
หน้าที่ 1 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

รายงานประจ าปี 2561 
      

 
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

ผู้ผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท์             

ส าหรับอุตสาหกรรมกลอ่งกระดาษ 

 

 

  



หน้าที่ 2 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

สำรบัญ 
ภำพรวมบริษัท 

004 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
005 สารจากกรรมการ 
006 ข้อมูลการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

 011 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

กำรประกอบธุรกิจ 
 013 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 017 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 
 018 รายงานคณะกรรมการบริหาร 
 019 โครงสร้างรายได้และผลิตภัณฑ ์
 020 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2561 และแนวโนม้ในปี 2562 
 023 ปัจจัยเส่ียง 

กำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ด ี
 026 ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร 
 036 รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร 
 037 รายงานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

 038 โครงสร้างการจัดการ 
 049 การก ากับและดูแลกจิการ 
 062 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561 
 067 การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
 073 รายการระหว่างกนั 

รำยงำนทำงกำรเงิน 
 076 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่องบการเงิน 
 077 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 082 ฐานะการเงินและผลการด าเนินการ 

 125 ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

 



หน้าที่ 3 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 
 

ภาพรวมบริษัท 



หน้าที่ 4 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

  

วิสัยทัศน ์
มุ่งมัน่สู่การเป็นผู้น า ด้านการผลิตกระดาษคราฟท์ ส าหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กลอ่งกระดาษ 

 
 

พันธกิจ 
ผลิตสินค้าที่หลากหลาย ตรงตอ่ความต้องการของลกูค้า โดยจัดส่งอย่างทนัท่วงท ี

ใส่ใจบริการลูกค้า ทั้งกอ่นและหลังการขาย เพื่อสร้างความสมัพันธ์อนัด ี

สร้างการเจริญเติบโตร่วมกนัอย่างยั่งยนืกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กลับไปสำรบัญ 



หน้าที่ 5 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

สำรจำกกรรมกำร 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  

ในปี 2561 โดยภาพรวมของตลาดแม้จะมีอัตราการเจริญเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา 3-4% 

ยังคงมีการเติบโตจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มประเทศอาเซียน  แต่จากการ

แข่งขันที่ยังคงมีสูง การลงทุนเพิ่มของคู่แข่งทางธุรกิจ กรณีพิพาทในต่างประเทศ

ระหว่างสหรัฐและจีน มีทั้งปัจจัยบวก และปัจจัยลบ จึงนับได้ว่าเป็นอีกปีที่ท้าทาย

ส าหรับบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ 

อย่างต่อเนือ่ง ด าเนนิธุรกิจอย่างรัดกุมและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและ/หรอืคอร์รัปช่ันทุกรปูแบบ ใช้

ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า รักษาเสถียรภาพทางการเงิน ตลอดจนเพิม่ประสิทธิภาพในการผลิตและจ าหน่ายสินค้า

ให้คล่องตวัและมีประสทิธิภาพสูงสุด ซึ่งในที่สุดแลว้ผลประกอบการดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก 

ทั้งนีเ้รายังคงยึดมั่นในการด าเนนิธุรกจิอย่างมีธรรมาภิบาล ค านึงถึงผู้มีสว่นได้เสียทั้งหมดในการ

ด าเนินธุรกจิ  รวมถงึมุง่เน้นในการสร้างมูลค่าเพิม่ทางธุรกิจอย่างยัง่ยนืโดยพจิารณาถึงผลกระทบตอ่สังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

 ในปี 2561 นับเป็นสถิติใหม่ส าหรับเราทั้งในสว่นยอดขายและก าไรสทุธิ โดยสามารถสร้างก าไรสทุธิ

ได้ถึง 777.17 ล้านบาท ซึ่งยังคงนโยบายจ่ายเงินปนัผลที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ โดย

คณะกรรมการบริษัทมมีติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2561 แก่ผู้ถือหุน้ 0.60 บาทต่อหุ้น หรือ

ทั้งสิ้น 390 ล้านบาท 

        

   ด้วยความนับถือ 

 

 

         (ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ์) 

   ประธานกรรมการ 

 
 

  

กลับไปสำรบัญ 



หน้าที่ 6 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อมูลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนนิธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท์ส าหรบัอุตสาหกรรม

หีบห่อและบรรจุภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตกลอ่งกระดาษและแผ่นลูกฟกูทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งมี

การเปลีย่นแปลงและการด าเนนิงานที่ส าคัญของบรษิัท  ในแต่ละปีดังนี ้
ปี 2533 - จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด ขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2533 ด้วยทุนจด

ทะเบียนเริ่มแรก 150 ล้านบาท 
ปี 2535 - บริษัท  ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานตอ่กระทรวงอุตสาหกรรม 
ปี 2536 - เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2536 บริษัท  ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 150 ล้าน

บาท ท าให้บริษัท  มีทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการ
เพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจ านวน 

ปี 2537 - บริษัท  เริ่มด าเนินการก่อตัง้โรงงาน และเริม่ทดลองเดินเครื่องจักร 
 - บริษัท  ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 60 ล้านบาท รวมเป็น 360 ล้านบาท 

โดยเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2537 จ านวน 30 ล้านบาท และครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 2 กันยายน 2537 จ านวน 30 ล้านบาท ทั้งนี้การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุน
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจ านวน 

ปี 2538 - เริ่มประกอบกจิการผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท์ 
ปี 2540 - เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2540 บริษัท  ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 50 ล้าน

บาท ท าให้บริษัท  มีทุนจดทะเบียนรวมเป็น 410 ล้านบาท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็น
การเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจ านวน 

ปี 2543 - บริษัท  ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 1994 ส าหรับการผลิต
กระดาษผิวกล่องและกระดาษท าลอนลูกฟูกจากสถาบัน The United Kingdom 
Accreditation Services (UKAS) ซึ่งสถาบันรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจาก
นานาประเทศ 

 - เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2543 บริษัท  ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 37 ล้าน
บาท ท าให้บริษัท  มีทุนจดทะเบียนรวมเป็น 447 ล้านบาท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็น
การเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจ านวน 

   
   



หน้าที่ 7 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ปี 2545 - บริษัท  ด าเนินการปรบัปรงุกระบวนการผลิต โดยเพิ่มหมอ้ไอน้ า (Boiler 4 และ 5) และ
เปลี่ยนประเภทของเช้ือเพลิงที่ใช้ จากเดิมซึง่ใช้น้ ามนัเตา (Boiler 1-3) มาเป็นถ่านหิน เพื่อ
ประหยัดพลังงาน 

ปี 2546 - เริ่มด าเนินการตามโครงการโรงไฟฟา้พลังงานความร้อนรว่มขนาด 7.5 เมกะวัตต์ โดยใช้
ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงเพื่อช่วยลดต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าและไอน้ า 

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

ปี 2547 - ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัท  ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจ านวน 49.60 
ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2547 ท าให้บริษัท  มี
ทุนจดทะเบียนเป็น 496.60 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเพิ่ม
ทุนให้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ที่ บริษัท  
ได้ท าไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 12 บาท 

 - 
 
 
 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 มีมติพิเศษให้บริษัท  
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 650 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 65 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 
บาท เป็นทุนที่เรียกช าระแล้วจ านวน 496.60 ล้านบาท ทั้งนี้ส าหรับหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้
เรียกช าระจ านวน 15.34 ล้านหุ้นนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้จัดสรรไว้ส าหรับการ
เสนอขายให้กับประชาชนต่อไป 

 - ในวันที่ 22 มีนาคม 2547 บริษัท  ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 650 ล้านบาท 
และด าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 

 - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 มีมติให้เปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท  จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ส่งผลให้บริษัท  มีทุนจดทะเบียนจ านวน 650 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญ 130 ล้านหุ้น โดยมีทุนที่เรียกช าระแล้วจ านวน 496.60 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญ 99.32 ล้านหุ้น และมีหุ้นที่ยังไม่ได้เรียกช าระจ านวน 30.68 ล้านหุ้น ซึ่งจัดสรรไว้
ส าหรับเสนอขายให้กับประชาชนต่อไป 

 - เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2547 บริษัท  ได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว จากการน า
หุ้นเสนอขายให้กับประชาชนซึ่งบริษัท  ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7  
ธันวาคม 2547 เป็นทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเต็มมูลค่าแล้วจ านวน 650 ล้านบาทเป็น
หุ้นสามัญจ านวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 



หน้าที่ 8 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ปี 2548 - เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2548 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมได้ผ่านการทดสอบการ
เดินเครื่อง และสามารถเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานไอน้ าได้ 

 - เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2548 Steam turbine เกิดการเสียหายและทางบริษัท  ได้ส่ง
ส่วนประกอบของ Turbine กลับไปให้ผู้ผลิตเพื่อท าการแก้ไข 

ปี 2549 - เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัท  ผู้ผลิตได้ส่งส่วนประกอบของ Turbine ที่ได้รับการ
แก้ไขให้เป็นปกติแล้วกลับมายังบริษัท  เพื่อด าเนินการติดตั้งส่วนประกอบของ Turbine 
ดังกล่าว 

 - เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมได้ท าการทดสอบการ
เดินเครื่อง หลังจากได้ติดตั้งส่วนประกอบของ Turbine แล้ว และสามารถเริ่มผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ 

ปี 2550 - เมื ่อวันที่ 24 มีนาคม 2550 บริษัท  ได้ด าเนินการขยายก าลังการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วมจาก 7.50 เมกะวัตต์ เป็น 9.50 เมกะวัตต์ ท าให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้เพิ่มขึ้น 

ปี 2551 - เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัท  ได้ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 - คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน มีมติเห็นชอบให้บริษัท  สามารถประกอบกิจการ

ไฟฟ้า, ผลิตพลังงานควบคุมและจ าหน่ายไฟฟ้าได้เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 
 - เดือนกันยายน 2551 บริษัท  เริ่มท าการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลอืให้กับการไฟฟา้

ส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรก 
ปี 2554 - บริษัท  ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน The United 

Kingdom Accreditation Services (UKAS) 
ปี 2556 - บริษัท  ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้น

ละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท  เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ซึ่งภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ดังกล่าวข้างต้น ท าให้หุ้นสามัญของบริษัท  เพิ่มขึ้นจากเดิม 130 ล้านหุ้นเป็น 650 ล้าน
หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วคงเดิม คือ 650 ล้านบาท 

ปี 2559 - บริษัท  ได้ด าเนินการขยายก าลังการผลิต โดยเพิ่มสายการผลิตอีก 1 สาย สามารถผลิต
เพิ่มขึ้นได้ 200,000 ตันต่อปี โครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 จ านวนวงเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 1,400 ล้านบาท โดย
ท าการกู้ยืมเงินจ านวนดังกล่าวจากธนาคารกสิกรไทยประมาณ 1,200 ล้านบาท ทั้งนี้ได้
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

เริ่มท าการทดสอบผลิตสินค้าตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2559 สามารถจ าหน่ายสินค้า
ทดสอบผลิตใน เดือนธันวาคม 2559 คาดว่าจะสามารถเริ่มท าการผลิตจริงได้ตั้งแต่ เดือน
มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

ปี 2560 
 
 
 
 
 
 
ปี 2561 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

ตั้งแต่ต้นปี 2560 บริษัท  ได้ท าการหยุดเดินเครื่องผลิตกระดาษเดิมเพื่อท าการซ่อมบ ารุง
และปรับปรุงประสิทธิภาพครั้งใหญ่ โดยเดินเครื่องเครื่องผลิตกระดาษใหม่ซึ่งมีก าลัง
การผลิตและประสิทธิภาพสูงกว่าเป็นหลักระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้เครื่องผลิต
กระดาษทั้งสองสามารถกลับมาท าการผลิตพร้อมกันได้หลังจากที่เสร็จสิ้นการซ่อมบ ารงุ
และปรับปรุง ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการแล้วเสร็จของระบบผลิตพลังงานไอน้ าและ
ไฟฟ้าในปลายไตรมาส 3 บริษัท  ได้ท าการเดินเครื่องผลิตทั้งสองเครื่องพร้อมกันตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา 
เดินเครื่องผลิตกระดาษทั้งสองเครื่องพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง และท าการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้มากขึ้นตามล าดับ โดยมีแผนการ
สร้างคลังส าหรับจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูปเพิ่มเติมด้วยงบประมาณ 60 ล้านบาท คาดว่าจะ
แล้วเสร็จในราวกลางปี 2562 ซึ่งจะสามารถรองรับการจัดเก็บและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในกระบวนการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

กำรปรับโครงสร้ำงหน้ี 

การประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศมาเปน็ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ได้สง่ผลกระทบอย่างมนีัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของบริษทั  เนื่องจาก

ในช่วงดังกล่าว บริษทั  มีเงนิกู้เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศเป็นจ านวนมาก และผลจากการเปลี่ยนแปลง

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศในช่วงดังกล่าวท าให้ค่าเงินบาทอ่อนลงมาก ส่งผลท าให้บริษทั  มีภาระ

หนี้สินเพิ่มมากขึ้นจนเกินกว่าความสามารถในการช าระหนี้ของบริษัท  ในขณะนัน้ 

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัท  จึงได้ด าเนินการเจรจาเพื่อท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับ

เจ้าหนี้ของบริษัท  โดย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2543 บริษัท  ได้ท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับกลุ่มเจ้าหนี้ ซึ่ง

ประกอบด้วยสถาบันการเงิน 8 แห่ง และบุคคลธรรมดา โดยมีระยะเวลาแห่งสัญญา 17 ปี นับตั้งแต่วันท า

สัญญา จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดย ณ วันท าสัญญา บริษัท  มีเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญา

เดิมรวม 1,727 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินต้น 1,526 ล้านบาท และดอกเบี้ย 201 ล้านบาท โดยในจ านวนนี้เป็น

ยอดเงินต้นค้างจ่ายของเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งกู้ยืมเพื่อน ามาใช้ซื้อเครื่องจักรและก่อสร้าง

โรงงาน คิดเป็นประมาณร้อยละ 57 ของยอดเงินต้นค้างจ่ายทั้งหมด ส าหรับส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 43 นั้น 

เป็นยอดเงินต้นค้างจ่ายของเงินกู้และหนี้สินระยะสั้นประเภทอื่น ซึ่งกู้ยืมเพื่อน าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ของกิจการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อวัตถุดิบ ซึ่งในขณะนั้นเป็นการซื้อโดยใช้วิธีจ่ายเงินโดยการเปิด

เลตเตอร์ออฟเครดิตหรือท าสัญญาทรัสต์รีซีท โดยในขณะนั้นบริษัทไม่ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงใด  

ต่อมา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546 บริษัท  ได้ท าข้อตกลงครั้งใหม่กับกลุ่มเจ้าหนี้เกี่ยวกับหนี้ตาม

สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และได้รับความยินยอมให้ช าระหนี้คืนก่อนก าหนดได้ โดยบริษัท  ได้ตกลงท า

สัญญาสินเช่ือใหม่กับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ตามสัญญาปรับ

โครงสร้างหนี้ วงเงินสินเช่ือใหม่ 1,360 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเงินกู้ยืมใหม่มาช าระหนี้ ซึ่งเมื่อ

วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัท  ได้น าเงินดังกล่าวมาช าระยอดหนี้คงค้างทั้งหมดตามสัญญาปรับโครงสร้าง

หนี้ ทั้งส่วนของเงินต้น และดอกเบี้ย 

ต่อมา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 บริษัท  ได้ท าสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่กับธนาคารพาณิชย์อีกแห่งหนึ่ง 

เนื่องจากสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขสัญญารวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าสัญญาเงินกู้ฉบับเดิม สัญญาเงินกู้ฉบับ

ดังกล่าว มีอายุสัญญา 9 ปี วงเงิน 1,110 ล้านบาท ซึ่งบริษัท  ได้น าเงินกู้ใหม่ไปช าระคืนเงินกู้เดิมทั้งจ านวน 

  

กลับไปสำรบัญ 
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ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

ฐำนะทำงกำรเงิน 2561 2560 2559 
 สินทรัพย์หมนุเวยีน 1,584.13 1,384.37 903.07 
 สินทรัพย์รวม 3,537.22 3,467.24 3,259.38 
 หนี้สินหมนุเวียน 588.73 504.13 475.77 
 หนี้สินรวม 861.05 1,405.74 1,216.04 
 ส่วนของผู้ถือหุน้ 2,676.17 2,061.50 2,043.34 
ผลกำรด ำเนินงำน    
 รายได้จากการขาย 3,719.29 2,551.87 1,852.77 
 ต้นทุนขาย 2,748.90 2,074.95 1,561.76 
 ก าไรขั้นตน้ 970.39 476.92 291.01 
 รายได้อื่น 43.41 35.69 23.79 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 115.67 93.60 74.24 
 ดอกเบีย้จ่าย 32.98 34.71 1.14 
 ภาษีเงินได ้ 87.98 16.42 47.95 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 777.17 367.88 191.47 
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน    
 จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ (หุ้น) 650,000,000 650,000,000 650,000,000 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.20 0.57 0.29 
 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.69 2.75 1.90 
 หนี้สินรวมตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า) 0.32 0.68 0.60 
 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 4.12 3.17 3.14 
 มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%) 20.65 14.22 10.20 
 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (%) 29.04 17.85 9.37 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 21.97 10.61 5.87 

 

กลับไปสำรบัญ 
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การประกอบธุรกิจ 
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นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 
 

กำรก ำหนดรำคำขำย 

บริษัทได้ก าหนดจุดขายของสินค้าอยู่ในระดับสินค้าเกรดสูงเทียบเท่ากับผู้ผลิตกระดาษคราฟท์ช้ันน าของ

ประเทศ การก าหนดราคาขายจึงพิจารณาจากคุณภาพของสินค้าเทียบกับของผู้ผลิตสินค้ารายอื่น ๆ ในระดับ

เดียวกัน และพิจารณาถึงภาวะการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

ผลิตสินค้ำที่หลำกหลำย ตรงต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยจัดส่งอย่ำงทันท่วงท ี

บริษัทใส่ใจในความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุดตรงตามมาตรฐานและความ

ต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้ก าหนดให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการผลิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระดาษคราฟท์ การตรวจสอบ

คุณภาพของสินค้าระหว่างผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าส าเร็จรูป รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิ

ของห้องปฏิบัติการ การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพให้อยู่

ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยทั้งนี้ต้องได้รับการสอบเทียบจากกรมวทิยาศาสตร์บริการอย่างนอ้ยปลีะ 2 ครัง้ 

ในปัจจุบันบริษัทผลิตสินค้าแยกตามประเภทและขนาดแกรมกระดาษแล้วมีมากกว่า 60 ชนิด อีกทั้งยัง

ปรับเปลี่ยนขนาดหน้ากว้างซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ส าคัญ ในการสั่งซื้อของลูกค้า ให้มีความหลากหลาย

ตรงกับต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น  

 

อีกทั้งยังมุ่งเน้นความรวดเร็วในการจัดส่ง  โดยมีระบบการขนส่งสินค้าที่เพียงพอ ในการที่จะจัดส่งสินค้า

ให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที 

 

ใส่ใจบริกำรลูกค้ำ ทั้งก่อนและหลังกำรขำย เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด จัดให้มีการฝึกอบรม

พนักงานอย่างสม่ าเสมอ และได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ประมวลผลต่าง ๆ  รวมถึงจัดเตรียมความพร้อม

ของอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

อย่างรวดเร็วโดยก าหนดให้มีหน่วยงานเพื่อท าหน้าที่ และรับผิดชอบโดยตรงดังนี้ 
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

• แผนกขาย ท าหน้าติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการ ตกลงราคาซื้อ-ขาย ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลง

ที่เท่าเทียมและเป็นธรรมส าหรับลูกค้าทุก ๆ ราย  ออกพบลูกค้าเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ตลอดจนให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าของบริษัท  รวมทั้งประเมินความพึง

พอใจของลูกค้า โดยพบว่าในปี 2561 ความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ 76.83% 

• แผนกวางแผนและบริการลูกค้า ท าหน้าที่รับค าสั่งซื้อจากแผนกขาย เพื่อท าการวางแผนการผลิต ให้

สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการรับคืนสินค้า หาก

สินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลง พร้อมทั้งระบุสาเหตุของการรับคืนสินค้าเพื่อแจ้งไปยังไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแก้ไขและ พัฒนาต่อไป 

 

สร้ำงกำรเจริญเติบโตร่วมกันอย่ำงยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

บริษัทมุ่งเน้นในการด าเนนิธุรกิจและสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนือ่ง โดยการเพิ่มผลผลิต รายได้ บริหาร

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ สร้างก าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบแทนไปยังผู้

มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 

 

ในปี 2561 บริษัทสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต สร้างผลผลิตที่มากขึ้น เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า มีการว่าจ้างงานเพิ่มขึ้น นับได้ว่าเป็นการกระจายรายได้สู่สังคม ตอบแทนให้แก่

พนักงานในรูปแบบของรายได้ต่าง ๆ เช่น เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ สร้างผลก าไรที่สูง ตอบแทน

คืนผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลที่สูงสุดนับจากที่ผ่านมา 
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ทรัพย์สนิที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

 

สินทรัพย์ของบริษัท  ที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ราคาทุน 
ค่าเสื่อมราคา

สะสม 
ราคาสุทธิตาม

บัญชี 
ที่ดินและพัฒนาที่ดิน เป็นเจ้าของ 130.64 0.00 130.64 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเจ้าของ 966.19 886.74 79.45 
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งโรงงาน เป็นเจ้าของ 210.09 163.89 46.20 
เครื่องจักร เป็นเจ้าของ 2,927.65 1,502.30 1,425.35 
เครื่องใช้ส านักงาน เป็นเจ้าของ 13.49 11.94 1.55 
ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 17.94 7.38 10.56 
เครื่องตกแต่งส านกังาน เป็นเจ้าของ 1.53 1.53 0.00 
อาคารส านักงาน เช่า 0.00 0.00 0.00 
รวม  4,267.53 2,573.78 1,693.75 

 

จ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิ 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50% ของก าไรสุทธิ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณีจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจ าเป็น

ที่เหมาะสมอื่น ๆ  ในอนาคตของบริษัท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏในงบ

เงินของบริษัท และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญต่อการด าเนินงานปกติของบริษัท โดยข้อมูลการจ่ายเงนิ

ปันผลในรอบปีที่ผ่านมามีดังนี้ 

 

 2561 2560 2559 2558 2557 
การจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น) 0.60 0.25 0.15 0.15 0.20 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 50.18 51.54 50.92 59.45 65.19 
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 

 

ช่ือบริษัท : บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ช่ือย่อหลักทรัพย์ : UTP   

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท์ส าหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ 

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107547000281  

ที่ต้ังส านักงานใหญ่ : ช้ัน 4 เลขที่ 113 – 115 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

โทรศัพท์ : 02-910-2700 (อัตโนมัติ)  

โทรสาร : 02-910-2709   

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

โทรศัพท์ : 037-482-968-74   

โทรสาร : 037-482-975   

ทุนที่เรียกช าระแล้ว : 650,000,000 บาท   

เว็บไซต์ : www.unitedpaper.co.th  

ผู้สอบบัญชี : นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน    2982 

  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน    5599 

  นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน    7645 

  นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน    7764 

  นางสาวสุภาภรณ ์ ม่ังจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน    8125 

  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

  316/32 สุขุมวิท 22 (ซอยสายน้ าทิพย์) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

นายทะเบียน : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 
นักลงทุนสัมพันธ์ 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
: 
: 

โทรศัพท์ 02-009-9999 
นายวัฒนธนพล วัฒน์ธนวงศธร โทรศัพท์ 02-910-2700 ต่อ 48 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีความจ าเป็นอื่นใด 

 

   

กลับไปสำรบัญ 

http://www.unitedpaper.co.th/
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ 7 มีนาคม 2562 (วันปิดสมุดทะเบยีนล่าสุดเพื่อสิทธิในการรับเงนิปันผล) 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุน้ % 
1 นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ 81,962,730 12.61 
2 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากัด 72,142,230 11.10 
3 นางอัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์ 60,679,000 9.34 
4 นายชิน ชินเศรษฐวงศ์ 58,874,670 9.06 
5 นายมงคล มังกรกนก 42,329,000 6.51 
6 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จ ากัด 39,153,000 6.02 
7 กองทนุเปิด บัวหลวงหุน้ระยะยาว 29,582,300 4.55 
8 นางสุชาดา มังกรกนก 20,000,000 3.08 
9 นายสุรพงษ์ พิทกัษ์บูรณะพัฒน ์ 14,000,000 2.15 

10 กองทนุเปิด บัวหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 9,342,200 1.44 
รวม 428,065,130 65.86 

 

จ านวนหุน้ทีถ่ือรวมกันของคณะกรรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดเปน็ 51.41% 

จ านวนหุน้ทีถ่ือรวมกันของผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็น 12.64% 

โดยมีสัดสว่น Free float คิดเปน็ 39.55% 

 

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมลูนกัลงทุนในบริษทั ไทยเอน็วีดอีาร์ จ ากัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุน้ในบริษัท ไทยเอน็วีดอีาร์ จ ากัด ณ 7 มีนาคม 2562 มีดังนี ้

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุน้ % 
1 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE 

LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD 
5,323,400 0.82 

การถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม่มี- 

การถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน)  ในบริษัทอ่ืน/หน่วยงานอ่ืน -ไม่มี-  

กลับไปสำรบัญ 
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำร 
 

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ นายมงคล มังกร

กนก และนายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ 

 

ในปี 2561 คณะกรรมการประชุมทัง้สิ้น 9 ครัง้ ทั้งนีค้ณะกรรมการไดป้ฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรอย่างครบถ้วน โดยมีสาระส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 

• พิจารณาทบทวนและเห็นชอบทิศทางการด าเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท โครงสร้างการบริหาร แผน

ธุรกิจ งบประมาณประจ าปี และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพจิารณาอนมุัติ 

• ติดตามผลการด าเนินงานทางการเงนิผลการปฏิบัติงานของบริษัท และน าเสนอรายงานดงักล่าวตอ่

คณะกรรมการบริษัท 

• พิจารณาทบทวน ก ากับดูแลและติดตามสถานะความเสี่ยงที่ส าคัญทางธุรกิจ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง

ของบริษัท 

 

 

 

         (ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ์) 

   ประธานกรรมการ 

 

  

กลับไปสำรบัญ 
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

โครงสร้ำงรำยได้และผลิตภัณฑ์ 

บริษัทด าเนนิธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท์ ซึ่งใช้ส าหรับอุตสาหกรรมหบีห่อและบรรจภุัณฑ์ 

เพื่อจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาแล้ว 25 ปี มีโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ตัง้อยูเ่ลขที่ 61 หมู่ที่ 8 

ต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอเมือง จังหวัดปราจนีบรุี 25000 และมีส านักงานตั้งอยู่ ช้ัน 4 เลขที่ 113 – 115 ถนนรมิ

คลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรงุเทพฯ 10800 

 

กระดาษคราฟท์ทีบ่ริษัทผลิตและจ าหน่ายมี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 

• กระดาษคราฟท์ส าหรับท าผิวกล่อง (Kraft Liner Board) 

• กระดาษคราฟท์ส าหรับท าลอนลูกฟกู (Corrugating Medium) 

ก าลังการผลิตโดยรวมประมาณ  300,000 ตันตอ่ป ี
 

โครงสร้างรายได ้
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1.   รายได้จากการขาย       
1.1 แบ่งตามประเภทกระดาษ       
• กระดาษคราฟท์ส าหรับท าผิวกล่อง 1.218.94 32.40 1,119.84 43.29 873.48 46.55 

• กระดาษคราฟท์ส าหรับท าลอนลูกฟูก 2,500.35 66.45 1,432.03 55.35 979.29 52.18 
     รวมรายไดจ้ากการขายกระดาษ 3,719.29 98.85 2,551.87 98.64 1,852.77 98.73 
1.2 แบ่งตามตลาดที่จัดจ าหน่าย       
• ตลาดในประเทศ 3,163.34 84.07 2,337.24 90.34 1,772.54 94.46 

• ตลาดต่างประเทศ 555.95 14.78 214.63 8.30 80.23 4.27 
     รวมรายไดจ้ากการขายกระดาษ 3,719.29 98.85 2,551.87 98.64 1,852.77 98.73 
2.   รายได้อ่ืน ๆ       
• รายได้ค่าขายไฟฟ้า 19.77 0.53 9.63 0.37 11.20 0.60 

• รายได้อ่ืน ๆ 23.64 0.63 25.65 0.99 12.59 0.67 
     รวมรายได้อ่ืน ๆ 43.41 1.16 35.28 1.36 23.79 1.27 

รายได้รวม (1.1 หรือ 1.2 + 2) 3,762.70 100.00 2,587.15 100.00 1,876.57 100.00 

 

  
กลับไปสำรบัญ 
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ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขันในปี 2561 และแนวโน้มในปี 2562 

สภำวะกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมกระดำษครำฟท์ปี 2561 

เศรษฐกิจไทยปี 2561 มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.0 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวรอ้ย

ละ 3.9 ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้มีผลกระทบมาจากปัจจัยต่าง  ๆ  ทั้งจากภายใน

