการคว  ่าบาตรของนานาประเทศ  

2.ป ญหาดา้นการท่องเที่ยว ท าให้นกัท่องเที่ยวจากรัสเซียและนกัท่องเที่ยวจากโซนยุโรปไม่สามารถมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได ้ 

3.ป ญหาดา้นราคาสินคา้ท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน สาเหตุเพราะขาดแคลนน ้ ามนัและวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ส่งผลให้สินคา้หลายประเภทมี

การปรับตวัสูงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นสินคา้เกษตร สินคา้อุตสาหกรรมและสินคา้ดา้นพลงังาน 

ในปี 2565 ส าหรับอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทยนั้น ยงัคาดการณ์ว่าจะมีอตัราการเจริญเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 3 ทั้งน้ีเป็นเพราะปัจจัยบวก

ทางดา้นเศรษฐกิจไทยท่ีมีแนวโน้มดีข้ึน ในส่วนของกล่องบรรจุภณัฑ์ออนไลน์ยงั กล่องบรรจุผลไมเ้พื่อการส่งออก ในส่วนของสินคา้อุปโภค
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บริโภคมีแนวโน้มขยายตวัดีข้ึน ทั้งน้ีเป็นเพราะไดร้ับการกระตุน้จากท่ีภาครัฐ ท าให้เกิดการหมุนเวียนการใชจ้่ายของประชาชนระดับกลางและ

บน ธรุกิจ SME มีการฟ้ืนตวั อย่างไรก็ตามยงัคงมีอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อเน่ืองมากจากปีท่ีแลว้ คือปัญหาราคาค่าระวางเรือท่ีสูงข้ึนมาก ส่งผล

กระทบต่อการส่งออกม้วนกระดาษ และการน าเข้าเศษกระดาษจะท าให้มีราคาท่ีแพงมาก รวมถึงปัญหาจากน ้ ามันแพง ส่งผลให้ค่าพลงังาน

จ าพวกถ่านหินมีการปรับราคาท่ีสูงข้ึนมากอีกดว้ย  ซ่ึงทั้งเศษกระดาษและถ่านหินล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนหลกัในการผลิต อย่างไรก็ตาม ยงัคง

ต้องติดตามความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียอย่างใกลชิ้ด โดยเฉพาะประเทศจีน ซ่ึงเป็นยกัษ์ที่สามารถส่งผลกระทบได ้หากประเทศจีนมีการ

ขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเน่ือง มี Demand เพิ่มข้ึน จะท าให้เกิดความผนัผวนทางดา้นราคาค่าระวางเรือ เยื่อกระดาษ เศษกระดาษ และ

กระดาษมว้นเพื่อการส่งออกไดเ้ช่นเดียวกนั  
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ปัจจัยเส่ียง 
 

ด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกคา้รายใหญ่จ านวนน้อยราย 

บริษทั  ไดมี้การจดัแยกกลุ่มลูกคา้โดยก าหนดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั กลุ่มลูกคา้ จ านวน สัดส่วนรายได ้
1 กลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ่ 5 48% 
2 กลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 12 40% 
3 กลุ่มลูกคา้ทัว่ไป ไม่ต ่ากว่า 34 10% 
4 กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ 3 2% 

รวม 100% 

รายไดส่้วนใหญ่ของบริษทั  มาจากลูกคา้กลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ่ ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกคา้กลุ่มน้ีตอ้งพึ่งพิงกระดาษคราฟท์จากบริษทัในสัดส่วนท่ีสูง 

รองลงมาคือกลุ่มลูกคา้รายใหญ่จ านวนน้อยราย อาจเกิดความเส่ียงในกรณีท่ีลูกคา้กลุ่มน้ีอาจเปลี่ยนไปสั่งซ้ือสินคา้จากผูป้ระกอบการรายอื่น 

แต่ความเส่ียงดงักล่าวมีไม่มากนกัเน่ืองจากบริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีมีการติดต่อซ้ือขายกนัมาเป็นเวลานาน นอกจากน้ีบริษทัยงัมีมาตรการ

ในการก าหนดนโยบายการใหส่้วนลดทางการคา้ เง่ือนไขเครดิตเทอมโดยดูจากปริมาณการสั่งซ้ือเป็นหลกัเพื่อจูงใจให้ลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้จาก

บริษทั และเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนัความเส่ียง บริษทัจึงได้ก าหนดนโยบายการคา้เพื่อหาลูกคา้รายใหม่ ๆ เพิ่มมากข้ึนท าให้ลดความ

เส่ียงไดอ้ีกทางหน่ึง 

ความเส่ียงจากการถูกตดัราคาโดยกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่ 

เน่ืองจากตลาดอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์อุปทานยงัคงมีมากกว่าอุปสงคอ์ยู่มาก การแข่งขนัในตลาดจึงทวีความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง

โดยเฉพาะดา้นราคา และการก าหนดราคาในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์มกัจะท าโดยกลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นผูน้ าตลาด ท าให้บริษทัมีความเส่ียง

จากการถูกตดัราคาโดยกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่ 

เพื่อเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน บริษทัจึงให้ความส าคญักบัการควบคุมตน้ทุนการผลิตและคุณภาพของสินคา้ให้อยู่ในระดบัท่ี

สามารถแข่งขนัไดก้บัผูผ้ลิตรายใหญ่ ส่งเสริมการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกบัลูกคา้อย่างต่อเน่ือง และเน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัมีคุณภาพ

เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศและระดบัราคาที่สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก ดงันั้นการส่งผลิตภณัฑ์ไปขายต่างประเทศจึงช่วยลดการ

พึ่งพิงตลาดภายในประเทศอีกดว้ย 

ด้านการปฏิบัตงิาน 

ความเส่ียงจากการพึ่งพิงแหล่งวตัถุดิบที่ส าคญักับผูจ้  าหน่ายเพียงรายเดียว 
บริษทัมีการสั่งซ้ือน ้าซ่ึงเป็นปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัจากบริษทัท่ีผลิตน ้าเพียงรายเดียว จึงท าให้มีความเส่ียงในการถูกยกเลิกการจดัหาน ้ าเพื่อ

ใช้ในอุตสาหกรรมหรือถูกก าหนดราคาซ้ือท่ีสูงกว่าผูจ้ัดจ าหน่ายรายอื่นอย่างมีสาระส าคญัซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ

บริษทัได ้บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายน ้ าเป็นสัญญาอายุ 3 ปี ซ่ึงตามสัญญาระบุว่าบริษทัผูจ้ดัจ  าหน่ายน ้าจะต้องไม่ก าหนดอตัราค่าน ้ าสูงกว่า

ราคาตลาดและจะตอ้งเป็นอตัราที่เท่ากนัหรือต ่ากว่าที่จดัจ าหน่ายให้ผูซ้ื้อน ้าเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมรายอื่น 
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ด้านการเงิน 

ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 

บริษทัมีค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศคือค่าเยื่อกระดาษ และเศษกระดาษกล่อง จึงท าให้บริษทั  มีความเส่ียง

จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ระดบัความเส่ียงในเร่ืองน้ีมีไม่สูงนกั ทั้งน้ีเป็นเพราะในการสั่งซ้ือวตัถุดิบดงักล่าวจะมีการ

ก าหนดการสั่งซ้ืออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ ง และจะช าระราคาสินคา้ภายในระยะเวลาตามก าหนดคือวนัท่ีส่งมอบสินคา้ ฉะนั้นจึงมีความเส่ียง

จากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน จะเท่ากบัจ านวนการสั่งซ้ือในแต่ละครั้ งและในช่วงซ่ึงเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ตั้งแต่ระยะเวลาสั่งซ้ือสินคา้

จนถึงวนัที่ช าระเงินซ่ึงมีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 20-30 วนัเท่านั้น นอกจากน้ีบริษทั  ไดท้ าสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในช่วงท่ี

อตัราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มสูงข้ึนเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยสัญญาดงักล่าวมีอายุไม่เกินหน่ึงปี 

ด้านกฎระเบยีบ 
ความเส่ียงจากการปฏิบติังานทีไ่ม่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท์ ด าเนินกิจการโรงงาน ความเส่ียงน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการ เช่น ถูก

ระงบั หรืออาจถึงขั้นสั่งปิดโรงงานได ้ จึงจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ีระดบัความเส่ียงน้ีมีไม่มากนกั 

เน่ืองจากบริษทัไดมี้การติดตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งอย่างใกลชิ้ด ตลอดจนจดัให้มีการฝึกอบรม และก าหนดเป็นแผนประจ าเดือน/ปี ในการ

ตรวจติดตามความคืบหน้าอย่างสม ่าเสมอ 

ด้านสังคม 
อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และความเป็นอยู่ที่ดี 

บริษทัให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งแก่พนกังาน ผูเ้ป็นหน่ึงในกลไกขบัเคลื่อนกิจการของบริษทั ทั้งน้ีในการปฏิบติังานย่อมมีความเส่ียงต่อการ

บาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออาจจะถึงขั้นสูญเสียอวยัวะ และ/หรือ ชีวิตได ้ อนัจะส่งผลกระทบต่อตวัพนกังานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนและ

สังคมได ้ ซ่ึงอาจจจะส่งผลต่อความชะงกังนัในการด าเนินงานของบริษทัได ้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งหาวิธีมาตรการในการท่ีจะลดความ

เส่ียงดงักล่าวให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อลดความสูญเสียอนัไม่พึงประสงค ์ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
การจดัการของเสีย 

ส าหรับกิจการโรงงาน ของเสียจากกระบวนการผลิตเป็นส่ิงท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได ้ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม ความชะงักงนัใน

การด าเนินงานของบริษทั จึงจ าเป็นจะตอ้งมีกระบวนการจดัการของเสียดงักล่าวให้อยู่ในสภาพและเง่ือนไข เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนรอบขา้ง  

ไปหน้ำสำรบัญ 
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ค ำอธิบำยและบทวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

ภาพรวมทั้งปี 2564 สามารถจ าหน่ายสินคา้เกือบทั้งหมดส าหรับตลาดภายในประเทศ สามารถรักษาการเจริญเติบโตในส่วนของ