และภายนอกประเทศ ซึ่งได้แก่ เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวจากประเทศที่คุมเศรษฐกิจหลักของโลก ได้แก่ 

สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน และญี่ปุ่น โดยเฉพาะประเทศจีนนั้นยังคงได้รบัแรงกดดันจากสงครามทางการค้ากบั

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งยืดเยื้อมาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับปัจจัยภายในประเทศก็ได้แก่ ภาคการส่งออก

ขยายตัวดีขึ้น การบริโภคภาคเอกชนในภาพรวมดีขึ้น และรวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีขึ้นอีกด้วย  

 

ส าหรับอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ในประเทศไทยปี 2561 ยังคงได้รับผลกระทบหลักจากประเทศจีน (จีน

ท าสงครามการค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกาและยังคงมีการควบคุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่าง เข้มงวดใน

อุตสาหกรรมผู้ผลิตกระดาษคราฟท์ภายในประเทศจีนเอง) จากการที่เศรษฐกิจในประเทศจีนชะลอตัวลงและ

ยังคงเกิดสภาวะขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตกระดาษคราฟท์ นั้น ท าให้ผู้ผลิตกระดาษคราฟท์ในประเทศจีน

ยังคงทยอยปิดตัวลงและรวมถึงมีการลดก าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ความต้องการ (Demand) ใน

การใช้กระดาษคราฟท์ในประเทศจีนลดลง ดังนั้นจากที่ผู้ผลิตการะดาษคราฟท์ภายในประเทศไทยที่เคย

ส่งออกไปยังประเทศจีนได้นั้น ณ ปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีการส่งออกไปยังประเทศจีนได้อีกเหมือนปีที่ผ่านมา  

อีกทั้งรวมถึงต่างประเทศอื่น ๆ ที่เคยส่งออกกระดาษคราฟท์ใปยังประเทศจีน ก็ไม่สามารถส่งออกไปได้

ตามที่ต้องการ ท าให้มีก าลังการผลิตส่วนที่เหลือ จึงได้เปลี่ยนเป้าหมายจากส่งไปประเทศจีนเปลี่ ยนมายัง

ประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้มีกระดาษคราฟท์น าเข้ามาจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงประเทศอื่น ๆ  ใน

ภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ก็ต่างก็ต้องการที่จะส่งสินค้าเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วย 

ยกตัวอย่างเช่น เวียดนาม ไต้หวัน อินโดนีเซีย อินเดีย เกาหลี ตรุกี ฯลฯ ซึ่งดูแล้วมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ   

ซึ่งหากมองสถานการณ์แบบนี้คือ ผู้ผลิตกระดาษคราฟท์ในประเทศไทยไม่สามารถส่งออกไปจีนได้ และมี

การน าเข้ากระดาษคราฟท์จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนั้น จะไม่ส่งผลดีกับอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ของ

ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ทางผู้ผลิตกระดาษคราฟท์ในประเทศไทยก็พยายามที่จะเปิดตลาดส่งออกไปยัง

ประเทศใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 
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ในปี 2561 มียอดขาย (ตัน)เพิ่มขึ้นจากปี 2560  คิดเป็นรอ้ยละ47 และมียอดขาย (บาท)เพิ่มขึ้น คิดเปน็รอ้ยละ
45 ทั้งนีเ้ป็นเพราะบริษัทสามารถผลิตสนิค้าได้จากเครื่องจักรทั้ง 2 เครือ่งอย่างเตม็ก าลังการผลิต และสามารถ
เพิ่มผลผลิตท าใหม้ีสินค้าปอ้นสู่ตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้อย่างเพียงพอ 
 
ตำรำงแสดงก ำลังกำรผลิตและกำรบริโภคในอุตสำหกรรมกระดำษครำฟท์ 
 

                                               Unit : Thousand Tons 

GRADE 2020 E 2019 E 2018 E 

Kraft Paper 
 

Consumption 3,001 2919 2,831 

Production 3,522 3,427 3,324 

Capacity 3,680 3,680 3,680 

Surplus / (Shortage) 522 507 492 

Population (Million) 64.9 64.9 64.9 

Consumption per population (KG./Head) 71 70 69 

 

แนวโนม้ภำวะอุตสำหกรรมในปี 2562 

ในปี 2562 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการบริโภคกระดาษคราฟท์  รวมทั้งสิ้น 2,919 ล้านตัน ปริมาณการผลิต

กระดาษคราฟท์ 3,427 ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการบริโภคกระดาษคราฟท์ 

รวมทั้งสิ้น 2,831 ล้านตัน และมีปริมาณการผลิตกระดาษคราฟท์รวมทั้งสิ้น 3,324 ล้านตัน คิดเป็นส่วนต่าง

เพิ่มขึ้น  88 ล้านตัน ร้อยละ 3 และ 103  ล้านตัน ร้อยละ 3 ตามล าดับ 

 

ภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศในปี 2562 มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถขยายตัวได้ถึงร้อยละ 3.8 – 4.0 ทั้งนี้

ต้องพึ่งแรงขับเคลื่อนจากภายในประเทศเป็นหลัก  โดยมีปัจจัยที่ส่งผลบวก ได้แก่ การบริโภคภาคเอกชนหรือ

การลงทุนของธุรกิจเอกชนขยายตัวขึ้น มีการเร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และการเบิกจ่าย

งบประมาณจากภาครัฐเพิ่มขึ้น และภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจาก

ประเทศจีนหลังจากที่รัฐบาลมีการยกระดับความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงที่
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จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศไม่เติมโตเป็นไปตามการคาดการณ์ ได้แก่ การเลือกตั้งทั่วไปของประเทศในปี 

2562 นี้ ซึ่งความไม่แน่นอนทางการเมืองจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของนกัลงทุนต่างชาติ เศรษฐกิจโลกยัง

ชะลอตัว ค่าเงินบาทที่มีความผันผวนซึ่งอาจส่งผลถึงภาคการส่งออก และรวมถึงสงครามทางการค้าระหว่าง

ประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริการอีกด้วย 

 

ปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทยโดยตรงยังคงเกี่ยวกับ สถานการณ์ของ

อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ในประจีน เพราะถ้าหากอุปสงค์หรือความต้องการในใช้กระดาษในประเทศจีนยัง

ไม่ดีขึ้น จะท าให้ผู้ผลิตกระดาษคราฟท์ที่เคยส่งสินค้าไปยังประเทศจีน จะมีก าลังการผลิตส่วนที่เหลือ และจะ

ท าให้ผู้ผลิตเหล่านั้นมุ่งเป้าหมายใหม่ โดยจะส่งเข้ามาขายในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้มีการน าเข้ากระดาษ

คราฟท์มากขึ้น และอีกปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือ การเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยในปี 2562 นี้ 

เพราะถ้าหากยังไม่มีความแน่นอนทางการเมือง จะท าให้นักลงทุนต่างชาติ ยังไม่มีความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุน 

ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้เช่นกัน 

 

สรุปโดยรวมแล้ว ในปี 2562 ส าหรับอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ในประเทศ การแข่งขันจะค่อนข้างรุนแรง 

ทั้งนี้เพราะต้องแข่งขันกับกระดาษที่น าเข้ามาจากผู้ผลิตจากต่างประเทศมากขึ้น และอาจจะต้องแข่งขันกับผู้ผลิต

กระดาษคราฟท์ภายในประเทศที่มีก าลังการผลิตส่วนที่เหลือมากขึ้นอีกด้วยเช่นกัน  และจากสถานการณ์

ดังกล่าว ผู้ผลิตกระดาษคราฟท์ในประเทศยังต้องมองหาตลาดส่งออกใหม่ ๆ เพื่อที่จะท าให้เกิดความสมดุลของ 

Demand และ Supply ภายในประเทศ  ซึ่งอาจจะสามารถลดแรงกดดันการแข่งขันที่อาจจะรุนแรงลงได้บ้าง

เช่นกัน  

กลับไปสำรบัญ 
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ปัจจัยเสี่ยง 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่จ ำนวนน้อยรำย 

บริษัท  ได้มีการจัดแยกกลุม่ลกูค้าโดยก าหนดแบ่งออกเปน็ 4 กลุม่ ดังต่อไปนี ้

ล าดับ กลุ่มลูกค้า จ านวน สัดส่วนรายได ้
1 กลุ่มผู้ถอืหุ้นใหญ ่ 5 42% 
2 กลุ่มลูกค้ารายใหญ ่ 10 35% 
3 กลุ่มลูกค้าทั่วไป ไม่ต่ ากว่า 15 8% 
4 กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 3 15% 

รวม 100% 
 

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัท  มาจากลูกค้ากลุม่ผู้ถอืหุ้นใหญ่ ทั้งนีเ้นือ่งจากลูกค้ากลุม่นี้ตอ้งพึง่พิงกระดาษ

คราฟท์จากบริษัทในสัดสว่นที่สูง รองลงมาคือกลุ่มลูกค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย อาจเกิดความเสีย่งในกรณี

ที่ลูกค้ากลุม่นีอ้าจเปลี่ยนไปสัง่ซื้อสนิค้าจากผู้ประกอบการรายอื่น แต่ความเสี่ยงดังกล่าวมีไม่มากนัก

เนื่องจากบริษัทมคีวามสมัพันธ์ที่ดมีีการติดต่อซือ้ขายกันมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการใน

การก าหนดนโยบายการให้สว่นลดทางการค้า เงื่อนไขเครดิตเทอมโดยดูจากปริมาณการสัง่ซื้อเป็นหลกัเพื่อ

จูงใจใหลู้กค้าสั่งซือ้สินค้าจากบริษัท และเพือ่เป็นแนวทางในการปอ้งกนัความเสี่ยง บริษัทจงึได้ก าหนด

นโยบายการค้าเพื่อหาลกูค้ารายใหม่ ๆ เพิม่มากขึน้ท าให้ลดความเสีย่งไดอ้ีกทางหนึ่ง 

 

ควำมเสี่ยงจำกกำรถูกตัดรำคำโดยกลุ่มผู้ผลิตรำยใหญ่ 

เนื่องจากตลาดอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์อุปทานยังคงมีมากกว่าอุปสงค์อยู่มาก การแข่งขนัในตลาดจึงทวี

ความรนุแรงอย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะด้านราคา และการก าหนดราคาในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์มักจะท า

โดยกลุม่บริษทัซึ่งเป็นผู้น าตลาด ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการถูกตัดราคาโดยกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ 

 

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการควบคมุต้นทุนการผลิตและคณุภาพ

ของสนิค้าให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันไดก้ับผู้ผลิตรายใหญ่ ส่งเสรมิการสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกบัลูกค้า

อย่างต่อเนือ่ง และเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมคีุณภาพเป็นทีย่อมรับในตลาดต่างประเทศและระดบัราคา



หน้าที่ 24 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ที่สามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก ดังนัน้การส่งผลิตภัณฑ์ไปขายต่างประเทศจึงช่วยลดการพึ่งพงิตลาด

ภายในประเทศอีกดว้ย 

 

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรผลิต 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงแหล่งวัตถุดิบที่ส ำคัญกับผู้จ ำหน่ำยเพียงรำยเดียว 

บริษัทมีการสั่งซื้อน้ าซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญจากบริษัทที่ผลิตน้ าเพียงรายเดียว จึงท าให้มีความเสี่ยงใน

การถูกยกเลิกการจัดหาน้ าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหรือถูกก าหนดราคาซื้อที่สูงกว่าผู้จัดจ าหน่ายรายอื่นอย่างมี

สาระส าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทได ้

 

บริษัทได้ท าสัญญาซื้อขายน้ าเป็นสัญญาอายุ 3 ปี ซึ่งตามสัญญาระบุว่าบริษัทผู้จัดจ าหน่ายน้ าจะต้องไม่

ก าหนดอัตราค่าน้ าสูงกว่าราคาตลาดและจะต้องเป็นอัตราที่เท่ากันหรือต่ ากว่าที่จัดจ าหน่ายให้ผู้ซื้อน้ าเพื่อใช้

ในอุตสาหกรรมรายอื่น 

 

ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เปน็ประจ าที่เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศคอืค่าเยือ่กระดาษ และเศษกระดาษกล่อง 

จึงท าให้บริษทั  มีความเสีย่งจากความผันผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

 

ระดับความเสี่ยงในเรื่องนี้มีไม่สูงนัก ทั้งนี้เป็นเพราะในการสั่งซื้อวัตถุดิบดังกล่าวจะมีการก าหนดการสั่งซื้อ

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจะช าระราคาสินค้าภายในระยะเวลาตามก าหนดคือวันที่ส่งมอบสินค้า ฉะนั้น

จึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จะเท่ากับจ านวนการสั่งซื้อในแต่ละครั้งและในช่วงซึ่ง

เป็นระยะเวลาสั้น ๆ  ตั้งแต่ระยะเวลาสั่งซื้อสินค้าจนถึงวันที่ช าระเงินซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 20 - 30 วัน

เท่านั้น นอกจากนี้บริษัท  ได้ท าสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้ม

สูงขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่งปี 

  

กลับไปสำรบัญ 



หน้าที่ 25 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 
 

  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี 



หน้าที่ 26 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 
 

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ อำยุ 81 ปี สัญชำติไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 14 ปี 9 เดอืน 

สัดส่วนการถือหุน้ 9.06%    

         ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -มี- 

 

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 

ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University, USA 

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 

 

ต ำแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง รำยช่ือบริษัทจดทะเบียน 

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงงานผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) 

ต ำแหน่งในบริษัท/หน่วยงำนอื่น 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง รำยช่ือบริษัท/หน่วยงำนอ่ืน 

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนคาร์ตอนอินดัสทรีย์ จ ากัด 
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากัด 
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จ ากัด 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปราจีนแลนด์ จ ากัด 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์ แพ็ค จ ากัด 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ควอลิต้ีคาร์ตอนส์ จ ากัด 

ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ -ไม่มี- 



หน้าที่ 27 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 

นำยมงคล มังกรกนก อำยุ 81 ปี สัญชำติไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 14 ปี 9 เดอืน 

สัดส่วนการถือหุน้ 6.51%    

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี- 

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 

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

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 

ต ำแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง รำยชื่อบริษัทจดทะเบียน 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย ไฟเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยโอโนโน่ จ ากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และ ผู้อ านวยการร่วม บริษัท โรงงานผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) 

ต ำแหน่งในบริษัท/หน่วยงำนอื่น 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง รำยชื่อบริษัท/หน่วยงำนอื่น 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988) จ ากัด 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จ ากัด  
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปราจีนแลนด์ จ ากัด  
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จ ากัด 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ไทยน าศิริ ชูบุ จ ากัด 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จ ากัด 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท พัฒนาผ้าไทย จ ากัด 

ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ -ไม่มี- 



หน้าที่ 28 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 

      

    นำยบุญน ำ บุญน ำทรัพย์ อำยุ 89 ปี สัญชำติไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษทั 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 14 ปี 9 เดอืน 

สัดส่วนการถือหุน้ 0.99%    

         ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

 

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เซนต์จอห์น คอลเลจ ฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 

 

ต ำแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษทั 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง รำยชื่อบริษัทจดทะเบียน 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และ ผู้อ านวยการรว่ม บริษัท โรงงานผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และ ผู้อ านวยการรว่ม บริษัท โรงงานพมิพ์ยอ้มผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) 

ต ำแหน่งในบริษัท/หน่วยงำนอื่น 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง รำยชื่อบริษัท/หน่วยงำนอืน่ 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท คาสซาร์ดี้ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

 

ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ -ไม่มี- 

  



หน้าที่ 29 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 

 

นำยพยนต์ ถำวรวงศ์ อำยุ 83 ปี สัญชำติไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 14 ปี 9 เดอืน 

สัดส่วนการถือหุน้ -ไม่มี-    

        ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

 

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2004 

 

ต ำแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ เนือ่งจากเหตุผลด้านสุขภาพตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

-ไม่มี- 

ต ำแหน่งในบริษัท/หน่วยงำนอื่น 

-ไม่มี- 

 

ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ -ไม่มี- 

 

 

  



หน้าที่ 30 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 

 

นำยมนสั  หวังธรรมนูญ อำยุ 65 ปี สัญชำติไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 14 ปี 9 เดอืน 

สัดส่วนการถือหุน้ -ไม่มี-    

        ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

 

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 

ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 13/2004 

 

ต ำแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

ได้พ้นออกจากต าแหน่งกรรมการ เนื่องจากเสียชีวิตเมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2561 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

-ไม่มี- 

ต ำแหน่งในบริษัท/หน่วยงำนอื่น 

-ไม่มี- 

 

ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ -ไม่มี- 

 



หน้าที่ 31 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 

 

นำยก ำจร  ชื่นชูจิตต์ อำยุ 63 ปี สัญชำติไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 14 ปี 9 เดอืน 

สัดส่วนการถือหุน้ 0.38%    

        ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

 

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 

Post Graduate Diploma Management Studies University of Brighton, UK 

 

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2004 

 

ต ำแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง รำยชื่อบริษัทจดทะเบียน 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท โรงงานผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) 

ต ำแหน่งในบริษัท/หน่วยงำนอื่น 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง รำยชื่อบริษัท/หน่วยงำนอืน่ 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยแสตนดาร์ด อุตสาหกรรม จ ากัด 

 

ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ -ไม่มี- 

 



หน้าที่ 32 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 

 

นำยสุรเชษฐ์ ทรัพยสำคร อำยุ 58 ปี สัญชำติไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 14 ปี 9 เดอืน 

สัดส่วนการถือหุน้ -ไม่มี-   

         ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

 

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

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

 

ต ำแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง รำยชื่อบริษัทจดทะเบียน 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ต ำแหน่งในบริษัท/หน่วยงำนอื่น 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง รำยชื่อบริษัท/หน่วยงำนอืน่ 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถนอมวงศ์บรกิาร จ ากัด 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ ากัด 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท รวมทรพัย์สิน จ ากัด 

 

ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ -ไม่มี- 



หน้าที่ 33 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 

 

นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ อำยุ 53 ปี สัญชำติไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
        จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 14 ปี 9 เดอืน 

        สัดส่วนการถือหุน้ 12.61%    

        ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -มี- 

 

คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA 

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 

 

ต ำแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

-ไม่มี- 

ต ำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงำนอื่น 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง รำยช่ือบริษัท/หน่วยงำนอ่ืน 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนคาร์ตอนอินดัสทรีย์ จ ากัด 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากัด 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จ ากัด  
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปราจีนแลนด์ จ ากัด 

 

ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ -ไม่มี- 



หน้าที่ 34 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 

 

นำยชำตรี พรจรรยำ อำยุ 57 ป ีได้รับการแต่งตั้งเม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2559  
ต าแหน่งผู้อ านวยการ สัดส่วนการถือหุ้น 0.03%     

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-    
ต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/หนว่ยงานอ่ืน -ไม่มี- 
ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่มี- 
 

นำงเพญ็ศิริ ชินเศรษฐวงศ์ อำยุ 51 ปี ได้รับการแต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2553  
ต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-     
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -มี- 

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   กรรมการ บรษิัทยูเนียนเปปอรค์ารตอนส์ จ ากัด  
ต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/หนว่ยงานอ่ืน   -ไม่มี- 
ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่มี- 
 

นำยศรนรินทร์ ทิพย์ประโพธิ์ อำยุ 47 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561  
ต าแหน่งผู้จัดการโรงงาน สัดส่วนการถือหุ้น 0.01%     
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-    
ต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/หนว่ยงานอ่ืน -ไม่มี- 
ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่มี- 
 

 

 

 

  



หน้าที่ 35 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 

นำยจิรำศักดิ์  เด่นเกรียงไกร อำยุ 50 ป ีได้รับการแต่งตั้งเมือ่วันที่ 1 มกราคม 2553  

ต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-      
ปริญญาตรี สาขาการจดัการ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย ์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-    
ต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/หนว่ยงานอ่ืน -ไม่มี- 
ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่มี- 
 

นำยวัฒนธนพล วฒัน์ธนวงศธร อำยุ 44 ป ีได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 31 มกราคม 2560 

 ต าแหน่งเลขานุการบริษัท และนกัลงทุนสัมพันธ์ สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-     
ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-    
ต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/หนว่ยงานอ่ืน -ไม่มี- 
ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่มี- 

  

กลับไปสำรบัญ 



หน้าที่ 36 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมกำรและผู้บริหำร 

รายช่ือกรรมการ 
จ านวนหุน้ทีถ่ือครอง 
2561 2560 

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 58,874,670 58,874,670 
 คู่สมรส 60,679,000 60,679,000 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - 
นายมงคล มังกรกนก 42,329,000 41,644,000 
 คู่สมรส 20,000,000 20,000,000 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - 
นายบุญน า บุญน าทรัพย์ 6,447,000 7,239,000 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - 
นายพยนต์ ถาวรวงศ์ - - 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - 
นายมนัส หวังธรรมนูญ - 400,100 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - 
นายก าจร ช่ืนชูจิตต์ 2,484,900 1,089,100 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - 
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร - - 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - 
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ 81,962,730 81,962,730 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - 
นายชาตรี พรจรรยา 194,500 95,400 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - 
นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์ - - 
 คู่สมรส 81,962,730 81,962,730 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - 
ศรนรินทร์ ทิพย์ประโพธิ ์ 23,300 22,700 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - 
นายจิราศักด์ เด่นเกรียงไกร - - 
 คู่สมรส - - 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - 
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนประกอบกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายก าจร ช่ืนชู

จิตต์ นายมนัส หวังธรรมนูญ และและนายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ในปี 2561 ได้มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง 

โดยคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรอย่างครบถ้วน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 

ด้ำนกำรสรรหำ 

คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายเพื่อการสรรหากรรมการ พิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการ 

 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ไดร้ับการเสนอช่ือ ฐานขอ้มูลกรรมการ รวมทั้งกรรมการ

เดิมที่ก าลังจะครบวาระอย่างรอบคอบ กอ่นเสนอช่ือบุคคลที่เหน็ว่ามีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัท

และที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณา 

 

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเสนอรายช่ือบุคคลทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการทั้งหมด 3 

ท่าน โดยเปน็กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เปน็ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ประเภทละ 1 ท่าน 

 

ด้ำนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

พิจารณาและเห็นชอบนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ เปรยีบเทียบค่าตอบแทน

กรรมการให้อยู่ในระดับทีเ่ทียบเคียงกับบริษัททีม่ีขนาดใกล้เคยีงกนัและบริษัทอืน่ในอุตสาหกรรมเดยีวกัน 

เพื่อจงูใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษทั 

 

 

นายก าจร ช่ืนชูจิตต ์

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

  

กลับไปสำรบัญ 
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

 
 

ข้อมูลคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
รายช่ือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ฯ 

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์ ประธานและกรรมการที่เป็นผู้บรหิาร - ประธานและกรรมการที่เป็นผู้บรหิาร - 

นายมงคล มังกรกนก กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - 
นายบุญน า  บุญน าทรัพย ์ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร - - - 
นายพยนต์  ถาวรวงศ ์ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ - - 
นายมนัส  หวังธรรมนูญ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ 
นายก าจร  ช่ืนชูจิตต์ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ - ประธานและกรรมการอิสระ 

นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร กรรมการอิสระ ประธานและกรรมการอิสระ - - 
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 

  

รองกรรมการผู้จัดการ 

ส่วนการตลาด 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 

คณะกรรมการสรรหา และพจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายบริหาร 

ส่วนผลิต ส่วนวิศวกรรม ส่วนพลังงาน ส่วนบริหารโรงงาน ส่วนบัญชี 

คณะกรรมการบริษัท 

รองผู้จัดการโรงงาน 

เลขานุการ 

รองผู้จัดการโรงงาน 

ผู้อ านวยการส่วนบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ จ านวนเข้าประชุม 
1  ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 3 / 4 
2  นายมงคล มังกรกนก 4 / 4 
3  นายบุญน า บุญน าทรัพย ์ 3 / 4 
4  นายพยนต ์ ถาวรวงศ์ 3 / 4 
5  นายมนัส หวังธรรมนูญ 3 / 4 
6  นายก าจร ช่ืนชูจิตต์ 3 / 4 
7  นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร 4 / 4 
8  นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ 4 / 4 

หมายเหต ุ  กรรมการทุกท่านเข้าร่วมเกินรอ้ยละ 75 ของการประชุมทั้งปี 

 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์, นายมงคล มงักรกนก, นายบญุน า บุญน าทรัพย์ และ นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ 

กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมอืช่ือร่วมกนัและประทับตราส าคัญของบริษัท 

 

ข้อมูลผู้บริหำร 

นอกจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแลว้ บริษัทไดก้ าหนดให้มีผู้บริหารระดับสงูเพือ่

สนับสนนุการปฏบิัติงานของคณะกรรมการดงันี้ 
ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1  นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ ์  รองกรรมการผู้จัดการ 
2  นายชาตรี พรจรรยา  ผู้อ านวยการบริหาร 
3  นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ ์  ผู้จัดการฝ่ายบริหาร / ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
4  นายศรนรินทร ์ ทิพย์ประโพธิ์  ผู้จัดการโรงงาน 
5  นายจิราศักดิ์ เด่นเกรียงไกร  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

• ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้

ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท 

• ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท อนุมัติผังอ านาจอนุมัติและอนุมัติรายการตามผัง

อนุมัติ  และก ากับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ 

• มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผย

ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน 

• แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

• ด าเนินการออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอ านาจในการอนุมัติเบิกจ่ายทรัพย์สินของ

บริษัท ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารรับไปปฏิบัติได้ 

• รับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ/หรือสอบทาน และเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

• สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

• สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน

อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

• สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

• พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท 

• จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

- จ านวนการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร  

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

• ปฏิบัติการอืน่ใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 

• มีอ านาจสัง่การ วางแผน และด าเนนิกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด 

• ก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

• ก าหนดแผนและแนวทางเกีย่วกบัการลงทุนและการระดมทนุตามนโยบายของบริษัท 

• อนุมัตกิารแต่งตั้งทีป่รึกษาด้านต่าง ๆ ที่จ าเปน็ต่อการด าเนินงานของบริษัท 

• มีอ านาจพจิารณาก าหนดสวัสดกิารพนกังานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคลอ้งกบั

กฎหมายทีบ่ังคบัใช้อยู ่

• มีอ านาจในการอนุมัตกิารซื้อ ยกเลิก ขาย ทรพัย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเปน็ต่อการด าเนินงาน

ของบริษัท โดยมีรายละเอยีดตามผังอ านาจอนมุัติ1 
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• มีอ านาจในการอนุมัตกิารซื้อทรัพย์สนิ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องจากการด าเนินงานของบริษัท ตาม

สัญญา และ/หรือข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมรีายละเอียดตามผังอ านาจอนุมัติ1 
ผังอ ำนำจอนุมัติ1 

ต ำแหน่ง 

 

สังหำริมทรัพย์ 

 

 

อสังหำริมทรัพย์ ซ้ือช้ินส่วน 

อะไหล่ 

(ต่อเดือน) 

 

ซ้ือวัตถุดิบ 

(ต่อเดือน) 
 ซ้ือต่อคร้ัง ขำยต่อคร้ัง ซ้ือต่อคร้ัง ขำยต่อคร้ัง 

คณะกรรมการบริหาร 50,000,000 20,000,000 50,000,000 20,000,000 ตามปกติธุรกิจ * ตามปกติธุรกิจ * 

กรรมการผู้จัดการ 10,000,000 2,000,000 10,000,000 2,000,000 ตามปกติธุรกิจ * ตามปกติธุรกิจ * 

รองกรรมการผู้จัดการ 10,000,000 2,000,000 10,000,000 2,000,000 ตามปกติธุรกิจ * ตามปกติธุรกิจ * 

ผู้อ านวยการ     100,000    100,000 - -        100,000       100,000 

ผู้จัดการฝ่าย      50,000     50,000 - -          50,000          50,000 

 

หมำยเหตุ เนือ่งจากปริมาณในการซื้อช้ินสว่นอะไหล่และการซื้อวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลานัน้ขึ้นอยู่กบัความ

จ าเป็นหรือความต้องการใช้ช้ินส่วนอะไหล่หรอืวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา รวมถงึความเหมาะสมของราคา

ของช้ินสว่นอะไหล่หรือวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงอาจมีบางช่วงเวลาที่จะมีการสัง่ซื้อช้ินสว่นอะไหล่

หรือวัตถุดิบเปน็จ านวนมาก ดังนัน้บริษทั จึงไมส่ามารถระบจุ านวนเงินที่แน่นอนส าหรับการซื้อช้ินส่วน

อะไหล่และวัตถุดิบได้ แต่การซื้อดังกล่าวจะตอ้งมีเงือ่นไขและราคาที่เปน็ไปตามปกติธุรกิจ 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 

กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสรรหำ 

• พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท 

• พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความ

เหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท และสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปพิจารณาก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยค านงึถึง ความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ ทักษะ และ

ประสบการณท์ี่เปน็ประโยชน์ตอ่การด าเนนิธุรกจิของบริษทั และการอทุิศเวลา 

- กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจาก 

- ออกตามวาระ พิจารณาสรรหาและคัดเลอืกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพือ่

เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนมุัติจากผู้ถือหุน้ประจ าปี 

- ออกเพราะเหตอุื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ พจิารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพือ่เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งทดแทนต าแหน่ง