กระดาษส าหรับผลิตภณัฑ์ผิวกล่องไดเ้ป็นอย่างดี โดยมีการส่งออกสินคา้บางส่วนที่เกินความตอ้งการภายในประเทศในช่วงปลายปี อย่างไร

ก็ตาม ราคาของวตัถุดิบหลกั เช่น เยื่อกระดาษ เศษกระดาษ และถ่านหินยงัคงสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองและมีสาระส าคญั 

ตลอดทั้งปีบริษทัมีรายได ้4,600.64 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,031.65 ลา้นบาท คิดเป็น 28.91% แต่ก าไรขั้นตน้ลดลง 95.59 ลา้นบาท คิดเป็น 

8.07% ขณะที่ก าไรสุทธิคือ 917.43 ลา้นบาท ลดลง 93.99 ลา้นบาท คิดเป็น 9.29% เม่ือเปรียบเทียบกบัรอบปีที่ผ่านมา 

                      หน่วย : บาท 
งบก ำไรขำดทุน ปี 2564 ปี 2563 % ปี : ปี ไตรมำส 1/2564 ไตรมำส 2/2564 ไตรมำส 3/2564 ไตรมำส 4/2564 

รายไดจ้ากการขาย 4,600,643,958.79 3,568,995,259.73 28.91% 1,108,742,354.69 1,108,490,085.31 1,178,940,814.39 1,204,470,704.40 
ตน้ทุนสินคา้ขาย (3,511,256,498.24) (2,384,014,712.39) (47.28%) (770,068,786.10) (835,695,618.11) (915,291,255.98) (990,200,838.05) 
ก าไรขั้นตน้ 1,089,387,460.55 1,184,980,547.34 (8.07%) 338,673,568.59 272,794,467.20 263,649,558.41 214,269,866.35 

รายไดอ้ื่น 21,999,572.11 37,462,422.82 (41.28%) 7,437,480.98 7,167,859.06 3,948,959.76 3,445,272.31 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (9,736,282.83) (7,780,407.06) (25.14%) (1,637,015.50) (1,605,987.62) (1,749,619.98) (4,743,659.73) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (53,796,023.91) (55,642,064.68) (3.32%) (15,148,072.62) (11,330,645.90) (16,900,139.72) (10,417,165.67) 
ตน้ทุนทางการเงิน (152,339.28) (58,495.78) (160.43%) (32,094.43) (34,034.95) (43,975.98) (42,233.92) 
ก าไรก่อนภาษ ี 1,047,702,386.64 1,158,962,002.64 19.55% 329,293,867.02 266,991,657.79 248,904,782.49 202,512,079.34 
ภาษีเงินได ้ (130,270,867.56) (147,538,288.05) 11.70% (40,304,955.85) (32,661,198.75) (32,307,402.35) (24,997,310.61) 
ก าไรสุทธิ 917,431,519.08 1,011,423,714.59 (9.29%) 288,988,911.17 234,330,459.04 216,597,380.14 177,514,768.73 

 

 

  

ไปหน้ำสำรบัญ 
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กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
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กำรก ำกับและดูแลกิจกำร 

นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
บริษทัยึดถือการปฏิบติัตามกฎหมายเป็นขั้นพื้นฐาน มีความโปร่งใส น่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับตามจรรยาบรณในการด าเนินธุรกิจทีดี่ ดว้ย

หลกัธรรมาภิบาลและเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดยครอบคลุม 5 หมวด ดงัน้ี 

• สิทธิของผูถ้ือหุ้น 

• การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

• การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

• การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

รำยงำนกำรปฏิบัตติำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรในปีทีผ่่ำนมำ 

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. 2564 - 

31 ม.ค. 2565 

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานดงักล่าวแลว้ บริษทัยงัเผยแพร่ขอ้มูลท่ีส าคญัเกี่ยวกบัการด าเนินงานและการเขา้ท าธุรกรรม ผ่านเวบ็ไซต์ของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซต์ของบริษทั เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลไดห้ลากหลายช่องทาง  

หมวดที่ 2 กำรปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 
บริษทัให้ความเท่าเทียมกนักบัผูถ้ือหุ้นทุกราย โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงานในปี 2564 ดงัน้ี 

เปิดโอกาสในผูถ้ือหุ้นรายย่อยท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านช่องทาง

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

การด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 

มิ.ย. 64 ก.ค. 64 
23 มิ.ย. 

เผยแพร่เอกสารการประชุม 
(ล่วงหน้า 27 วนั) 

5 ก.ค. 
ส่งเอกสารเชิญประชุม 
(ล่วงหน้า 15 วนั) 

20 ก.ค. 
(ประชุมผุถ้ือหุ้น) 

แจง้มติที่ประชุม ต่อ SET 

27 ก.ค. 
เผยแพร่รายงานการประชุม 
(7 วนันบัจากวนัประชุม) 
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หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมถูกจัดท าข้ึนเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นค า

ช้ีแจงเกี่ยวกบัเอกสารและหลกัฐานซ่ึงผูถ้ือหุ้นจะตอ้งใชป้ระกอบการยืนยนัตวัตนหรือเตรียมเพื่อประกอบการมอบฉันทะ โดยจ าแนกเป็น

การเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะ และจ าแนกเป็นกรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ขอ้ก าหนดเร่ืองเอกสารหลักฐานที่ตอ้ง

น ามาแสดงเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายก 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  

เน่ืองจากไม่สามารถจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีตามปกติ จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัส COVID-19 ซ่ึงทางบริษทั

ไดมี้การช้ีแจงถึงความจ าเป็นดงักล่าวผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้ง และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัให้ทราบโดยทัว่กนั

แลว้ ทั้งน้ีบริษทัไดก้ าหนดวนัประชุมใหม่เป็นวนัที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น. ซ่ึงไม่ตรงกบัวนัหยุดสุดสัปดาห์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

เวลาการประชุมมีความเหมาะสม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ E-AGM เพื่อความเหมาะสมกบัสถานการณ ์ เวน้ระยะห่าง หลีกเลีย่งการ

แพร่ระบาดของเช้ือโรค  

คณะกรรมการเขา้ร่วมการประชุมทั้งส้ิน 6 ท่าน (เอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 1) รวมทั้งผูบ้ริหารสูงสุดสายงานบญัชีและการเงิน เขา้

ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซักถามต่าง ๆ ของผูถ้ือหุ้น 

ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมไดด้ าเนินการประชุมตามวาระและเร่ืองท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีการ

เพิ่มเติมหรือแกไ้ข พร้อมทั้งจดัสรรเวลาส าหรับการซักถามของผูถ้ือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนการลงมติ 

โฆษกของการประชุมไดแ้จง้จ านวนและสัดส่วนของผูถ้ือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะ ขั้นตอนและวิธีการประชุม การ

ออกคะแนนเสียง และการนบัคะแนนให้ผูถ้ือหุ้นทราบก่อนเร่ิมประชุม 

ในการลงคะแนนเสียง ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนส าหรับทุกวาระผ่านระบบ E-AGM และส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจดัให้

มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

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

แนวปฏิบติัและระบบการควบคุมภายในท่ีดี รวมทั้งนโยบายการต่อตา้นการให้สินบนและการคอรัปชัน่ เพื่อป้องกนัการทุจริตคอรัปชัน่ใน

องคก์รและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  
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หมวดที่ 3 กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงที่มีกบับริษทั เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้

เสียสามารถติดต่อ ร้องเรียน หรือแนะน า ผา่นทางช่องทางบริษทัตามนโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน และไดก้ าหนดแนวทางการ

ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อให้บุคลากรทุกระดบัในองคก์รยึดถือเป็นแนวปฏิบติัโดยถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีส าคญัของทุกคนดังน้ี 

ต่อผู้ถือหุ้น มุ่งมัน่ในการเป็นตวัแทนด าเนินธุรกิจของผูถ้ือหุ้นอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มีระบบบญัชีและการเงินที่เช่ือถือได้ 
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถ้ือหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษทั และผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง 

คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อให้ผลประโยชน์

ของกลุ่มที่เกี่ยวขอ้งอย่างเต็มความสามารถ ไม่มีการด าเนินใด ๆ ในลกัษณะที่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั ไม่

เปิดเผยขอ้มูลลบัต่อบุคคลภายนอก 

ต่อลกูค้ำ สรา้งความพึงพอใจแก่ลูกคา้โดยการส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพและเง่ือนไขตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ เปิดเผยขอ้มูล
และข่าวสารเกี่ยวกบัการบริการอย่างครบถว้นถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง จดัให้มีช่องทางการส่ือสารเพื่อให้

ลูกคา้ร้องเรียนเกี่ยวกบัคุณภาพผลิตภณัฑ์ ไม่ก าหนดเง่ือนไขการคา้ที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ  

ที่มีต่อลูกคา้อย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกนั และให้ความส าคญัในการรักษาขอ้มูลที่เป็นความลบัของลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ และไม่น า

ขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ 

ต่อคู่ค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ และเจ้ำหนี้ ค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ 
โดยปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจในการแข่งขนัทางธุรกิจ บริษทัยึดถือกติกาการ

แข่งขนัที่เป็นธรรมตามนโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่คา้ โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

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

ทางแกไ้ขปัญหาดว้ยหลกัแห่งความสมเหตุสมผล 

คู่แข่งทำงกำรค้ำ : ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไดร้ับผลตอบแทนท่ี
เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ท าลาย

ช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางเส่ือมเสียโดยปราศจากขอ้มูลความจริง 

เจ้ำหนี้ : ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด รายงานฐานะทางการเงินของบริษทั แก่เจา้หน้ีดว้ยความ
ซ่ือสัตย ์ ถูกตอ้ง และตรงเวลา ให้แก่เจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอและแจง้ให้เจา้หน้ีทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัใน

สัญญา เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย เพื่อเป็นการป้องกนัการลงทุนที่มีความเส่ียงจึงก าหนดให้มี

การเรียกเก็บเงินค ้าประกนัผลงานตามระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม  

ต่อพนักงำน พฒันาเสริมสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทั้งการส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพื่อสรา้งความมัน่ใจ 

และเป็นขวญัก าลงัใจให้แก่พนกังานในการปฏิบติังานกบับริษทัทั้งในดา้นความมัน่คง ปลอดภยัในอาชีพการท างาน และส่งเสริมให้มี

การพฒันาบุคคลากร โดยมีแนวปฏิบติั คือ 

• ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละ

คน ตามนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนกังาน ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการ 

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

เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในสถานประกอบการต่อพนกังานทุกระดบั โดยพบว่าระหว่างปี มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนทั้งส้ิน 10 ครั้ ง เป็น

อุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงานรวม 232 วนั ทั้งน้ีคณะกรรมการความปลอดภยัฯ ไดติ้ดตาม ประเมินผล และทบทวนมาตรการในการ

ป้องกนั ตลอดจนรายงานแก่ผูบ้ริหารตามล าดบัชั้นอย่างครบถว้นแลว้ 

• ปฏิบติัต่อพนกังานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความส าคญัต่อการพฒันาการถ่ายทอดความรู้และความสามารถของ

พนกังาน โดยให้โอกาสกบัพนกังานอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ ผ่านระบบการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นการเพิ่ม

ศกัยภาพในการปฏิบติังาน ตลอดจนขอ้กฎหมายหรือขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ีมีการฝึกอบรมในปี 2564 ทั้งส้ินจ านวน 22 

หลกัสูตร คิดเป็นชัว่โมงฝึกอบรมได ้2,896 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
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพฒันา

อย่างย ัง่ยืน โดยบริษทัก าหนดแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

• ในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษทัค านึงถึงทางเลือกท่ีมีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม 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 

- มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ในการจดัการของเสียท่ี

เกิดจากทุกกิจกรรมในกระบวนการผลิต การด าเนินกิจกรรมประจ าวนัอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

- สนบัสนุนทุกกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการจดัการของเสียดว้ยหลกั 3Rs 
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- 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 วสัดุที่ไม่ไดใ้ชแ้ล้วออก

นอกบริเวณโรงงาน การขอความเห็นชอบเกี่ยวกบัการจดัการวสัดุเหลือใชจ้ากการผลิต 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 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ัน ไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน ว่าดว้ยวนิยัและการลงโทษ ซ่ึงหากพบหลกัฐานว่า

พนกังานไดก้ระท าผิดกฎระเบียบขอ้บังคบัของบริษทั จะถือว่าเป็นการผิดวินยัขั้นร้ายแรง และจะพิจารณาลงโทษขั้นสูงสุดตามระเบียบของ

บริษทัทนัที จดัให้มีหลกัสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกบั นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างสม ่าเสมอ 

กำรล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลขิสิทธิ์ บริษทัถึงความส าคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยเฉพาะระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อป้องกนัความเส่ียงเร่ืองการโจรกรรมขอ้มูล และการล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  ให้มีการก าหนดสิทธิใน

การเขา้ถึงขอ้มูล ตลอดจนสิทธิการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์การใชง้านต่าง ๆ ตอ้งไดร้ับการตรวจสอบและอนุญาตจากผูดู้แลระบบสารเทศ

ของบริษทัเสมอ 
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หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
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 โดยเปิดเผยไวใ้น รายงาน แบบ 56-1 One Report (หน้า 38) 

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 

แบบ 56-1 One Report (หน้า 48) 

บริษทัก าหนดนโยบายและวิธีการป้องกนัมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลส าคญัอนัมีผลต่อการลงทุน คณะกรรมการจะมี

ประชุมและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ แลว้

แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามก าหนดเวลาภายวนัท าการถดัไป กรรมการและผูบ้ริหารจึงไม่มีโอกาสใชข้อ้มูลภายในให้เป็น

ประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนก าหนดนโยบายห้ามส าหรับบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ซ้ือ-ขายหลกัทรัพยเ์ป็นระยะเวลาล่วง 30 วนั ก่อนที่มีการเปิดเผย

ขอ้มูลสู่สาธารณะ 

บริษทัก าหนดนโยบายการแจง้เบาะแสะหรือขอ้ร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน

ให้แก่บริษทัทราบเพื่อท าการตรวจสอบ แกไ้ขปรับปรุง และหามาตรการในการป้องกนัอย่างทนัท่วงที ตามที่เปิดเผยไวใ้น รายงานแบบ 56-1 

One Report (หน้า 59) 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้แก่นกัวิเคราะห์การลงทุนนดัหมายเขา้พบปะ พูดคุย/สอบถามผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ออนไลน์กบัผูบ้ริหารไดต้าม

โอกาสเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
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 2564 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 กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมร่วมกนัอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการที่ เป็นผูบ้ริหารและฝ่ายจดัการเขา้ร่วม 1 ครั้ ง 

โดยมีการอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกบั การพฒันาการด าเนินงานในดา้นการบริหารความเส่ียง การสอบทานการผลการตรวจสอบและติดตาม

การตรวจสอบภายใน และภายหลงัการประชุมไดมี้การรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ กรรมการและผูบ้ริหารมีการ

รายงานให้บริษทัรับทราบในส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษทัเม่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู ้บริหาร และ

รายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดงักล่าวเพื่อให้บริษทัมีขอ้มูลประกอบการด าเนินการตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท ารายการที่เกี่ยวโยง

กนั ทั้งน้ีส่วนงานเลขานุการจะน าเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สีย รวมถึงการถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการและผูบ้ริหาร

ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบในทุกไตรมาสและทุกครั้ งที่กรรมการหรือผูบ้ริหารไดร้ายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณานโยบายและโครงสร้างการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการก่อนเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมติั โดยนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ จะพิจารณาจากหน้าที่

ความรับผิดชอบ ระดบัการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัและบริษทัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั ผลประกอบการของบริษทั 

เป้าหมายและผลการปฏิบติัการของกรรมการรายบุคคล ตามที่เปิดเผยไวใ้นรายงาน แบบ 56-1 One Report (หน้า 42) 

กรรมการใหม่ท่ีไดร้ับการแต่งตั้งจะไดร้ับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบขอ้มูลทัว่ไปและภาพรวมขอ้มูลการด าเนินธุรกิจท่ีส าคญัและสรุปการ

ด าเนินของแต่ละสายธุรกิจ การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้ง  

คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการย่อยทุกชุด คือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เป็นรายบุคคลและทั้งคณะดว้ยตนเองเป็นประจ าทุกปี 
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ครอบคลุมการทั้งเร่ืองโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การเขา้ร่วมประชุม การปฏิบติัตามหน้าที่ 

การพฒันาตนเอง และความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

• เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา 

• เพื่อใชใ้นการพฒันาการท างานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิผล และตระหนกัถึงความรับผิดชอบของตนไดอ้ย่างชดัเจน 

• เพื่อพฒันาความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจดัการ 

กำรปฏิบัตติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดใีนเร่ืองอื่น ๆ 
บริษทัพิจารณาการน าหลกัการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ มาปรับใชต้ามความเหมาะสมของธุรกิจบริษทัแลว้โดยในปี 2564 มีเร่ืองท่ีบริษทัยงัไม่ไดป้ฏิบัติและมี

มาตรการทดแทนที่เหมาะสม โดยพบว่ามีกรรมการ 6 ท่านด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปี เน่ืองจากไม่มีการเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับเลือกตั้ง

เขา้เป็นกรรมแทนกรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาอย่างระมดัระวงั 

และรอบคอบแลว้เห็นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผูท้ี่มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด รวมทั้งเป็นกรรมการท่ีมี

ทกัษะ ประสบการณ์ความรู้และความเช่ียวชาญ สามารถให้ขอ้เสนอแนะในการด าเนินธุรกิจอนัเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และการ

ด าเนินธุรกิจของบริษทัไดเ้ป็นอย่างดี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ค่าบริการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 450,000 

ค่าบริการสอบบญัชีประจ าปี 750,000 

ค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 

รวม 1,250,000 

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไปหน้ำสำรบัญ 
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 ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 
 

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 84 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 18 ปี 1 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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ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 

นายมงคล มังกรกนก อายุ 83 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 18 ปี 1 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น 7.20%    

        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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ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 

      

    นายบุญน า บุญน าทรัพย์ อายุ 92 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษัท 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 18 ปี 1 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.63%    

        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 - 
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ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 

 
ดร.ถกล นันธิราภากร อายุ 76 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 15 มกราคม 2562 

กรรมการอิสระ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 3 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 - 
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ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 

 
นายก าจร  ช่ืนชูจิตต์ อายุ 66 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการอิสระ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 18 ปี 1 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.16%    

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 - 
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ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 

 
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร อายุ 61 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการอิสระ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 18 ปี 1 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 - 
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ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 

 
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 55 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

           จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 18 ปี 1 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 - 
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ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 

นายพีรพงษ์ เช้ือเอ่ียมสวัสดิ์ อายุ 53 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 54 ปี ไดร้ับการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2553  

ต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ ผูร้ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี -    

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -มี - 

ปริญญาตรี สาขาการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น -ไม่มี -  

ต าแหน่งในบริษทัอื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่มี -   

ประวติัการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่มี - 

ประวติัการฝึกอบรมในปี 2564 เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรผูจ้ดัท าบญัชี (CPD) 7.0 ชัว่โมง 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นว่า ผูร้ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน มีประสบการณ์ท างานโดยตรงกบับริษทัมาเป็น

เวลานาน มีความรู้ ความเขา้ใจในธุรกจิและสายงานเป็นอย่างดี เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินกิจการเป็นอย่างมาก มีคุณสมบติั

ครบถว้น ระยะเวลาการท างานในต าแหน่งดงักล่าวและเง่ือนไขการฝึกอบรมเป็นไปตามที่ประกาศฯ ก าหนด 

นายศรนรินทร์ ทิพย์ประโพธ์ิ อายุ 50 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 - 
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

นายจิราศักดิ์  เด่นเกรียงไกร อายุ 53 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 47 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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รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมกำรและผู้บริหำร 