ที่ว่างลง 

- สนับสนนุให้บริษทัเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเปน็กรรมการ

บริษัท 

- พิจารณาคัดเลอืกกรรมการบริษัท ทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสมเปน็กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย เพือ่

เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีต าแหน่งว่างลง 
 

กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

• เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบ ค่าตอบแทนส าหรับ

ประธานกรรมการ ฯ กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจ าทุกปี 

• พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติและด าเนินการประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหา ฯ จะน า

ผลการประเมินดังกล่าวใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 

• เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดย

เช่ือมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัท โดยรวม เพื่อให้



หน้าที่ 44 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) ปัจจัยที่น ำมำเพื่อพิจำรณำ 

สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท 

เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัท 

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ (ฉบับบที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคบัใช้ในวนัที่ 31 สิงหาคม 

2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซือ่สัตย์สุจริต รวมทั้งตอ้งปฏิบัติให้เปน็ไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ขอ้บังคบัของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายดงันี้ 

• จัดท าและเกบ็รักษาเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

- ทะเบียนกรรมการ 

- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 

- หนังสือประชุมผู้ถอืหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถอืหุ้น 

• เก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผู้บริหาร และจัดสง่ส าเนารายงานการมี

ส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน

ท าการนับแต่วนัที่บริษทัได้รับรายงาน 

• ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

• หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

กำรสรรหำกรรมกำร 

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเปน็ผู้คดักรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถว้น และมีศักยภาพที่จะ

เข้ามาบริหาร จัดการบริษัทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณา ก่อนทีจ่ะเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนมุัติแต่งตั้ง 

 

 

 

 
 

ทักษะ ผลงาน และคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน 

องค์ประกอบความเป็นอิสระ 

ความหลากหลายใน ความสามารถและประสบรณ์ 

การเสนอรายช่ือจากผู้ถือหุ้น 

ประวัติการท าผิดกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท 

 

 

 

คณะกรรมการ

พิจารณา เพื่อ

น าเสนอในที่

ประชุมผู้ถือหุ้น 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติ 
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วิธีกำรเลือกต้ังกรรมกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้ 

• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง  

• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนน

เสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานออกเสียงช้ีขาด  

 

กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดย

บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของที่ตนแทน ทั้งนี้มติ

แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการ

ที่มีสิทธิออกเสียง 

 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท 

• ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ก าหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการ

ที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ใน

ต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการ และกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระอาจรับเลือก

เข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่อีกก็ได้ 

• กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่น นอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคล

ที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบ 

• คราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้

ส าหรับผู้ที่ได้ด ารงต าแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวน

ความเป็นอิสระของกรรมการท่านนั้นเป็นประจ าทุกปี 

• กรรมการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยจะมี

ผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกมาถึงบริษัท ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน

กรรมการที่ลาออก ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน และ

คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่

กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก 

• ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะเพราะสาเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือมี

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ที่พ้นจากต าแหน่งยังคงรักษาการในต าแหน่ง

เพียงเท่าที่จ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมชุดย่อยอื่น 

• ให้คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ มีวาระอยู่ในต าแหน่งตามวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ และ

กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้ใหมอ่ีกได ้

• นอกจากพ้นตามต าแหนง่ตามข้อ 1 กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ พ้นจากต าแหนง่เมือ่  

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการชุดย่อย 

- คณะกรรมการบริษัทมมีติให้ออกจากต าแหนง่ 

 

หลักเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และผู้บริหำร 

บริษัทมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการโดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อ

เทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ใน

ระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และจะค านึงถึง ความเป็นธรรม

และเหมาะสมส าหรับการจ่ายค่าตอบตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
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ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก าหนด

ค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย 

โดยจะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ

ขออนุมัติเป็นประจ าทุกปี 

 

นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประจ ำปี 2561 

กรรมการ 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ าเหน็จ 
คณะกรรมการบริษัท 10,000 ✓ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 - 
คณะกรรมการบริหาร 10,000 - 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 7,500 - 
สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ไม่มี 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทเป็นรำยบุคคลที่ได้รับในฐำนะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 8 รำยในปี 2561 ดังนี ้

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ าเหน็จ 

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร 

240,000 200,000 

นายมงคล มังกรกนก 
กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร 
กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหาร 

240,000 200,000 

นายบุญน า  บุญน าทรัพย ์ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 120,000 200,000 

นายพยนต์  ถาวรวงศ ์
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

287,500 200,000 

นายมนัส  หวังธรรมนูญ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

287,500 200,000 

นายก าจร  ช่ืนชูจิตต์ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

287,500 200,000 

นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

240,000 200,000 

นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ ์
กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร 
กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหาร 

287,500 200,000 

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี 
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความส าเร็จในเชิงกลยุทธ์ของบริษัท 

และตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารได้ทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี โดยก าหนดระบบการ

บริหารค่าตอบแทนถึงด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

o การบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน 

- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับผลการบรรลุความส าเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์

บริษัท 

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะขึ้นอยู่บนพื้นฐานของตัวช้ีวัดความส าเร็จในการด าเนิน งาน ทั้ง

ตัวช้ีวัดทางด้านผลตอบแทนทางการเงิน ด้านลูกค้า และกระบวนการภายใน 

- การท าให้เกิดความมั่นใจว่าตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ตั้งขึ้นมีความเหมาะสมกับขีดความสามารถในการ

ด าเนินงานของบริษัท เป้าหมายของบริษัท และระดับผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

o การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ 

- การจ่ายค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าให้เกิดความมั่นใจว่า

บริษัทสามารถที่จะดึงดูด และรักษาพนักงานที่ดี มีความสามารถ ให้เข้ามาท างานและอยู่สร้าง

ผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

 

โครงสร้ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัท 
ประเภท CEO ผู้บริหาร พนักงาน รูปแบบ วัตถุประสงค์ 

เงินเดือน ✓ ✓ ✓ เงินสด 
จูงใจรักษาพนักงานที่มีความสามารถ ตอบ
แทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ  

ผลประโยชน์อื่น ✓ ✓ ✓ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ประกันชีวิต 

สร้างความม่ันคงให้กับพนักงาน 

เงินโบนัส ✓ ✓ ✓ เงินสด รางวัลตอบแทนความส าเร็จในแต่ละป ี

ค่าตอบแทนระยะยาว ✓ ✓ - เงินสด 
ผลักดันให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี 
สอดคล้องผลตอบแทนรวมแก่ผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารจ านวน 5 ราย เท่ากับ 17.45 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และอื่น ๆ 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานทั้งสิน้ 348 คน โดยมีค่าตอบแทนอันได้แก่ เงนิเดอืน โบนัส และ

เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิน้ 37.21 ล้านบาท  

กลับไปสำรบัญ 
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กำรก ำกับและดูแลกิจกำร 
 

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

บริษัทยึดถอืการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นขัน้พืน้ฐาน มีความโปรง่ใส น่าเช่ือถอืและเป็นทีย่อมรับตามแนว

ทางการด าเนนิธุรกิจที่ดี ดว้ยธรรมาภิบาลและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยครอบคลมุ 5 หมวด 

• สิทธิของผู้ถือหุน้ 

• การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

• การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

• การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

รำยงำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรในปีที่ผ่ำนมำ 

 

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถอืหุ้นทุกราย ในฐานะหนึ่งในผู้เป็นเจ้าของธุรกิจของบริษัท เพือ่ความโปรง่ใสในการ

ด าเนินธุรกจิ บริษัทก าหนดให้สิทธ์ิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายดังต่อไปนี้ 

• การลงคะแนนเสียง 1 หุ้นตอ่หนึ่งคะแนนเสียง 

• การอนมุัติและรบัเงนิปนัผลในอัตราการจ่ายตอ่หุ้น 

• การซื้อ ขาย โอน รบัโอน หลักทรัพยท์ี่ตนถอืครองอย่างเป็นอิสระ 

• การเสนอช่ือแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการ 

• การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

• การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 

• การแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ 

 

นอกเหนอืจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวแลว้ บริษทัยังเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานและการ

เข้าท าธุรกรรม ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละเว็บไซต์ของบริษัท เพือ่อ านวยความสะดวกในการ

เข้าถึงขอ้มูลได้หลากหลายช่องทาง 
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หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

บริษัทให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงานในปี 2561 ดังนี้ 

 

การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 
30 มี.ค. 

เผยแพร่เอกสารการประชุม 
(ล่วงหน้า 27 วัน) 

4 เม.ย. 
ส่งเอกสารเชิญประชุม 
(ล่วงหน้า 21 วัน) 

26 เม.ย. 
(ประชุมผุ้ถือหุ้น) 

แจ้งมติที่ประชุม ต่อ SET 

10 พ.ค. 
เผยแพร่รายงานการประชุม 
(13 วันนับแต่วันประชุม) 

 

หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมถูกจัดท าขึ้นเป็นภาษาไทย โดยเอกสารประกอบการ

ประชุมที่เป็นค าช้ีแจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องน ามาในวันประชุมหรือเตรียมเพื่อ

ประกอบการมอบฉันทะ โดยจ าแนกเป็นการมาด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ และจ าแนกเป็นกรณีบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคล ข้อก าหนดเรื่องเอกสารหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมาย

ก าหนด เพื่อไม่ให้ไปเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเกินความจ าเป็น  

 

แต่งตั้งกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านได้แก่ คุณสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร คุณมนัส หวังธรรมนูญ และคุณก าจร 

ช่ืนชูจิตต์ เพื่อเป็นผู้รับมอบอ านาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 

จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนล่วงหน้าให้กับผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียน เพื่อ

อ านวยความสะดวก โดยหากมีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะมีการส่งส าเนาใบมอบฉันทะที่ มี

ลายเซ็นต์ของกรรมการอิสระผู้รับมอบอ านาจกลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังการประชุม เพื่อใช้เป็นเอกสาร

ประกอบการตรวจสอบผู้ถือหุ้นของหน่วยงานก ากับดูแลภายหลัง 

 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการเข้าร่วมประชุม บริษัทใช้ระบบ

บาร์โค้ดในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเพื่อความรวดเร็วและแม่นย า โดยได้เตรียมบุคลากรและสิ่ง

อ านวยความสะดวกไว้อย่างเพียงพอ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร ป้ายช้ีแจงขั้นตอนการลงทะเบียนโดยละเอียด  
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คณะกรรมการบริษัทก าหนดวันประชุมเป็นวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น. ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดสุด

สัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาการประชุมมีความเหมาะสม ส าหรับสถานที่จัดประชุม โรงแรมรามา 

การ์เด้นส์ หลักสี่  มีความสะดวกต่อการเดินทาง เนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย ราคา

สมเหตุสมผล และมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบครับ 

 

ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการทุกท่าน รวมทั้งผู้บริหารสูงสุด

สายงานบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น 

 

ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมตามวาระและเรื่องที่ได้ระบุไว้ใน

หนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไข พร้อมทั้งจัดสรรเวลาส าหรับการซักถามของผู้ถือหุ้นใน

แต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนการลงมติ 

 

โฆษกของการประชุมได้แจ้งจ านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 

ขั้นตอนและวิธีการประชุม การออกคะแนนเสียง และการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม  

 

ในการลงคะแนนเสียง บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนส าหรับทุกวาระ และส าหรับวาระการเลือกตั้ง

กรรมการจัดให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล หรือทั้งคณะ 

 

ประธานที่ประชุมแจ้งผลการลงคะแนนและมติของที่ประชุมในแต่ละวาระ แบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย งด

ออกเสียง และบัตรเสีย โดยพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว 

 

เลขานุการบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุม เพื่อน าส่งให้หน่วยก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน หลังวันประชุม โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระส าคัญไว้อย่าง

ครบถ้วนตามแนวทางของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ 

 

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน ชุมชน 

สังคม หรือสิ่งแวดล้อมจึงได้ก าหนดนโยบายให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิแห่งกฎหมาย

และตามแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน และได้ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่ดี 
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รวมทั้งนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรและ

ตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

 

หมวดที่ 3 กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับ

บริษัท และได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรยึดถือเป็นแนว

ปฏิบัติโดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญของทุกคนดังนี้ 

 

ต่อผู้ถือหุ้น มุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนด าเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มี

ระบบบัญชีและการเงินที่เช่ือถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโต

ของบริษัท และผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อให้ผลประโยชน์ของกลุ่มที่

เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ ไม่มีการด าเนินใด ๆ  ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัท ไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก 

 

ต่อลูกค้ำ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเงื่อนไขตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ 

และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง  ๆ ที่มีต่อ

ลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน และให้ความส าคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่าง

สม่ าเสมอ และไม่น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

 

ต่อคู่ค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ และเจ้ำหนี้  ค านึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการด าเนินธุรกิจ และ

ผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณที่

ดีทางธุรกิจในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทยึดถือกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  
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คู่ค้ำ :ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต และปฏิบัติตาม

สัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข

ได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความ

สมเหตุสมผล 

 

คู่แข่งทำงกำรค้ำ : ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม และตั้งอยู่บน 

พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของ

คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า 

ด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง 

 

เจ้ำหนี้ : ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด รายงานฐานะทางการเงิน

ของบริษัท แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ าเสมอและแจ้งให้

เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย เพื่อเป็นการป้องกันการลงทนุที่มคีวามเสี่ยงจึงก าหนดให้มีการเรียกเกบ็

เงินค้ าประกันผลงานตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสม  

 

ต่อพนักงำน พัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท างานที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมการท างานเป็น

ทีม เพื่อสร้างความมั่นใจ และเป็นขวัญก าลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัททั้งในด้านความ

มั่นคง ปลอดภัยในอาชีพการท างาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคคลากรโดยมีแนวปฏิบัติ คือ 

• ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน  ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน

ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อท าหน้าที่

ในการร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจดัสวัสดิการแก่ลูกจ้าง การให้ค าปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแก่

นายจ้างในการจัดสวัสดิการส าหรับลูกจ้าง ท าหน้าที่ตรวจตราควบคุมดูแล การจัดสวัสดิการที่

นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่ เป็นประโยชน์

ส าหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน และจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการทุก ๆ 2 ปี 
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• การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระท าด้วยความเสมอ

ภาคบริสุทธ์ิใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้ง การ

กระท าหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้น ๆ  

• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน  ได้

ก าหนดนโยบายความปลอดภัย จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยแบ่งออกเป็น

ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติงาน มีการก าหนดหน้าที่ของแต่ละระดับ เพื่อให้