รายช่ือกรรมการ 
จ านวนหุ้นที่ถือครอง 

2564 2563 
ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 58,874,670 58,874,670 
 คู่สมรส 60,679,000 60,679,000 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 
นายมงคล มังกรกนก 46,781,700 45,350,000 
 คู่สมรส 20,000,000 20,000,000 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 
นายบุญน า บุญน าทรัพย์ 4,071,100 6,447,000 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 
ดร.ถกล นันธิราภากร - - 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 
นายก าจร ช่ืนชูจิตต์ 1,031,000 638,900 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร - - 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ 81,962,730 81,962,730 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 
นายพีรพงษ์ เช้ือเอ่ียมสวัสดิ์ - - 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 
นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์ - - 
 คู่สมรส 81,962,730 81,962,730 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 
ศรนรินทร์ ทิพย์ประโพธ์ิ 30,100 25,800 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 
นายจิราศักด์ เด่นเกรียงไกร - - 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - 
    

ไปหน้ำสำรบัญ 



 

หน้า 39 
 

โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

 
 

ขอ้มูลคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

รำยช่ือ คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำ 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 
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ข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร 
ล ำดับ รำยช่ือกรรมกำร จ ำนวนเข้ำประชุม 

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

หมายเหตุ  กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมเกิน 97.62% 

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

ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

ข้อมูลผู้บริหำร 
นอกจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยแลว้ บริษทัไดก้ าหนดให้มีผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการดงัน้ี 

ล ำดับ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 

1 นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2 นางเพญ็ศิริ ชินเศรษฐวงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ/ ผูด้  ารงต าแหน่งสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 
3 นายพีรพงษ ์ เช้ือเอี่ยมสวสัด์ิ ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน 
4 นายจิราศกัดิ์  เด่นเกรียงไกร ผูจ้ดัการทัว่ไปส านกังานใหญ่ 
5 นายศรนรินทร์ ทิพยป์ระโพธ์ิ ผูจ้ดัการโรงงาน 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

• ปฏิบติัหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ือหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษทั 

• ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั อนุมติัผงัอ านาจอนุมติัและอนุมติัรายการตามผงัอนุมัติ และก ากบัควบคุมดูแล 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 ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
• 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 ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 
• มีอ านาจสั่งการ วางแผน และด าเนินกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด 

• ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

• ก าหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกบัการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษทั 

• อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ที่จ  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 ำนำจอนุมัติ1 

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 * 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 10,000,000 2,000,000 10,000,000 2,000,000 ตามปกติธุรกิจ * ตามปกติธุรกิจ * 

กรรมการผูจ้ดัการ 10,000,000 2,000,000 10,000,000 2,000,000 ตามปกติธุรกิจ * ตามปกติธุรกิจ * 

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

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

หมายเหต ุ เน่ืองจากปริมาณในการซ้ือช้ินส่วนอะไหล่และการซ้ือวตัถุดิบในแต่ละช่วงเวลานั้นข้ึนอยู่กบัความจ าเป็นหรือความตอ้งการใช้

ช้ินส่วนอะไหล่หรือวตัถุดิบในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงความเหมาะสมของราคาของช้ินส่วนอะไหล่หรือวตัถุดิบในแต่ละช่วงเวลาดว้ย จึงอาจ

มีบางช่วงเวลาที่จะมีการสั่งซ้ือช้ินส่วนอะไหล่หรือวตัถุดิบเป็นจ านวนมาก ดงันั้นบริษทัจึงไม่สามารถระบุจ านวนเงินที่แน่นอนส าหรับการ

ซ้ือช้ินส่วนอะไหล่และวตัถุดิบได ้แต่การซ้ือดงักล่าวจะตอ้งมีเง่ือนไขและราคาท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 
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 

กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

• 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 ำนำจหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัท 
เลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

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

รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บังคบัของบริษทั มติคณะกรรมการตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 

เลขานุการบริษทัมีหน้าที่ตามกฎหมายดงัน้ี 

• 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 

กำรสรรหำกรรมกำร 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูค้ดักรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้น และมีศกัยภาพที่จะเขา้มาบริหาร จดัการบริษทัได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีเป็นผู ้

พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

 

 

 

 
 

วิธีกำรเลือกตั้งกรรมกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้นมดีังนี้ 

• ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ถือ คือ หน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง 

• ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคล

หลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

ทกัษะ ผลงาน และคุณสมบติัของคณะกรรมการชุดปัจจุบนั 

องคป์ระกอบความเป็นอิสระ 

ความหลากหลายใน ความสามารถและประสบรณ์ 

การเสนอรายช่ือจากผูถ้ือหุ้น 

ประวติัการท าผิดกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั 

 

 

 

คณะกรรมการ

พิจารณา เพื่อ

น าเสนอในที่

ประชุมผูถ้ือหุ้น 

ที่ประชุมผูถ้ือหุ้น

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 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท 
• 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 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบ 
• 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 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมชุดย่อยอื่น 
• 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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หลักเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และผู้บริหำร 

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 

นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประจ ำปี 2564 

กรรมการ 
ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ าเหน็จ 

คณะกรรมการบริษทั 10,000 ✓ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 - 

คณะกรรมการบริหาร 10,000 - 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 7,500 - 

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี- 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทเป็นรำยบุคคลที่ได้รับในฐำนะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 7 รำยในปี 2564 มีดังนี ้
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ าเหน็จ 

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริหาร 

240,000 200,000 

นายมงคล มงักรกนก 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหารที่เป็นผูบ้ริหาร 

240,000 200,000 

นายบุญน า  บุญน าทรัพย ์ กรรมการบริษทัที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 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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ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

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 

โครงสร้ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัท 
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 22.58 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และอื่น ๆ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีพนกังานทั้งส้ิน 362 คน โดยมีค่าตอบแทนอนัไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ รวม

ทั้งส้ิน 134.76 ลา้นบาท 
  

ไปหน้ำสำรบัญ 
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รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนประกอบกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายก าจร ช่ืนชูจิตต์ นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์

และ ดร.ถกล นนัธิราภากร ในปี 2564 ไดมี้การประชุมทั้งหมด 2 ครั้ ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ล ำดับ รำยช่ือกรรมกำร จ ำนวนเข้ำประชุม 

1 นายก าจร ช่ืนชูจิตต์ 2 / 2 
2 ดร.ถกล นนัธิราภากร 2 / 2 
3 นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์ 2 / 2 

 หมายเหตุ กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ินคิดเป็น 100.00% 

คณะกรรมการไดป้ฏิบติัหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนดไวใ้นกฎบตัรอย่างครบถว้น โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

ด้ำนกำรสรรหำ 

คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายเพื่อการสรรหากรรมการ พิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสรา้ง องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

และคุณสมบติัของกรรมการ 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดร้ับการเสนอช่ือ ฐานขอ้มูลกรรมการ รวมทั้งกรรมการเดิมท่ีก าลงัจะครบวาระอย่าง

รอบคอบ ก่อนเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษทัและที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณา  

ทั้งน้ีในปี 2564 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็น

ผูบ้ริหาร 1 ท่าน และกรรมการอสิระ 2 ท่าน 

ด้ำนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
พิจารณาและเห็นชอบนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดบัท่ี

เทียบเคียงกบับริษทัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัและบริษทัอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกนั เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวก้บับริษทั  

 

 

นายก าจร ช่ืนชูจิตต์ 

                  ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน 
  

ไปหน้ำสำรบัญ 
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รำยกำรระหว่ำงกัน 

บริษทัไดมี้การตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษทั และเป็นไปตาม

นโยบายการคา้ของบริษทั มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ย

อ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้ง  

ขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนันั้น บริษทัจะยึดแนวปฏิบติัเช่นเดียวกนัรายการอื่น ๆ ทัว่ไป มีการก าหนดเกณฑ์และอ านาจของ

ผูมี้สิทธิอนุมติัวงเงินท่ีก าหนด นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบทานการท ารายการระหวา่งกนัของบริษทัและ

บุคคลที่เกี่ยวขอ้งท่ีเกี่ยวโยงกนัเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือผลประโยชน์ของ

บริษทัเป็นส าคญั 

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 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 2564 

มูลค่าส าหรับงวดส้ินสุด 31 

ธันวาคม 2563 

บริษทั ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ  ากดั 

เป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทัร้อยละ 11.10 

กรรมการร่วมกนั 2 ท่าน 

1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์

2.นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์

รายไดจ้ากการขาย 

ซ้ือวตัถุดิบ 

902,379,929.61 

7,494,716.00 

676,454,930.15 

4,680,642.00 

บริษทั ยูเนียนคาร์ตอน อินดสัทรีย ์จ ากดั 

กรรมการร่วมกนั 2 ท่าน 

1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์

2.นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์

รายไดจ้ากการขาย 828,162,148.87 615,262,525.17 

ซ้ือวตัถุดิบ 18,892,342.00 17,400,171.00 

บริษทั ยูไทย คาร์ตอนส์ จ  ากดั 

กรรมการร่วมกนั 2 ท่าน 

1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงส ์

2.นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์

รายไดจ้ากการขาย 357,737,672.74 255,311,376.02 

ซ้ือวตัถุดิบ 15,397,274.00 8,538,692.00 

บริษทั ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพค็ จ ากดั 

กรรมการร่วมกนั 1 ท่าน 

1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์

รายไดจ้ากการขาย 138,520,873.75 136,667,719.17 

ซ้ือวตัถุดิบ 2,869,942.00 4,720,476.00 

บริษทั ควอลิต้ี คาร์ตอนส์ จ  ากดั 

กรรมการร่วมกนั 1 ท่าน 

1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์

 

รายไดจ้ากการขาย 173,642.00 108,440.75 

ซ้ือวตัถุดิบ 467,556.00 131,445.00 
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บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง/ความสัมพนัธ์กบับริษทั ลกัษณะรายการ 
มูลค่าส าหรับงวดส้ินสุด 31 

ธันวาคม 2564 

มูลค่าส าหรับงวดส้ินสุด 31 

ธันวาคม 2563 

บริษทั เอพีดบับลิว แพคเกจ โซลูชัน่ จ  ากดั รายไดจ้ากการขาย 2,403,144.75 - 

มีกรรมการเป็นญาติสนิทใกลชิ้ดกรรมการ    

บริษทั ไดสตาร์ เอ็นเตอร์ไพรส ์จ ากดั รายไดจ้ากการขาย 121,863.25 - 

มีกรรมการเป็นญาติสนิทใกลชิ้ดกรรมการ    

บริษทั ปราจีนแลนด์ จ ากดั 

กรรมการร่วมกนั 3 ท่าน 

1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์

2.นายมงคล มงักรกนก 

3.นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์

รายไดอ้ื่น 

ค่าน ้าประปา 

877,212.99 

29,435,253.30 

801,082.92 

30,295,242.90 

   

บริษทั ไทยฟาร์อีสต์ จ ากดั 

กรรมการร่วมกนั 1 ท่าน 

1.นายมงคล มงักรกนก 

ค่าเช่าส านกังาน - 866,250.00 

ค่าใชจ้่ายอื่น - 253,036.40 

บริษทั วงศช่์าง จ ากดั 

กรรมการร่วมกนั 1 ท่าน 

1.นายมงคล มงักรกนก 

ค่าเช่าส านกังาน

ค่าใชจ้่ายอื่น 

866,250.00 

259,394.50 

- 

- 

 

  

ไปหน้ำสำรบัญ 
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กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน 

กำรบริหำรควำมเส่ียง 
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 

บทบำทและหน้ำที่ในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทั 

ก าหนดนโยบาย และ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ก ากบัให้มีการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอทัว่ทั้งองคก์ร 

พิจารณารายงานผลการตรวจติดตามการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
สอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง 

รายงานผลการตรวจติดตามแก่คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร ทบทวน ก ากบัดูแลและติดตามสถานะความเส่ียงท่ีส าคญัทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

น านโยบายการบริหารความเส่ียงไปประยุกต์ใชท้ัว่ทั้งองคก์ร 

บริหารจดัการระบบการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 

ติดตามให้เกิดการน าไปใชอ้ย่างต่อเน่ือง และรายงานการตรวจติดตามแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

ระบุและประเมินความเส่ียง

ประเมินมาตรการ/จดัล  าดบั

วิเคราะห/์ประเมิน/ก  าหนดมาตรการ
จดัการความเส่ียง

วางแผนจดัการความเส่ียง

ตรวจประเมิน/รายงาน

ติดตามผล/ทบทวน/เสนอ
มาตรการต่อไป
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พนกังาน 
เรียนรู้ และตระหนกัถึงความส าคญัในการบริหารความเส่ียง 

น านโยบายและกรอบกระบวนการบริหารความเส่ียงไปประยุกต์ใช้กบัการท างานประจ าวนั 

ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาประเด็นความเส่ียงใหม่ ประเมินระดบัความเส่ียง 

พิจารณาความสัมพนัธ์จากผลกระทบของความเส่ียงแต่ละเร่ือง ทบทวนระดบัความเส่ียงเดิมที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ และติดตามการบริหารความ

เส่ียง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจดัการที่รับผิดชอบในปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ และผลส าเร็จของตวัวดัผลที่เช่ือถือไดจ้ากการ

ปฏิบติังานตามแผนงานนั้น เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

กำรควบคุมภำยใน 
เรามุ่งมัน่ท่ีจะสร้างระบบการควบคุมภายอย่างรัดกุม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยให้บริษทับรรลุวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัในการด าเนินงาน การ

รายงานทางการเงินและการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสนบัสนุนและปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีข้ึน ปกป้องเงิน

ลงทุนของผูถ้ือหุ้นและทรัพยสิ์นของบริษทั ในปี 2563 การด าเนินกิจกรรมการควบคุมภายในสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

สภำพแวดล้อมกำรควบคุม เรายึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรับผิดชอบ ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 

ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย โดยยึดถือประโยชน์ร่วมกนัของคู่คา้ ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมอบหมายคณะกรรมการ

ตรวจสอบท าหน้าที่ก ากบัดูแลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการใหห้รือรับสินบนและการคอร์รัปชนั 

คณะกรรมการบริษทั ท าหน้าที่ก ากบัดูแลฝ่ายจัดการ ซ่ึงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ประกอบดว้ยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ

ที่หลากหลาย มีองคค์ณะที่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงเปิดเผยไวใ้น

รายงาน แบบ 56-1 One Report (หน้า 40) นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ

ในเร่ืองการตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง การก ากบัดูแลกิจการที่ดี การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้มีการรายงานแก่

คณะกรรมการบริษทัเป็นประจ 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  

กำรประเมินควำมเส่ียง บริษทัให้ความส าคญัให้การบริหารจดัการความเส่ียง โดยก าหนดให้มีการบริหารความเส่ียงทั้งในระดบั

องคก์ร และระดบัการปฏิบติังาน ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ีงเปิดเผยไวใ้นรายงาน แบบ 56-1 One 

Report (หน้า 50) 
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กิจกรรมกำรควบคุม บริษทัก าหนดให้มาตรการควบคุมที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงสภาพส่ิงแวดล้อม ลกัษณะและขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ  ของทุก ๆ หน่วยงาน ตลอดจนก าหนดอ านาจอนุมัติในการท ารายการของฝ่ายจดัการแต่ละ

ระดับ โดยมีการผสมผสานกิจกรรมควบคุมทั้งประเภทท่ีปฏิบัติโดยบุคลากร และระบบอตัโนมัติ ทั้งในเชิงป้องกัน และเชิงตรวจหา

รายการความเส่ียง รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่งานการบันทึกรายการ การอนุมัติ และการจัดการดูแลทรัพยสิ์นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการ

ตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีนโยบายและระเบียบปฏิบติังานต่าง ๆ มีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ 

บริษทัคดัเลือกและพฒันากิจกรรมควบคุมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลไดอ้ย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นและต่อเน่ือง มีความปลอดภยัจากผูท้ี่ไม่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงมีการจดัหา พฒันาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

โดยมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบต่อโครงสร้างระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ เพื่อก าหนดนโยบายก ากบัดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเร่ืองความปลอดภยัของขอ้มูล ดูแลให้บริษทัมีการติดตามข่าวสารการบุกรุก การละเมิด เพื่อแจง้เตือนหน่วยงานต่าง 

ๆ รวมถึงบุคลากรให้ไดร้ับการฝึกอบรมท่ีจ าเป็น ให้เขา้ใจหลกัปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัมีการก าหนดสิทธิการเขา้ถึงระบบ

สารสนเทศที่ส าคญั 

ระบบสำรสนเทศ 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 

กิจกำรกำรติดตำมผล 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 2564 ไม่มีประเด็นความเส่ียงท่ีไม่ไดร้ับการจดัการและส่งผลกระทบต่อบริษทัแต่อย่างใด 

กำรตรวจสอบภำยใน 
บริษทัไดม้อบหมายให้ บริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซลัแตนท์ จ  ากดั เม่ือวนัที่ 22 มีนาคม 2547  ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน าดา้นการ

ตรวจสอบภายใน มีความรู้ความช านาญในการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน และมีความเขา้ใจในกจิกรรม
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การด าเนินงานของบริษทัเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในจะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

หน้ำที่และควำมรับผดิชอบของหน่วยงำนตรวจสอบ 
- หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงก ากบัดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบติังานอย่าง

เป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และปฏิบติัหน้าที่เยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

- 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 2564 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 

 

  

ไปหน้ำสำรบัญ 
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กำรด ำเนินธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืน 

บริษทัตระหนกัและเล็งเห็นความส าคญัของการด าเนินธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืน ดว้ยการบริหารงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Social) และส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ควบคู่ไปกบัการสร้างผลตอบแทนและผลประกอบการที่ดี ตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและ

หลกัธรรมาภิบาลของบริษทั เพื่อใหเ้ป็นบริษทัชั้นน 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 

• จัดหาผลิตภณัฑ์และการให้บริการซ่ึงไม่เฉพาะแค่ตรงตามความต้องการลูกค้าเท่านั้น แต่ยงัเป็นการช่วยเหลือส่ิงแวดล้อมหรือส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด ในทางท่ีสังคมยอมรับ 

• ตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม โดยให้ความร่วมมือกบักิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล หุ้นส่วนธุรกิจ องคก์รเอกชนและองค์กรท่ีไม่

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  

5. ประธานคณะกรรมการด าเนินธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืนรับผิดชอบในการน านโยบายการด าเนินธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืนไปประยุกต์ใชท้ัว่ทั้ง

องคก์รและติดตามให้เกิดการน าไปใชอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อการบรรลุผลส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ รายงานปัญหาและความ

คืบหน้าท่ีส าคญั ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั 
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6. ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดบัในองคก์ร รับผิดชอบในการระบุ ประเมิน ปัจจยั ผลกระทบ ตลอดจนแนวทางในการแกไ้ข/ปรับปรุง/

พฒันาต่อการด าเนินธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืนภายในหน่วยงานของตนเอง โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบ  

ห่วงโซ่คุณค่า 
UTP น าหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชใ้นดา้นการจดัหาวตัถุดิบ และกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นการใชท้รัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ผ่านกระบวนการ Reduce, Re-Use, Recycle ดว้ยความรับผิดชอบต่อสินคา้และบริการ สร้างสัมพนัธ์อนัดีต่อลูกคา้ ตลอดจน

เสริมสร้างความปลอดภยัและความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนกังาน การจดัการของเสียที่มีประสิทธิภาพและปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

เป้ำหมำยควำมยั่งยืน 
บริษทัด าเนินธุรกิจตามแนวทางพฒันาความยัง่ยืน มุ่งมั่นสร้างความสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมโดยมีีเป้าหมาย

สูงสุดในการช่วยให้ธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สียบรรลุความคาดหวงัทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการเติบโตท่ีย ัง่ยืน ดว้ยการพฒันาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ลดการปล่อยของเสีย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมุ่งมั่นต่อ

การบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนทั้งหมด 12 เป้าหมาย ดงัน้ี 

1. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตร่วมกนัอย่างย ัง่ยืน 

2. ปฏิบติัตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด 

3. จดัการและลดระดบัความเส่ียงในการด าเนินการทุกดา้นให้อยู่ในระดบัท่ีควบคุมได้ 

4. จดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างย ัง่ยืน 

5. เคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

6. ปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

7. เสริมสร้างความปลอดภยัในการท างาน และความเป็นอยู่ที่ดี 

8. รับผิดชอบต่อชุมชน 

9. ลดปริมาณของเสียที่ส่งออกไปบ าบดัภายนอก 

10. ควบคุมระดบัของเสียให้อยู่ในระดบัท่ีกฎหมายก าหนด ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