เกิดความปลอดภัยในสถานประกอบการต่อพนักงานทุกระดับ โดยพบว่าระหว่างปี มีอุบัติเหตุ

เกิดขึ้นทั้งสิ้น 15 ครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ได้ติดตาม ประเมินผล และทบทวน

มาตรการในการป้องกัน ตลอดจนรายงานแก่ผู้บริหารตามล าดับช้ันอย่างครบถ้วนแล้ว 

• ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอด

ความรู้และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ ผ่าน

ระบบการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อ

กฎหมายหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีการฝึกอบรมในปี 2561 ทั้งสิ้นจ านวน 55 หลักสูตร คิด

เป็นช่ัวโมงฝึกอบรมได้ 572 ช่ัวโมง 

• รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  

• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด  

• บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ที่

การงานของพนักงาน 

• ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเด็ดขาด 

• มีช่องทางให้พนักงานเข้าแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบ วินัย และกฎหมายได้ 

• ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาท หน้าที่เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทีอ่ยู่

ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึง 

• ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางในการท างาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาของ

หน่วยงานและบริษัทโดยรวม 
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ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน 

รวมถึงให้ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง ตลอดจนส่งเสริม

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทก าหนดแนวทางปฏิบัติ

ดังนี้ 

• ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทค านึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหาย

ของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด  บริษัทเน้นหลัก 3Rs อัน

ประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้ทรัพยากร), Re-use (น ากลับมาใช้ซ้ า) และ Recycle (การน าไปแปร

รูป/ผลิตใหม่) โดยได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อท าหน้าที่ในการสนับสนุน ผลักดัน ติดตาม ตลอดจน

การศึกษาเทคนิค ความรู้ เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อพนักงาน, องค์กร และ

ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในระยะยาวต่อไป โดยก าหนดนโยบายดังต่อไปนี้ 

- มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ในการจัดการของเสียที่เกิดจากทุกกิจกรรมในกระบวนการผลิต การด าเนินกิจกรรม

ประจ าวันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนทุกกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการของเสียด้วยหลัก 3Rs 

- บริษัท ก าหนดให้หน้าที่ในการลดปริมาณของเสีย และการจัดการของเสียอย่างถูกต้องเป็น

หน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับจะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่

ก าหนด รวมทั้งติดตามและรายงานต่อคณะท างาน 

- ให้การสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการด าเนินงานเพื่อการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs อย่างต่อเนื่อง 

• ไม่กระท าการใด ๆ  ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมาย

ก าหนด ทั้งนี้ ในการด าเนินการที่ผ่านมา บริษัท ได้ด าเนินการดูแลสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่

อาจเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย

บริษัท ได้ส่งรายงานเอกสารวิเคราะห์น้ าเสียตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอุตสาหกรรมจังหวัด

ปราจีนบุรีเป็นประจ าทุกเดือน และ ส่งรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารพิษรายเดือนต่อกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัท ยังมีการรายงานเรื่องระบบความปลอดภัย

ของหม้อน้ า (Boiler) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

เป็นประจ าตลอดจนมีการขออนญุาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องที่
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ก าหนดให้ต้องมีการอนุญาต เช่น การน าสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน 

การขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดการวัสดุเหลือใช้จากการผลิต เป็นต้น 

• ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและชนรุ่น

หลัง 

• ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ  ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันงดงาม และ/หรือ เป็นการส่งเสริม

อบายมุข 

• จัดให้มีระบบการร้องทุกข์ในเรื่องที่อาจเป็นการกระท าผิด มีผลกระทบต่อชุมชน โดยไม่เปิดเผยห

ล่งที่มาของข้อมูล เพื่อเป็นการปกป้องความปลอดภัย ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุง

แก้ไข และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในเวลาอันควร 

• ปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ

อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ผ่านการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ 

• ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแล 

• ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ได้แก่ 

- สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีต าบลววัดโบสถ์ในโอกาสต่าง ๆ 

- สนับสนุนกิจกรรมกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี 

- สนับงานวัดเด็กวัดหนองงูเหลือม 

- สนับสนุนวัสดุในการซ่อมแซมถนน สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บางพลวง 

- สนับสนุนทุนการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม โรงเรียนวัด

โบสถ์ โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 

- สนับสนุนงานทอดกฐิน วัดพิกุลวนาราม วัดใหม่นาบุญเฉลิมราษฎร์ 

- สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ 

• ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจาก 

• การด าเนินงานของบริษัทโดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ได้ก าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับในการท างาน ว่าด้วยวินัยและการลงโทษ 

ซึ่งหากพบหลักฐานว่าพนักงานได้กระท าผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท จะถือว่าเปน็การผิดวินยัขัน้

ร้ายแรง และจะพจิารณาลงโทษขั้นสงูสุดตามระเบียบของบริษัททนัที จัดใหม้ีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกบั 

นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รปัช่ันอย่างสม่ าเสมอ 

 

กำรล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ บริษัทถึงความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญาหรือ

ลิขสิทธ์ิ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการโจรกรรมข้อมูล และการ

ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนสิทธิการติดตั้งโปรแกรม

ซอฟต์แวร์การใช้งานต่าง ๆ ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากผู้ดูแลระบบสารเทศของบริษัทเสมอ 

 

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและมิใช่การเงินแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่าง

เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเช่ือมั่นของผู้ถือ

หุ้นและนักลงทุนเกี่ยวกับความเช่ือถือได้และซื่อสัตย์ของบริษัท โดยยึดหลักในการเปิดเผยสารสนเทศ ดังนี้ 

• การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ 

• ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ 

• ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล 

 

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่

ส าคัญและเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในการ

วิเคราะห์หลักทรัพย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณของนัก

ลงทุนสัมพันธ์ ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม่ าเสมอ รวมทั้งต้องไม่เปิดเผยหรือ

บอกกล่าวสารสนเทศที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่าน

ทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

บริษัทก าหนดให้มี “หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ” เพื่อให้มี

ข้อมูลที่จ าเป็นในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
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กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหาร สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผู้บริหารต้อง

เปิดเผยส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อตกลงเข้าท ารายการใด ๆ กับบริษัท  

 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ถือแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน ไว้ในรายงานประจ าปี 

 

ในการท ารายการระหว่างกัน บริษัทยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและการ

เปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมาตรฐานบัญชี เพื่อให้สามารถ

น าไปใช้ปฏิบัติได้ถูกต้อง การท ารายงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและค านึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทเป็นส าคัญเสมือกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดี คณะกรรมการจึงก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกัน มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร

เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการท ารายการต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีดังที่แสดงไว้แล้วในหน้าที่  72 

 

บริษัทก าหนดนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส าคัญอันมีผลต่อ

การลงทุน คณะกรรมการจะมีประชุมและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามก าหนดเวลาภายวันท าการถัดไป กรรมการและผู้บริหารจึงไม่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายในให้เป็นประโยชน์

ส่วนตน 

 

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ โดยก าหนดให้เป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

บริษัท เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการน าไปก าหนดเป็นกลยุทธ์และตั้งเป้าหมาย และมีการทบทวนและติดตามความ

คืบหน้าเป็นประจ าทุกปี คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ ผ่านการ

ประชุมกรรมการบริษัทในทุก ๆ ไตรมาส ทั้งนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ 

โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของ
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เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ในปี 2561 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท  เพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลายทั้งทางด้านประสบการณ์การท างาน การศึกษา รวมถึงมี

สัดส่วนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด เพื่อให้สามารถ

ตัดสินใจได้อย่างอิสระ 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสงวนสิทธิ

การพิจารณาเรื่องที่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อย่างไร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการและฝ่ายจัดการมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันผ่านการสร้าง

วัฒนธรรมการเคารพบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และการท างานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

วันประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยถูกก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยส่วนงานเลขานุการ

บริษัทจะติดต่อกับคณะกรรมการเพื่อก าหนดตารางการประชุมประจ าปีล่วงหน้าภายในเดือนมกราคมของทกุ

ปี และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 

วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษา ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ด าเนินการให้แต่

ละวาระมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดอย่างมีอิสระ พร้อม

ทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้

ขณะลงมติกรรมการจะต้องอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการที่มาประชุม อีกทั้งเพื่อ

ป้องกันการมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น จะไม่เข้าประชุมและลงมติในวาระ

นั้น ๆ 

 

ในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็น

ผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วม 4 ครั้ง โดยมีการอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับ การพัฒนาการด าเนินงานใน

ด้านการบริหารความเสี่ยง การสอบทานการผลการตรวจสอบและติดตามการตรวจสอบภายใน และภายหลัง

การประชุมได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
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กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานให้บริษัทรับทราบในส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของ

บริษัทเมื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้

บริษัทมีข้อมูลประกอบการด าเนินการตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ส่วนงาน

เลขานุการจะน าเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ

และผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาสและทุกครั้งที่กรรมการหรือผู้บริหาร

ได้รายงานการมีส่วนได้เสียของตน 

 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณา

นโยบายและโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยนโยบายและ

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ระดับการจ่ายค่าตอบแทนของ

บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลประกอบการของบริษัท เป้าหมายและผล

การปฏิบัติการของกรรมการรายบุคคล รายละเอียดศึกษาได้จาก “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 37 

 

กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปและภาพรวมข้อมูลการ

ด าเนินธุรกิจที่ส าคัญและสรุปการด าเนินของแต่ละสายธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทยังไม่ได้สรรหากรรมการใหม่แต่อย่างใด 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการย่อยทุกชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบริหาร เป็นรายบุคคลและทั้งคณะด้วยตนเองเป็นประจ าทุกปี ครอบคลุมการทั้งเรื่อง

โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การเข้าร่วมประชุม การปฏิบัติ

ตามหน้าที่ การพัฒนาตนเอง และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

• เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา 

• เพื่อใช้ในการพัฒนาการท างานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิผล และตระหนักถึงความรับผิดชอบของ

ตนได้อย่างชัดเจน 

• เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
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กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ 

บริษัทพิจารณาการน าหลักการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่

ออกโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจบริษัท

แล้วโดยในปี 2561 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม โดยพบว่ากรรมการทั้ง 

8 ท่านด ารงต าแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งเป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ความรู้ และความ

เช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินธุรกิจอันเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินธุรกจิ

ของบริษัท 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นไมร่วมค่าใชจ้่ายอ่ืนที่เบิกตามจริง 6,180 บาท  

ค่าบริการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 405,000 
ค่าบริการสอบบัญชีประจ าป ี 700,000 
ค่าตรวจสอบการปฏบิัติตามเงือ่นไขของบัตรสง่เสรมิการลงทุน 50,000 
รวม 1,155,000 

กลับไปสำรบัญ 
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับการ

แต่งตั้งโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการของบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่ง

เป็นผู้ทีม่ีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน การบริหาร

การผลิต การตลาด และการบริหารองคก์ร โดยมกีรรมการทั้งสิน้ 4 ท่าน ซึ่งได้แก่

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เปน็ประธานกรรมการตรวจสอบ นายมนัส หวัง

ธรรมนูญ นายก าจร ช่ืนชูจิตต์ และ นายพยนต์ ถาวรวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยา่งเป็นทางการจ านวน 4 ครัง้ โดยมรีายละเอียดดงันี ้

 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ จ านวนเข้าประชุม 
1  นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร 4 / 4 
2  นายพยนต ์ ถาวรวงศ์ 3 / 4 
3  นายมนัส หวังธรรมนูญ 3 / 4 
4  นายก าจร ช่ืนชูจิตต์ 3 / 4 

 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคัญของการประชุมเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ฝ่าย

บัญชี เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายใน  จะเข้ารว่มประชุมดว้ยทุกครั้ง เพื่อให้

การประชุมไดร้ับขอ้มลูและการช้ีแจงในเรื่องต่าง ๆ อย่างละเอยีดครบถ้วน และเปน็เครื่องมือในการควบคุม 

ก ากับดูแล และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานของฝ่ายบริหารดว้ย และมีการประชุมอย่าง

ไม่เปน็ทางการกับผู้บริหาร ฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เมือ่มปีระเดน็หรอืปัญหาที่ต้องแก้ไข โดย

การประชุมจะจัดขึน้ตามความจ าเปน็และความเหมาะสม 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายงานตรวจสอบภายใน ให้กับผู้ตรวจสอบภายใน ในการ

ตรวจสอบประเดน็ที่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ามีความส าคัญเร่งดว่นและอาจกอ่ให้เกิดปัญหาหรือผล

เสียหาย โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทนัที หากพบประเด็นทีเ่หน็ว่ามี

ความส าคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบควรจะตอ้งทราบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้หารือกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบญัชีที่

เปลี่ยนแปลง เพือ่ให้งบการเงนิและรายงานทางการเงินต่าง ๆ ของบริษทั ถูกตอ้งครบถว้นตามมาตรฐานการ

บัญชีล่าสุด 

 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหนา้ที่ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  โดยมุ่งเนน้ใน

เรื่องการปฏบิัติหน้าที่ให้บรรลวุัตถุประสงค์ ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และอ านาจหน้าที่

และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในเรือ่งการควบคุมภายใน การ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารของบริษัท  เช่นเดยีวกนักับ

วัตถุประสงค์หลกัซึ่งไดป้ฏิบัติในปีกอ่นๆ ซึ่งสรุปขอบเขตและสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 

• กำรสอบทำนงบกำรเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิทั้งงบการเงนิประจ าไตรมาส และประจ าปี เพื่อน าเสนอ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุัติ ซึ่งการประชุมทุกครั้ง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ขายของบริษัท  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายใน จะเข้าร่วมประชุมด้วย  ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบมคีวามเห็นว่า งบการเงนิของบริษัท  ได้จัดท าขึ้นตามหลกัการบัญชีที่รบัรองโดยทั่วไป และได้มี

การเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ และเปน็ที่น่าพอใจ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมุง่เน้นและให้ความส าคัญต่องบการเงนิเสมอมา กรรมการตรวจสอบ 3 ใน 4 ท่าน 

เป็นผู้ทีม่ีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีและการเงิน ท าให้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทกุครั้ง 

สามารถแสดงความเห็นในประเดน็ที่เปน็สาระส าคญัในงบการเงนิ อีกทั้งยังได้ใหค้ าแนะน า รวมถึงค าแนะน า

จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ที่น่าจะเปน็ประโยชน์แก่ผู้บริหาร เพื่อน าไปใช้ในการจัดท างบการเงนิต่อไป 

กรรมการตรวจสอบทุกท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่มาหลายปี จึงเข้าใจในเนือ้หาของการด าเนนิธุรกิจเป็นอย่างดี จึง

สามารถให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ กับฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดี และสามารถร่วมพิจารณาให้แนวทางในการ