11. ใชท้รัพยากรพลงังานอย่างคุม้ค่า 
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12. ใชท้รัพยากรน ้าอย่างคุม้ค่า 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กำรสำนสัมพันธ์และกำรตอบสนอง 
กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย กิจกรรมการส่ือสารสานสัมพนัธ ์ การตอบสนอง 

พนกังาน การสนทนา, ประกาศ, ประชุม, แจง้ข่าวสาร
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Whistleblowing 

การสนทนา, ตอบกลบัผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ Whistleblowing 

คู่คา้ที่ส่งมอบสินคา้/
วตัถุดิบ (supplier) 

แบบสอบถามเพื่อส ารวจความพึงพอใจ ขอ้
ร้องเรียนค าแนะน าติชม การเยี่ยมชม 

การสนทนา และการตอบกลบั
แบบสอบถาม 

ผูใ้ห้บริการ โทรศพัท์ ใบเสนอราคา การประเมินผูเ้สนอ
ให้บริการ สัญญาซ้ือขาย/วา่จา้ง 

การสนทนา การตอบรับใบเสนอราคา 
แบบประเมินผูใ้ห้บริการ สัญญา 

ลูกคา้ โทรศพัท์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารยืนยนั 
แบบสอบถามความถึงพอใจ การพบปะเยี่ยมชม 
Whistleblowing 

การสนทนา การตอบกลบัแบบสอบถาม 
Whistleblowing 

ชุมชน การท าประชาพิจารณ์ วเิคราะห์ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

รายงาน EIA 

สังคม ผ่านเวบ็ไซต์ การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของ
สังคม 

การสนทนา Whistleblowing 

คู่แข่งขนั การสนทนา ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์วารสาร ข่าว การแข่งขนัที่เป็นธรรม 
พนัธมิตรทางธุรกิจ การพบปะแลกเปลี่ยนขอ้มูล เขา้ร่วมองคก์ร 

สมาคมที่เกี่ยวขอ้ง 
การช่วยเหลือทางธุรกิจ 

เจา้หน้ี โทรศพัท์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ใบเสนอราคา การ
ประเมินผูเ้สนอสินคา้หรือบริการ สัญญาซ้ือ
ขาย/ว่าจา้ง 

การสนทนา เจรจา การตอบกลบัส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ การตอบรับใบเสนอราคา 

ผูถ้ือหุ้นและนกัลงทุน รายงานประจ าปี เวบ็ไซต์ การให้ขอ้มูลทาง
โทรศพัท์ การประชุมออนไลน์ การแถลงให้
ขอ้มูล 

ขอ้ร้องเรียนติชมผ่านโทรศพัท์ ส่ือ
ออนไลน์ 

หน่วยงานก ากบัดูแล
ทอ้งถิ่นและภาครัฐ 

การรายงานผลการวิเคราะห์ค่าควบคุมในของ
เสียตามที่กฎหมายก าหนด 

การตอบกลบัรายงานผลการวิเคราะห ์

ประเด็นส ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนส ำหรับปี 2564 
มิติเศรษฐกิจ/ก ำกับดูแล มิติสังคม มิติส่ิงแวดล้อม 

1.การสร้างสัมพนัธ์ที่ดีต่อลูกคา้ 
2.การปฏิบติัตามกฎหมาย 
3.การบริหารความเส่ียงองคก์ร 
4.การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

5.สิทธิมนุษยชน 
6.การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็น
ธรรม 
7.อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและ
ความเป็นอยู่ที่ดี 
8.ความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม 

9.การจดัการขยะและของเสีย 
10.การปฏิบติัตามมาตรฐานการ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
11.การจดัการพลงังาน 
12.การจดัการน ้า 

 
 



 

หน้า 57 
 

 

 

 



 

หน้า 58 
 

ด้ำนเศรษฐกิจ 

การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ 

- ฝึกอบรมพนักงานขายอย่างสม ่าเสมอ 

- เปิดช่องทางในการรับฟังขอ้เสนอแนะ ค าติชมจากลูกคา้ 

- ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัสนับสนุนการให้บริการแก่คู่คา้ และลูกคา้ทุกกลุ่ม 

ดัชนีช้ีวัด = เปอร์เซ็นต์ลูกค้าท่ีพึงพอใจในสินค้าและบริการ  

ผลท่ีได ้

82.68% ลูกคา้ท่ีพึงพอใจในสินคา้และบริการ 

ด้ำนเศรษฐกิจ 

การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบักฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการท างาน 

- ก าหนดแผนประจ าเดือน/ปี ส าหรับการตรวจติดตาม ผลการปฏิบตัิตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

ดัชนีช้ีวัด = จ านวนเหตุการณ์ท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด 

ผลท่ีได ้

0 เหตุการณ์ท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2564 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 
ประเด็นความยัง่ยืน 2562 2563 2564 เหตุผลของการไม่รายงาน 

มิติเศรษฐกิจ/ก ากบัดูแล 
เปอร์เซ็นต์ลูกคา้ที่พึงพอใจในสินคา้และบริการ - - 82.68  
จ านวนเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด 0 0 0  
มิติสังคม 
จ านวนวนัต่อเน่ืองกนัท่ีไม่เกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงาน - - 216  
มิติส่ิงแวดลอ้ม 
จ านวนเหตุการณ์ที่ของเสียเกินกว่าค่าที่กฎหมายก าหนด 0 0 0  

 

 

ด้ำนสังคม 

อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและความเป็นอยู่ท่ีดี 

- เสริมสร้างความตระหนักถึงความปลอดภยัในการท างาน 

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างาน 

- ก าหนดแผนประจ าปี ส าหรับวิเคราะห์หาพ้ืนท่ี หรือกิจกรรมเสียง เพ่ือ

หาทางป้องกนัและแกไ้ข 

ดัชนีช้ีวัด = จ านวนวันต่อเนื่องกันท่ีไม่เกิดอุบัตเิหตุถึงขั้นหยดุงาน 

ผลท่ีได ้

0 ราย จ านวนอุบติัเหตุถึงขั้นเสียชีวิต 

10 ราย จ านวนอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงาน 

216 วนัต่อเน่ืองกนัท่ีไม่เกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงาน 

 

ด้ำนส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

- เสริมสร้างความตระหนักถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม 

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต และ

แนวทางการจดัการท่ีถูกตอ้ง 
- ก าหนดแผนประจ าเดือน/ปี ส าหรับการตรวจติดตาม 

ดัชนีช้ีวัด = จ านวนเหตุการณ์ท่ีของเสียเกินกว่าค่าท่ีกฎหมายก าหนด 

ผลท่ีได ้

0 เหตุการณ์ท่ีของเสียจากกระบวนการผลิตเกินกว่าค่าท่ีกฎหมายก าหนด 
 

ไปหน้ำสำรบัญ 
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นโยบำยกำรแจ้งเบำแสะหรือข้อร้องเรียน 

บริษทัไดก้ าหนดให้ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัและดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ทดัเทียมกบับริษทัชั้นน าอื่น จึงเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกกลุ่มสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนให้แก่บริษทัทราบเพื่อท าการตรวจสอบ แกไ้ขปรับปรุง และหามาตรการในการป้องกนัอย่าง

ทนัท่วงที ส าหรับแนวทางการแจง้เบาะแสและกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสดงัน้ี 

เร่ืองท่ีรับแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน 

• เป็นการกระท าผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษทัหรือการท าผิดจรรยาบรรณของพนกังานและผูบ้ริหาร 

• ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง 

• เป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์หรือช่ือเสียงของบริษทั 

ขั้นตอนในการด าเนินการ 

• การกรอกขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งผ่านแบบฟอร์มของบริษทัผ่าน QR code น้ี     

• กรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณา หรือมอบหมายให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือหัวหน้าหน่วยงานของผูท้ี่ถูกร้องเรียน ตรวจสอบความถูก

ตอ้งและเพียงพอของขอ้มูล รวมถึงขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 

• ประธานกรรมการตรวจสอบน าเรียนคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบ และพิจารณาแนวทางการสอบสวน รวมถึงความจ า เป็นใน
การตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดพิเศษ เพื่อด าเนินการสอบสวนโดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบของบริษทั 

• เม่ือกระบวนการสอบสวนไดเ้สร็จส้ิน ให้น าส่งผลการสอบสวนและการด าเนินการต่อผูท่ี้ถูกร้องเรียนแก่ผูอ้  านวยการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน เพื่อแจง้ผลสรุปให้แก่ผูแ้จง้เบาะแสทราบ และจดัเก็บแฟ้มขอ้มูลทั้งหมดท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเป็นความลบั 

การด าเนินการในทุกขั้นตอนนั้น จะตอ้งถือปฏิบติัเป็นความลบั โดยรับรู้เพียงในกลุ่มบุคคลท่ีไดร้ับมอบหมายและเกี่ยวขอ้งดว้ยเท่านั้น และ

จะตอ้งไม่เปิดเผยช่ือ ผูแ้จง้เบาะแสหรือร้องเรียนในทุกกรณีโดยจะตอ้งถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 

กลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

• จดัท าระบบฐานขอ้มูลเก็บความลบัของขอ้มูลผูแ้จง้เบาะแส และก าหนดบทลงโทษส าหรับเจา้หน้าที่ผูร้ับผิดชอบขอ้มูลดงักล่าว

เม่ือขอ้มูลถูกเปิดเผย 

• การเขา้ระบบฐานขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งสามารถกระท าไดโ้ดยผูบ้ริหารระดบักรรมการตรวจสอบ และผูดู้แลระบบเท่านั้น 

• ถือเป็นหน้าที่ของผูบ้งัคบับัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผูท้ี่ถูกร้องเรียนทุกคนในการใชดุ้ลยพินิจสั่งการท่ีสมควร เพื่อคุม้ครอง

ผูร้้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ขอ้มูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ตอ้งรับภยั หรือความไม่ชอบธรรมอนัเน่ืองมาจากการ

ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ขอ้มูล 

โดยในปี 2564 ไม่มีการร้องเรียนกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้เสนอแนะ หรือค าติชมจากบุคคลภายนอกแต่อย่างใด 

ไปหน้ำสำรบัญ 
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งบกำรเงิน 
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่องบกำรเงิน 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจดัท าตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรอง

โดยทัว่ไปในประเทศไทย โดยมีการพิจารณานโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ ใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัและ

หลกัการประมาณที่สมเหตุสมผลในการจดัท างบการเงิน รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 

เพื่อให้มัน่ใจว่าการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้น แสดงขอ้มูลตามขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ทนัต่อเวลาและเพียง

พอที่จะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น ตลอดจนป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล สอบทาน ความน่าเช่ือถือ

และความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงาน แบบ 56-1 One 

Report ฉบบัน้ีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั  สามารถให้ความเช่ือมัน่ไดว้่างบการเงิน

ของบริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงิน

สดโดยถูกตอ้งตามควรในสาระส าคญั ตามมาตรฐานท่ีรับรองโดยทัว่ไปในประเทศไทย ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงแสดงไวใ้น รายงาน แบบ 56-1 One Report ฉบบัน้ีแลว้ 

 

 

 
(ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ)์ 

                  ประธานกรรมการ  
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
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บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร์  จ ำกัด  (มหำชน) 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

     (หน่วย : บำท)  

สินทรัพย์ หมายเหตุ  2564 2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน     

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  644,282,589.34 668,474,369.11 

    ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 6, 19  1,204,469,431.11 950,912,358.13 

    สินคา้คงเหลือ  7  621,088,343.65 370,036,793.03 

    พสัดุและอะไหล่คงคลงั   123,978,313.68 133,403,322.68 

                  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   2,593,818,677.78 2,122,826,842.95 

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  8  1,732,197,296.15 1,732,197,296.15 

    สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 9.1  8,119,044.50 4,367,962.38 

    สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10  41,652,884.86 43,017,073.48 

    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น   763,270.08 1,776,192.66 

                  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,683,239,559.99 1,781,358,524.67 

รวมสินทรัพย์   4,277,058,237.77 3,904,185,367.62 

     

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี     
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บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร์  จ ำกัด  (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

     (หน่วย : บำท)  

 หมายเหตุ  2564 2563 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน     

    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 11, 19  308,333,412.63 328,341,588.64 

    ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า     

         ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9.2  3,880,639.90 2,681,723.88 

    ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย   57,690,821.62 75,423,802.63 

                  รวมหนี้สินหมุนเวียน   369,904,874.15 406,447,115.15 

     

หนี้สินไม่หมุนเวียน     

    หน้ีสินตามสัญญาเช่า 9.2  4,473,764.07 1,935,304.82 

    ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน     

         ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 12  40,246,985.00 36,981,071.00 

    หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น   1,873,112.31   3,274,412.89 

                  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   46,593,861.38 42,190,788.71 

                  รวมหนี้สิน   416,498,735.53 448,637,903.86 

     

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี     
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บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร์  จ ำกัด  (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

     

     (หน่วย : บำท)  

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ  2564 2563 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

    ทุนเรือนหุ้น     

        ทุนจดทะเบียน     

           หุ้นสามญั 650,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   650,000,000.00  650,000,000.00  

        ทุนที่ออกและช าระแลว้     

           หุ้นสามญั 650,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บาท            650,000,000.00          650,000,000.00  

    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั           174,464,850.00         174,464,850.00  

    ก าไรสะสม     

        จดัสรรแลว้     

            ทุนส ารองตามกฎหมาย 13           65,000,000.00           65,000,000.00 

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   2,971,094,652.24 2,566,082,613.76 

                   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   3,860,559,502.24 3,455,547,463.76 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   4,277,058,237.77 3,904,185,367.62 

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี      
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บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร์  จ ำกัด  (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
      

      (หน่วย : บำท)  
 หมายเหตุ  2563  2562 

      

รายไดจ้ากการขาย   4,600,643,958.79  3,403,424,066.46 

ตน้ทุนขาย   (3,511,256,498.24)  (2,384,014,712.39) 

ก ำไรข้ันต้น   1,089,387,460.55  1,184,980,547.34 
      

รายไดอ้ื่น      

     รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า   12,772,019.39  16,945,429.40 

     อื่น ๆ   9,227,552.72  20,516,993.42 

            รวมรำยได้อ่ืน   21,999,572.11  37,462,422.82 
      

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย   (9,736,282.83)  (7,780,407.06) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร   (53,796,023.91)  (55,642,064.68) 

ตน้ทุนทางการเงิน   (152,339.28)  (58,495.78) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้   1,047,702,386.64  1,158,962,002.64 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 10  (130,270,867.56)  (147,538,288.05) 

ก ำไรส ำหรับปี   917,431,519.08      1,011,423,714.59  

ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี      

     ผลประโยชน์พนกังานที่ก าหนดไว ้ 12  1,320,123.00  (4,397,141.00) 

     ภาษเีงินได ้ 10  (264,024.60)  879,428.20 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี   918,487,617.48  1,007,906,001.79  

      

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 17  1.41  1.56  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี     

  



 

หน้า 71 
 

บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร์  จ ำกัด  (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 

  
  (หน่วย : บำท) 

  
2564  2563 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน     
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้  917,431,519.08  1,011,423,714.59 

รำยกำรปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

    คา่เส่ือมราคา  212,334,385.98  209,596,439.53 

    ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  49,276.98  590,501.99 

    โอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ  81,950.82  (40,877.91) 

    คา่เผื่อการลดมูลค่าของพสัดุและอะไหล่คงคลงั  5,777,094.09  (515,999.21) 

    (ก าไร) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว  -  (875,019.02) 

    (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น  (401,796.57)  (329,346.87) 

    (ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปลี่ยน  (11,910.77)  (37,477.46) 

    ประมาณการค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน  5,473,535.00  4,844,398.00 

    รายไดท้างการเงิน  (2,848,356.18)  (3,669,374.09) 

    ตน้ทุนการเงิน  152,339.28  58,495.78 

    ภาษีเงินได ้  130,270,867.56  147,538,288.05 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินการ  1,268,308,905.27  1,368,583,743.38  

สินทรัพย์จำกกำรด ำเนินงำน(เพ่ิมขึน้)ลดลง     

    ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  (253,606,349.96)  (188,764,690.04) 

    สินคา้คงเหลือ  (251,133,501.44)  (59,255,050.57) 

    พสัดุและอะไหล่คงคลงั  3,280,961.48  (3,430,477.58) 

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น  1,012,922.58  (691,626.12) 

หนีสิ้นจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้(ลดลง)     

    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น  (20,730,899.39)  111,937,615.79 

    หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น  (1,401,300.58)  1,052,520.65 

    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจา่ย  (887,498.00)  - 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน  744,843,239.96  1,229,432,035.51 

    รับรายไดท้างการเงิน  2,848,356.18  3,624,565.35 

    จ่ายตน้ทุนทางการเงิน  (152,339.28)  (58,495.78) 

    จ่ายภาษีเงินได ้  (146,903,684.55)  (128,639,733.70) 

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน  600,635,572.31  1,104,358,371.38 
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บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร์  จ ำกัด  (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 

  
  (หน่วย : บำท) 

  
2564  2563 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน  
  

 
    รับรายไดท้างการเงิน  -  44,808.74 

    จ่ายเงินลงทุนชัว่คราว  -  (130,000,000.00) 

    รับเงินจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว  -  371,079,154.16 

    รับคืนเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั  -  40,000,000.00 

    จ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร  (108,831,535.50)  (142,428,839.61) 

    รับเงินจากการขายสินทรัพยถ์าวร  1,558,089.92  797,066.13 

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (107,273,445.58)  139,492,189.42 

     

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน     
    ช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า  (4,078,327.50)  (2,589,004.22) 

    เงินปันผลจ่าย  (513,475,579.00)  (701,685,926.24)  

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน  (517,553,906.50)  (704,274,930.46) 
     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ  (24,191,779.77)  539,575,630.34 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี  668,474,369.11  128,898,738.77 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินปี  644,282,589.34  668,474,369.11 

     

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี       
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำน

บัญชีและกำรเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี และเลขำนุกำร 
รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม ผูท้ี่ไดร้ับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท้ี่ไดร้ับ

มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี และเลขานุการบริษทั ไดแ้สดงรายละเอียดในรายงานแบบ 56-1 One (หน้า 29) 

 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรในบริษัทย่อย 
บริษทัไม่มีการลงทุนในบริษทัย่อยแต่อย่างใด 

 

  

ไปหน้ำสำรบัญ 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำงำนก ำกบัดูแลกำรปฏบิัติงำนของบริษัท (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 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
2524-2537   ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2537 – 2539   ผูช่้วยผูว้่าการฝ่ายบญัชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2538 – 2540   นายกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

2542 – ปัจจุบนั   ประธานบริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากดั 

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน  
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 ้ 

งำนประเมินระบบควบคุมภำยใน และตรวจสอบภำยใน 
2554 – 2557  การควบคุมงบประมาณ 

การจดัซ้ือ/วา่จา้ง 

การควบคุมรายไดค่้าเช่าพื้นท่ีและการจดัท าสัญญาเช่าพื้นท่ี 

การควบคุมทรัพยสิ์นถาวร ฯลฯ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทุนรวมสิทธิ 

    การเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างแห่ง โดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์

     จ ากดั 

กำรจัดฝึกอบรม 
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 าหรับผูจ้บปริญญาตรีที่ว่างงานเน่ืองจากถูกเลิกจา้งช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2541 จ  านวน 22 รุ่น 

ประมาณ 1,000 คน 

ไปหน้ำสำรบัญ 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ และรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 
ทรัพยสิ์นที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้น รายงานแบบ 56-1 One Report (หนา้ 11) 

 “ 

กำรก ำกับและดูแลกิจกำร 
นโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้น แบบ 56-1 One Report (หนา้ 21)  
 

จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ Website : https://www.unitedpaper.co.th ภายใตห้มวด 

“เกี่ยวกบัเรา” หัวขอ้เร่ือง “จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” 