ตัดสินใจกับฝ่ายบริหารในเรื่องส าคัญ ๆ หลายต่อเรือ่งในปีที่ผ่านมา 

 

• กำรสอบทำนประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในและกำรก ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให้ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

(AMC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน เหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา  โดย
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มุ่งเน้นในเรื่องการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ การบริหารจัดการทรัพย์สิน การ

ป้องกนัการผิดพลาดเสียหายที่เกิดจากการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และการท างานประจ าวนัของ

พนักงาน และการทุจริต ซึ่งผลการปฏิบัตงิานของผู้ตรวจสอบภายในในปี 2561  นี้ เป็นทีน่่าพอใจและเป็น

ประโยชน์ในการใหค้วามเห็นในด้านการควบคมุภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีคุณภาพและเป็นที่น่าพอใจ  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้

มอบหมายให้ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด ท าหน้าที่เป็นบริษัทที่ปรึกษา เกี่ยวกับ

การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ในปี 2562 อีก 1 ปี 
 

การตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ

ตรวจสอบก าหนดให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสและในบางครั้งระหว่างไตรมาสเมื่อ

คณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับ ดูแลงานตรวจสอบภายในโดย 

- ให้ความเหน็ชอบแผนการตรวจสอบ ซึ่งจะก าหนดแผนการตรวจสอบล่วงหน้าในช่วงต้นปี 

- พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารว่มในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อช้ีแจงประเดน็ที่เกิดจากการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

เพื่อให้ฝ่ายบริหารไดน้ าไปสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามค าแนะน าทนัที 

 

เนื่องจากรายงานการตรวจสอบภายในจะจัดท าเสร็จก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละครั้ง 

ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้จัดท าส าเนาเสนอฝ่ายบริหารของบริษัท ล่วงหน้า ฝ่ายบริหารได้น าประเด็นในการ

ตรวจสอบ และข้อเสนอแนะไปด าเนินการก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ  

 

จากผลการปฏิบัติงานของทีมตรวจสอบภายในในหลายปีที่ผ่านมา ได้ให้ค าแนะน าที่ฝ่ายบริหารได้น าไป

ปฏิบัติ ซึ่งท าให้ระบบการควบคุมภายในได้พัฒนาขึ้นทุก ๆ  ปี และอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งฝ่ายบริหารได้

น าไปสื่อสารกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและรักษาระบบการควบคุมภายใน ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจใน

ทุก ๆ ป ี

อนึ่ง หากมีความจ าเป็นที่จะตอ้งตรวจสอบในเรือ่งใดเป็นการพิเศษ คณะกรรมการตรวจสอบ จะมอบหมาย

ให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าด าเนินการทันที 

• รำยกำรระหว่ำงบริษัทกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างบริษัทกบับุคคลและกจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน โดยให้ฝ่าย

บัญชีและฝ่ายบริหารจัดท ารายงานรายการระหว่างบริษัทกับบคุคลและกิจการที่เกีย่วขอ้งกนั แล้วให้ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตแสดงความเหน็เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วข้องกนัดังกล่าวนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกครั้ง 

 

จากการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายการดังกล่าว พบว่าเป็นรายการที่เปน็ปกติทางธุรกิจ  โดยมี

ราคาและเงื่อนไขสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั  ซึ่งได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ บุคคล และกจิการอืน่ทีไ่ม่ได้

เกี่ยวข้องกัน ทัง้นีก้ารอนุมัติรายการและการเปิดเผยข้อมูล เปน็ไปตามขอ้ก าหนดหรอืประกาศของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

 

ผลการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต ไม่พบรายการใดที่มขี้อสังเกตุ หรอืไมเ่ปน็ไปตามนโยบายของ

บริษัท  หรือมีประเดน็ใด ๆ  ที่มีสาระส าคัญ ส าหรับรายการระหว่างบริษัท  กับบุคคลและกิจการที่เกีย่วขอ้งกัน 

ส าหรับปี 2561 ที่ผ่านมา 

 

• กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 

บริษัทก าหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อก าหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดต่าง ๆ ซึ่งบริษัท  ได้ปฏิบัติถูกต้องอย่างสม่ าเสมอตลอดมา 

 

• กำรพิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญำตประจ ำปี 2562 

ตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่องบการเงินเสมอมา และได้

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณภาพ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ 

เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีคุณภาพและเป็นที่น่าพอใจ  จึงเห็นควรเสนอช่ือผู้สอบบัญชี 

จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด และก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับปี 2562 เพื่อน าเสนอ

คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

 

• เร่ืองอื่น ๆ 
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คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการท ารายการเกี่ยวโยงกนัหรอือาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนโ์ดย

ยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปรง่ใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เปน็ปกตทิางธุรกิจ และประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

 

ภาระหน้าที่ที่ต้องก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท  คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ให้ความส าคัญตลอดมาทุกปี โดยคณะกรรมการจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและให้

ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบเท่าที่คณะกรรมการตรวจสอบจะท าได้ อยู่เป็น

ระยะ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

และเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท  โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อความถูกต้อง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความเป็นอิสระ และมุ่งเน้นด้านการควบคุมภายใน 

เพื่อให้เกิดการบริหารงานของบริษัท  อย่างโปร่งใส เพื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

 

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระ และยินดีที่จะได้รับข้อมูลจากทุก ๆ ท่าน ที่มีความประสงค์

จะให้ข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หรือเสนอแนะข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ

น าไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการน าข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การบริหาร

จัดการภาระหน้าที่ต่าง ๆ มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้รับขอ้มลู

และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 

 

        (นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร) 

                                                                               ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กลับไปสำรบัญ 
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัทด าเนนิการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดขอบเขตให้ครอบคลุมทกุกระบวนการ ทั้งในระดับองค์กร 

ผู้บริหารและพนกังานทกุระดับ ค านึงถึงกลยุทธ์และแผนการด าเนนิการของบริษัท รวมถึงการปฏิบตัิตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคับทีเ่กี่ยวข้อง ซึ่งมโีครงสร้างการบริหารความเสีย่งดังนี ้

 
ทั้งนีเ้พื่อบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งทางด้านกลยทุธ์ ด้านการปฏิบัตงิาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบตัิงาน

ตามกฎระเบียบ/ข้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้อง ตลอดจนการทุจริต คอร์รปัช่ันให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ สอดคล้อง

ตามหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดี บรรลุตามวัตถปุระสงค์ในการด าเนินงานและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ

บริษัท รวมทัง้ตอบสนองต่อความคาดหวงัของผู้มสี่วนไดเ้สีย โดยค านึงถึงความสมดลุระหว่างความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึน้กับผลตอบแทนทางธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุและประเมินความเส่ียง

ประเมินมาตรการ/จัดล าดับ

วิเคราะห์/ประเมิน/ก าหนดมาตรการจัดการ
ความเสี่ยง

วางแผนจัดการความเส่ียง

ตรวจประเมิน/รายงาน

ติดตามผล/ทบทวน/เสนอ
มาตรการต่อไป
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

บทบำทและหน้ำที่ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบาย และ แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ก ากับให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ าเสมอทั่วทั้งองค์กร 
พิจารณารายงานผลการตรวจติดตามการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 
รายงานผลการตรวจติดตามแก่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร ทบทวน ก ากับดูแลและติดตามสถานะความเสี่ยงท่ีส าคัญทางธุรกิจ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง น านโยบายการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร 

บริหารจัดการระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
ติดตามให้เกิดการน าไปใช้อย่างต่อเนื่อง และรายงานการตรวจติดตามแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

พนักงาน เรียนรู้ และตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
น านโยบายและกรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้กับการท างานประจ าวัน 

ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปน็รายไตรมาส เพือ่พิจารณาประเดน็ความเสี่ยง

ใหม่ ประเมนิระดับความเสี่ยง พจิารณาความสมัพันธ์จากผลกระทบของความเสีย่งแต่ละเรื่อง ทบทวนระดับ

ความเสี่ยงเดมิที่ไดร้ะบุไว้แล้ว และติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจัดการที่

รับผิดชอบในปจัจัยความเสี่ยงต่าง ๆ และผลส าเรจ็ของตวัวัดผลที่เช่ือถอืได้จากการปฏิบัตงิานตามแผนงาน

นั้น เพือ่น าเสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

 

กำรควบคุมภำยใน 

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างระบบการควบคุมภายอย่างรัดกุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์

ที่ส าคัญในการด าเนินงาน การรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

สามารถสนับสนุนและปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีขึ้น ปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของ

บริษัท ในปี 2561 การด าเนินกิจกรรมการควบคุมภายในสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

สภำพแวดล้อมกำรควบคุม เรายึดมัน่ในคุณธรรม จรยิธรรม ความซือ่สัตย์สุจริต ความรบัผิดชอบ ด าเนิน

ธุรกิจอย่างโปรง่ใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย โดยยึดถือประโยชน์รว่มกนัของคู่ค้า ชุมชน สังคม

และสิ่งแวดลอ้ม โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากับดูแลนโยบายและมาตรการ

ต่อต้านการให้หรอืรับสนิบนและการคอร์รปัชัน 
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คณะกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ก ากับดูแลฝ่ายจัดการ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย

กรรมการที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีองค์คณะที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 

คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อโครงสร้าง

การจัดการหน้า 37 นอกจากนี้ยังได้ก าหนดคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายจัดการในเรื่องการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลกิจการที่ดี การก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้มีการรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 

ฝ่ายจัดการก าหนดโครงสร้างและสายการรายงานของบริษัทที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้าน

ต่าง ๆ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยเน้นการสร้างสมดุลและความคล่องตัวในการ

ปฏิบัติงาน สอดคล้องต่อการสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีก ารมอบหมายอ านาจหน้าที่ความ

รับผิดชอบบนพื้นฐานความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน การก าหนดขอบเขตหน้าที่ที่มีความ

ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้เกิดการถว่งดุลระหวา่งกัน บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในการควบคุมภายใน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ ท าหน้าที่

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 

ในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายขององค์กร 

โดยเช่ือมโยงเป้าหมายกับมาตรวัดผลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อสนับสนุนการก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไป

ตามทิศทางที่ก าหนด นอกจากนี้ยังได้ก าหนดให้มีการประเมินผลงานในทุก ๆ  ระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งหัวหน้างานมีการช้ีแจงให้พนักงานทราบผลการประเมินทั้งด้านเชิงบวกและเชิงลบ 

เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยแบ่งการประเมินผลเป็นการประเมินการปฏิบัติงานตาม

เป้าหมายของงาน และการประเมินคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรที่สอดคล้องตามวัฒนธรรม

องค์กร 

 

กำรประเมินควำมเสี่ยง บริษัทให้ความส าคัญให้การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดให้มีการบริหาร

ความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับการปฏิบัติงาน ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริ หาร

ความเสี่ยง ซี่งรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง ฯ” หน้าที่ 65  
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กิจกรรมกำรควบคุม บริษัทก าหนดให้มาตรการควบคุมที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงสภาพสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะและขอบเขตการปฏิบัติงาน ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ ของทุก ๆ หน่วยงาน ตลอดจนก าหนด

อ านาจอนุมัติในการท ารายการของฝ่ายจัดการแต่ละระดับ โดยมีการผสมผสานกิจกรรมควบคุมทั้ง

ประเภทที่ปฏิบัติโดยบุคลากร และระบบอัตโนมัติ ทั้งในเชิงป้องกัน และเชิงตรวจหารายการความเสี่ยง 

รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่งานการบันทึกรายการ การอนุมัติ และการจัดการดูแลทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น

การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ มีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่

เสมอ 

 

บริษัทคัดเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถ

ประมวลผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่อง มีความปลอดภัยจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการจัดหา 

พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบต่อโครงสร้าง

ระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์  เพื่อก าหนดนโยบายก ากับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ดูแลให้บริษัทมีการติดตามข่าวสารการบุกรุก การละเมิด เพื่อ

แจ้งเตือนหน่วยงานต่าง ๆ  รวมถึงบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมที่จ าเป็น ให้เข้าใจหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง  

นอกจากนี้ยังมีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศที่ส าคัญ 

 

ระบบสำรสนเทศ บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน 

โดยระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสามารถรวบรวมและประมวลผลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

และทันเวลา รวมทั้งจัดให้มีระบบเทคโนโลยีที่คุณภาพ ทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการ

ประมวลข้อมูลเป็นจ านวนมากเป็นข้อมูลเพื่อบริหารจัดการที่ใช้ได้ ทันเวลา และทันต่อการแข่งขันโดย

ค านึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ 

 

บริษัทจัดท ารายงานข้อมูลที่ส าคัญเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างเพียงพอส าหรับใช้

ประกอบการตัดสินใจ หรือพิจารณาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามที่กฎหมายก าหนด

ไว้อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งจัดให้มีรายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีรายละเอียดตามควรและจัดเก็บ

เอกสารที่ส าคัญโดยเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 
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กิจกำรกำรติดตำมผล  ฝ่ายจัดการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ก าหนดกลไกต่าง ๆ ในการติดตาม

ประสิทธิผลของระบบการควบคมภายใน เช่น การประชุมติดตาม การสอบทานข้อมูลที่ผิดปกติ รวมถึง

การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจประเมิน

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งประชุมร่วมกันผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอและ

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 

เมื่อพบข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่มีสาระส าคัญ ฝ่ายจัดการจะวิเคราะห์หาสาเหตุของ

ข้อบกพร่อง และก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก า

หนกเกณฑ์ของระดับความผิดปกติที่ ฝ่ายจัดการและหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสื่อสาร ให้

คณะกรรมการทราบทันทีไว้อย่างชัดเจน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

มอบหมายมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขของฝ่ายจัดการต่อความผิดปกติที่ตรวบพบและ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบจนกว่าจะมีการแก้ไขเสร็จสิ้น 

 

กำรตรวจสอบภำยใน 
บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547  ซึ่ง

เป็นบริษัทชั้นน าด้านการตรวจสอบภายใน มีความรู้ความช านาญในการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี มีความ

เป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และมีความเข้าใจในกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทเพียงพอที่จะปฏิบัติหนา้ที่

ดังกล่าว ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี  

 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนตรวจสอบ 

- หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งก ากับดูแลให้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงมืออาชีพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
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- หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความอิสระ โดยปฏิบัติ งานภายใต้มาตรฐานวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายใน ภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย

มีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ 

 

- หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ให้ความเช่ือมั่น และให้ค าปรึกษา โดยประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนนุ

ให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ 

 

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดท าแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของ

ระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นไปตามหลักความเสี่ยงพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผล

กระทบต่อการด าเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท โดยในปี 2561 แผนงานตรวจสอบ