  

ไปหน้ำสำรบัญ 
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์  จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็นผูท้ี่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ด้านบัญชีการเงิน การบริหารการผลิต การตลาด และการบริหารองคก์ร โดยมีกรรมการทั้งส้ิน 3 ท่าน ซ่ึง

ไดแ้ก่นายสุรเชษฐ์ ทรัพยส์าคร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.ถกล นนัธิราภากร และ นายก าจร ช่ืน

ชูจิตต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างเป็นทางการจ านวน 

4 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 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นคิดเป็น 100.00% 

ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความส าคญัของการประชุมเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ผูบ้ริหาร  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี เจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาต และผูต้รวจสอบภายใน  จะเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกครั้ ง เพื่อให้การประชุมไดร้ับขอ้มูลและการช้ีแจงในเร่ืองต่าง ๆ อย่างละเอียดครบถว้น 

และเป็นเคร่ืองมือในการควบคุม ก ากบัดูแล และให้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานของฝ่ายบริหารดว้ย และมีการประชุมอย่าง

ไม่เป็นทางการกบัผูบ้ริหาร ฝ่ายบญัชีและผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เม่ือมีประเด็นหรือปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข โดยการประชุมจะจดัข้ึนตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ไดม้อบหมายงานตรวจสอบภายใน ให้กบัผูต้รวจสอบภายใน ในการตรวจสอบประเด็นที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นว่ามีความส าคญัเร่งด่วนและอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือผลเสียหาย โดยให้ผูต้รวจสอบภายในรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบทนัที หากพบประเด็นที่เห็นว่ามีความส าคญัที่คณะกรรมการตรวจสอบควรจะตอ้งทราบ 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดห้ารือกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้งบการเงิน

และรายงานทางการเงินต่าง ๆ ของบริษทั ถูกตอ้งครบถว้นตามมาตรฐานการบญัชีล่าสุด 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหน้าที่ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยมุ่งเน้นในเร่ืองการปฏิบติัหน้าที่ให้บรรลุ

วตัถุประสงค ์ ที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

วตัถุประสงคห์ลกัในเร่ืองการควบคุมภายใน การก ากบัดูแลกิจการที่ดี และความโปร่งใสในการบริหารงานของผูบ้ริหารของบริษทั  เช่นเดียวกนั

กบัวตัถุประสงคห์ลกัซ่ึงไดป้ฏิบติัในปีก่อนๆ ซ่ึงสรุปขอบเขตและสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

• กำรสอบทำนงบกำรเงิน  
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินทั้งงบการเงินประจ าไตรมาส และประจ าปี เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติั ซ่ึง

การประชุมทุกครั้ ง ผูบ้ริหาร เจา้หน้าที่ฝ่ายบญัชี และ เจา้หน้าที่ฝ่ายขายของบริษทั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผูต้รวจสอบภายใน จะเขา้ร่วม

ประชุมดว้ย  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษทั  ไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และไดมี้การ

เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ และเป็นที่น่าพอใจ 

 



UTP | 56-1 One Report : 2564 
 

หน้า 119 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นและให้ความส าคญัต่องบการเงินเสมอมา กรรมการตรวจสอบ 2 ใน 3 ท่าน เป็นผูท้ี่มีความรู้ความสามารถ

ทางดา้นบญัชีและการเงิน ท าให้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ ง สามารถแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน 

อีกทั้งยงัได้ให้ค าแนะน า รวมถึงค าแนะน าจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ท่ีน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหาร เพื่อน าไปใช้ในการจัดท างบการเงิน

ต่อไป กรรมการตรวจสอบทุกท่าน ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีมาหลายปี จึงเขา้ใจในเน้ือหาของการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างดี จึงสามารถให้ความเห็นในเร่ือง

ต่าง ๆ กับฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดี และสามารถร่วมพิจารณาให้แนวทางในการตัดสินใจกับฝ่ายบริหารในเร่ืองส าคญั  ๆ  หลายต่อเร่ืองในปีที่

ผ่านมา 

• กำรสอบทำนประสิทธผิลของระบบกำรควบคุมภำยในและกำรก ำกบัดแูลงำนตรวจสอบภำยใน 
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให้ บริษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากดั (AMC) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปรึกษา

เกี่ยวกบัการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน เหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา  โดยมุ่งเน้นในเร่ืองการบริหารจดัการการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจดัการทรัพยสิ์น การป้องกนัการผิดพลาดเสียหายที่เกิดจากการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร และการท างานประจ าวนัของพนกังาน 

และการทุจริต ซ่ึงผลการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในในปี 2564  น้ี เป็นท่ีน่าพอใจและเป็นประโยชน์ในการให้ความเห็นในดา้นการ

ควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

เน่ืองจากผลการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในมีคุณภาพและเป็นที่น่าพอใจ  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดม้อบหมายให้ บริษทั ออดิต แอนด์ 

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

การตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  ดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้รายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสและในบางครั้ งระหว่างไตรมาสเม่ือคณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากบั 

ดูแลงานตรวจสอบภายในโดย 

- ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ ซ่ึงจะก าหนดแผนการตรวจสอบล่วงหน้าในช่วงตน้ปี  

- พิจารณาผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ โดยให้ผูต้รวจสอบภายในเขา้ร่วมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ ง เพื่อ

ช้ีแจงประเด็นท่ีเกิดจากการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพือ่ให้ฝ่ายบริหารไดน้ าไปสั่งการให้ผูป้ฏิบติังาน ปฏิบติัตามค าแนะน า

ทนัที 

เน่ืองจากรายงานการตรวจสอบภายในจะจดัท าเสร็จก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละครั้ ง ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในไดจ้ดัท าส าเนา

เสนอฝ่ายบริหารของบริษทั ล่วงหน้า ฝ่ายบริหารไดน้ าประเด็นในการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะไปด าเนินการก่อนการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ  

จากผลการปฏิบติังานของทีมตรวจสอบภายในในหลายปีที่ผ่านมา ไดใ้ห้ค าแนะน าที่ฝ่ายบริหารไดน้ าไปปฏิบติั ซ่ึงท าให้ระบบการควบคุม

ภายในไดพ้ฒันาข้ึนทุก ๆ ปี และอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ ซ่ึงฝ่ายบริหารไดน้ าไปส่ือสารกบัทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อพฒันาและรักษาระบบการ

ควบคุมภายใน ให้อยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจในทุก ๆ ปี อน่ึง หากมีความจ าเป็นที่จะตอ้งตรวจสอบในเร่ืองใดเป็นการพิเศษ คณะกรรมการตรวจสอบ 

จะมอบหมายให้ผูต้รวจสอบภายในเขา้ด าเนินการทนัที 

• รำยกำรระหว่ำงบริษทักบับุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการระหวา่งบริษทักบับุคคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั โดยให้ฝ่ายบญัชีและฝ่ายบริหารจดัท ารายงาน

รายการระหว่างบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั แลว้ให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแสดงความเห็นเกี่ยวกบัรายการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัดงักล่าวน้ี 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ ง 
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จากการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในรายการดงักล่าว พบว่าเป็นรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจ  โดยมีราคาและเง่ือนไขสอดคลอ้งกบั

นโยบายของบริษทั  ซ่ึงไดป้ฏิบติัเช่นเดียวกบั บุคคล และกิจการอื่นท่ีไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งกนั ทั้งน้ีการอนุมติัรายการและการเปิดเผยขอ้มูล เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดหรือประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างถูกตอ้งและครบถว้น  

ผลการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไม่พบรายการใดที่มีขอ้สังเกตุ หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษทั  หรือมีประเด็นใด ๆ ที่มี

สาระส าคญั ส าหรับรายการระหว่างบริษทั  กบับุคคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ส าหรับปี 2564 ที่ผ่านมา 

• กำรปฏิบัตติำมข้อก ำหนด 
บริษทัก าหนดให้เลขานุการบริษทัเป็นผูร้ับผิดชอบในการติดตามข้อก าหนดว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ซ่ึงบริษทั  ได้ปฏิบติัถูกตอ้ง

อย่างสม ่าเสมอตลอดมา 

• กำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบญัชีรับอนญุำตประจ ำปี 2565 
ตามที่กล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นและให้ความส าคญัต่องบการเงินเสมอมา และได้พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ท่ีมีคุณภาพ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ปฏิบติัหน้าที่ไดดี้มีคุณภาพและเป็นที่น่าพอใจ  

จึงเห็นควรเสนอช่ือผูส้อบบญัชี จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับปี 2565 เพื่อน าเสนอ

คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติั 

• กำรบริหำรควำมเส่ียง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ค ำติชม 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาประเด็นความเส่ียงและรายงานความคืบหน้าจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  อยา่งระมดัระวงั 

รอบคอบ โดยให้ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับกรณีท่ีส าคญั และน าเสนอแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาต่อไปในทุก 

ๆ ไตรมาส ซ่ึงไม่พบประเด็นความเส่ียง ขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะ ค าติชม ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานแก่บริษทัแต่อย่างใด  

• เร่ืองอืน่ ๆ 
ภาระหน้าที่ท่ีตอ้งก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งของบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความส าคัญตลอด

มาทุกปี โดยคณะกรรมการจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบเท่าที่

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าได ้อยู่เป็นระยะ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าที่โดยยึดหลกัความเป็นอิสระ และมุ่งเน้นดา้นการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดการบริหารงานของบริษทั  

อย่างโปร่งใส เพื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม  

อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระ และยินดีที่จะไดร้ับขอ้มูลจากทุก ๆ ท่าน ที่มีความประสงคจ์ะให้ขอ้มูล เพื่อให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบ หรือเสนอแนะขอ้มูล เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน าไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการน าขอ้เสนอแนะ เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพื่อให้การบริหารจดัการภาระหน้าท่ีต่าง ๆ มีประสิทธิผลดียิ่งข้ึน คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีอย่างยิ่งท่ีจะไดร้ับ

ขอ้มูลและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

 

 
        (นายสุรเชษฐ์  ทรัพยส์าคร) 

                                                                                       ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ไปหน้ำสำรบัญ 