ภายในมุ่งเน้นตรวจประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่ส าคัญเชิงป้องกัน การตรวจสอบ

ด้านการป้องกันการทุจริต ตลอดจนบทบาทการให้ค าปรึกษา โดยแผนงานตรวจสอบได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและ

ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ

พิจารณาอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 

- นอกเหนือจากกิจกรรมตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เช่น ให้

ค าปรึกษาแนะน าแก่ฝ่ายจัดการในด้านการควบคุมภายใน ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ก ากับ

ดูแลการปฏิบัติหน้าที่อื่นของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการบั่นทอนความเป็นอิสระของ

ฝ่ายจัดการ 

 

 

 

  

กลับไปสำรบัญ 
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รำยกำรระหว่ำงกัน 
บริษัทไดม้ีการตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน โดยรายการดงักล่าวเปน็รายการตามธุรกิจปกติ

ของบริษัท และเป็นไปตามนโยบายการค้าของบริษทั มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ิญญูชนจะ

พึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอทิธิพลในการที่

ตนมีสถานะเปน็กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีม่ีความเกีย่วขอ้ง 

 

ขั้นตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกนันัน้ บรษิัทจะยึดแนวปฏิบัตเิช่นเดยีวกนัรายการอื่น ๆ ทั่วไป มี

การก าหนดเกณฑ์และอ านาจของผู้มีสิทธิอนุมัตวิงเงนิที่ก าหนด นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังท า

หน้าที่เปน็ผู้สอบทานการท ารายการระหว่างกนัของบริษัทและบุคคลทีเ่กี่ยวข้องที่เกี่ยวโยงกันเป็นประจ าทุก

ไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ โดยยึดถอืผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ 

 

ส าหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยผู้ตรวจสอบ

บัญชีบริษัทได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่

สอบทานแลว้ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเปน็การท ารายการอย่างสมเหตุสมผลและเปน็ไป

ในทางการค้าปกติ โดยบริษัทคิดราคาซื้อ-ขายสนิค้า กับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงอย่างสมเหตุสมผล มีการ

เปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกจินัน้ ๆ  แล้ว มีเงื่อนไขต่าง ๆ  ตามปกติธุรกิจ และไม่มีการใหค้ว่าวย

เหลือทางการเงินแก่บริษัทอืน่แต่อย่างใดโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กับบรษิัท ลักษณะรายการ 
มูลค่าส าหรับงวดส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2561 
มูลค่าส าหรับงวดส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2560 
บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากัด 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทร้อยละ 11.10 
กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน 
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 
2.นายวัชชระ ชนิเศรษฐวงศ์ 

รายได้จากการขาย 
ซ้ือวัตถุดิบ 

702,144,250.09 
5,962,618.00 

533,442,083.96 
5,849,206.50 

บริษัท ยูเนียนคารต์อน อินดัสทรีย์ จ ากัด 
กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน 
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 
2.นายวัชชระ ชนิเศรษฐวงศ์ 

รายได้จากการขาย 456,707,331.03 439,718,272.92 
ซ้ือวัตถุดิบ 12,146,410.00 10,865,601.50 

บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จ ากัด 
กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน 
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงส์ 
2.นายวัชชระ ชนิเศรษฐวงศ์ 

รายได้จากการขาย 237,601,770.13 186,990,828.76 
ซ้ือวัตถุดิบ 8,969,305.00 10,104,339.50 

บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จ ากัด 
กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน 
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 

รายได้จากการขาย 164,162,075.35 140,909,280.18 
ซ้ือวัตถุดิบ 11,133,401.00 9,204,536.50 

บริษัท ควอลิตี้ คาร์ตอนส์ จ ากัด 
กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน 
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 

รายได้จากการขาย 266,570.80 290,852.55 
ซ้ือวัตถุดิบ 374,723.00 405,377.50 

บริษัท ปราจนีแลนด์ จ ากัด 
กรรมการร่วมกัน 3 ท่าน 
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 
2.นายมงคล มังกรกนก 
3.นายวัชชระ ชนิเศรษฐวงศ์ 

รายได้อ่ืน 
ค่าน้ าประปา 

1,049,237.90 
27,603,553.20 

750,836.28 
22,649,954.70 

   

บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จ ากัด 
กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน 
1.นายมงคล มังกรกนก 

ค่าเช่าส านักงาน 845,292.34 866,250.00 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 253,056.51 215,023.24 

 

  

กลับไปสำรบัญ 
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รายงานทางการเงิน 



หน้าที่ 76 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่องบกำรเงิน 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบตอ่งบการเงนิของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดท าตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ไปในประเทศไทย โดยมีการพจิารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและ

ถือปฏิบัตอิย่างสม่ าเสมอ ใช้ดุลยพินจิอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณที่สมเหตุสมผลในการจัดท างบ

การเงนิ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มลูที่ส าคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงนิเพือ่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุน้ ผู้มีส่วนได้เสยี และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 

 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการก ากับดูแลกจิการที่ดี และด ารงรกัษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและ

การควบคมุภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหม้ั่นใจว่าการบันทกึข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน แสดง

ข้อมูลตามข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ทันต่อเวลาและเพียงพอทีจ่ะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สิน ตลอดจน

ป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนนิการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 

 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าทีก่ ากับ

ดูแล สอบทาน ความน่าเช่ือถอืและความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในใหม้ีประสิทธิภาพ โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรื่อง

นี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ านี้แล้ว 

 

คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นว่าระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั  สามารถให้

ความเช่ือมั่นไดว้่างบการเงนิของบริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2561 แสดงฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกตอ้งตามควรในสาระส าคัญ ตาม

มาตรฐานที่รับรองโดยทัว่ไปในประเทศไทย ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเหน็ไว้ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีนี้แลว้ 

 

 

(ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ์) 

                  ประธานกรรมการ  

กลับไปสำรบัญ 



หน้าที่ 77 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ควำมเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบ

แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมาย

เหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร

ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ

จากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ง

เป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ

ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า

ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก

ต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 
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รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 บริษัทมีรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันหล าย

แห่งและเป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยรายการลูกหนี้การค้า รายได้จากการขาย และ

รายการค้าต่าง ๆ โดยบริษัท ได้ก าหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อจะได้รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันน ามา

บันทึกบัญชีและเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้อย่างครบถ้ วนและถูกต้อง และมีการปฏิบัติ

เป็นไปตามนโยบายการก าหนดราคาที่ได้เปิดเผยไว้  

ข้าพเจ้าได้รับความเช่ือมั่นเกี่ยวกับรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดย  

- ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและการระบุบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกันที่จะเปิดเผย 

- พิจารณาถึงนโยบายในการก าหนดราคากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล

และการอนุมัติรายการโดยผู้ที่มีอ านาจที่เหมาะสม 

- วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการที่ผิดปกติอย่างเป็นสาระส าคัญ 

- ขอค ายืนยันยอดส าหรับยอดคงเหลือของบัญชีและรายการบัญชีที่แสดงในงบก าไรขาดทุนที่ เกี่ยวข้อง

กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันทุกราย 

- สุ่มตรวจสอบรายการค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเปรียบเทียบกับนโยบายการก าหนดราคาของบริษัท และ

เปรียบเทียบรายการ ลักษณะเดียวกันที่มีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการอื่น  

- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการบันทึกรายการขาย รายการซื้อ การรับช าระเงิน การจ่ายช าระเงิน โดย

พิจารณาว่ามีหลักฐานประกอบที่เพียงพอและเหมาะสม 

- ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และการจัดประเภทบัญชีรวมถึงความครบถ้วนของการเปิดเผยรายการกับ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ข้อมูลและเหตุกำรณท์ี่เนน้  

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 4 ซึ่งอธิบายถึงผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยบริษทั 

ได้ปรับปรุงงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่แสดงเปรียบเทียบแล้ว ทั้งนี้ความเห็น

ของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้ 

 

ข้อมูลอืน่  
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ผู้บริหารเป็นผู้รบัผิดชอบต่อขอ้มลูอืน่ ข้อมูลอืน่ประกอบด้วยขอ้มลูซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี (แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยูใ่นรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน

ประจ าปีภายหลงัวนัที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

 

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไมค่รอบคลมุถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่นตอ่ข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนือ่งกับการตรวจสอบงบการเงินคอื การอ่านและพิจารณาว่าข้อมลูอื่นมี

ความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงนิหรือกับความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏ

ว่ามีการแสดงขอ้มลูที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มลูที่ขัดตอ่ข้อเท็จจริงอนัเปน็

สาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มหีน้าที่ในการก ากับดูแล เพื่อให้มีผู้มีหน้าที่ในการก ากับ

ดูแลด าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อขอ้เท็จจริง 

 

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลต่องบกำรเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รบัผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพจิารณาว่าจ าเป็น

เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินทีป่ราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดตอ่ข้อเท็จจริงอันเปน็สาระส าคัญไมว่่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมนิความสามารถของบริษัทในการด าเนนิงาน

ต่อเนือ่ง เปิดเผยเรื่องที่เกีย่วกับการด าเนินงานต่อเนือ่งตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับ

การด าเนินงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษทัหรือหยุดด าเนนิงานหรือไม่สามารถ

ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของ

บริษัท  
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ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุ

สมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ 

ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ

ผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้ 

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่

ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผล

มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูร้ว่ม

คิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการบันทึกรายการหรือแสดงข้อมูล การแสดง

ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของบริษัท 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร 

- ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของ

ผู้บริหาร จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการ

ด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องอ้าง



หน้าที่ 81 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า หรือถ้าการเปิดเผย

ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณ์ ที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการ

ควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด

ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ

ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่อง

เหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่อง

ดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ

ข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

 

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

      (นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์) 

       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  2982 

 

วันที่ 21 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

กลับไปสำรบัญ 
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร์  จ ำกัด  (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 

     

    
 (หน่วย : บาท)  

สินทรัพย์ 
หมาย
เหตุ 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 1 มกรำคม 2560 

   
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์หมุนเวียน     

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 6         190,363,871.91           116,438,796.22             22,890,268.37  

    เงินลงทุนชั่วคราว 7                 162,916.69                                    -                                      -    

    ลูกหนี้การค้าและลกูหนี้หมุนเวียนอื่น 8         827,224,374.44           733,920,925.41           520,552,223.32  

    สินค้าคงเหลือ  9         441,347,655.30           418,338,536.75           198,216,895.55  

    พัสดุและอะไหล่คงคลงั          125,034,488.62           115,674,053.93           155,751,174.26  

                  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน       1,584,133,306.96        1,384,372,312.31           897,410,561.50  

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  10      1,911,575,992.87        2,040,497,212.55        2,005,207,347.28  

    สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญช ี 11            41,498,895.44             42,363,212.40             42,891,136.19  

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่                       9,800.00                        9,800.00                        9,800.00  

                  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       1,953,084,688.31        2,082,870,224.95        2,048,108,283.47  

รวมสินทรัพย์       3,537,217,995.27        3,467,242,537.26        2,945,518,844.97  

     

     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้   
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร์  จ ำกัด  (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 

     

    
 (หน่วย : บาท)  

 

หมาย
เหตุ 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 1 มกรำคม 2560 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

หนี้สินหมุนเวียน     

    เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน  

                                  
-    

                                  
-             192,373,790.76  

    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 12         408,176,606.17           309,556,963.36           256,705,074.77  

    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     

         ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 13         136,680,000.00           178,980,000.00  
                                  

-    

    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย             43,876,214.12             15,588,890.94             26,690,700.32  

                  รวมหนี้สินหมุนเวียน          588,732,820.29           504,125,854.30           475,769,565.85  

     

หนี้สินไม่หมุนเวียน     

    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 13         252,470,000.00           876,850,000.00           660,000,000.00  

    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน     

         ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 14            18,288,092.00             17,257,528.00             15,041,409.00  

    หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่               1,556,515.00                7,510,352.96                3,590,770.40  

                  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน          272,314,607.00           901,617,880.96           678,632,179.40  

                  รวมหนี้สิน          861,047,427.29        1,405,743,735.26        1,154,401,745.25  

     

     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้   
  

 

  



หน้าที่ 84 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร์  จ ำกัด  (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 

     

    
 (หน่วย : บาท)  

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หมาย
เหตุ 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 1 มกรำคม 2560 

   
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

    ทุนเรือนหุ้น     

        ทุนจดทะเบียน     

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

        ทุนท่ีออกและช าระแล้ว     

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

650,000,000.00  
        

650,000,000.00  

    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ         174,464,850.00  
        

174,464,850.00         174,464,850.00  

    ก าไรสะสม     

        จัดสรรแล้ว     

            ทุนส ารองตามกฏหมาย 15 
          

65,000,000.00  
          

65,000,000.00  
          

54,718,253.11  

        ยังไม่ได้จัดสรร      1,786,705,717.98  
      

1,172,033,952.00  
         

911,933,996.61  

                   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  

     
2,676,170,567.98  

      
2,061,498,802.00  1,791,117,099.72  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  

     
3,537,217,995.27  3,467,242,537.26  2,945,518,844.97  

     

     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้      
 

  



หน้าที่ 85 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร์  จ ำกัด  (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
      

      (หน่วย : บาท)  
 หมายเหตุ  2561  2560 

     (ปรับปรุงใหม่) 

รายได้จากการขาย   
      3,719,292,890.19         2,551,870,088.20  

ต้นทุนขาย   
    (2,748,895,959.05)       (2,074,946,193.56) 

ก ำไรขั้นต้น   
         970,396,931.14             476,923,894.64  

      

รายได้อืน่      

     รายได้จากการขายไฟฟ้า   
           19,764,375.97                 9,633,501.15  

     ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น   
              3,713,228.86                 4,714,768.96  

     รายได้จากการขายสินคา้ทดสอบ   
                                  -                 13,955,691.84  

     อื่น ๆ   
           19,929,975.44                 7,387,455.24  

            รวมรำยได้อื่น   
           43,407,580.27               35,691,417.19  

      

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย   
          (61,831,973.94)            (45,980,262.80) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   
          (53,838,168.80)            (47,617,419.00) 

ต้นทุนทางการเงิน   
          (32,978,748.72)            (34,708,843.59) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้   
         865,155,619.95             384,308,786.44  

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 11            (87,983,928.97)            (16,427,204.16) 

ก ำไรส ำหรับป ี   
         777,171,690.98             367,881,582.28  

ก าไรเบ็ดเสร็จอื่น   
                                  -                                        -    

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัป ี   
         777,171,690.98             367,881,582.28  

 
     

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 19  1.20   0.57  
      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร์  จ ำกัด  (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

  
  (หน่วย : บาท) 

  
2561  2560 

  
  (ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน     

ก าไรก่อนภาษเีงินได้  865,155,619.95  384,308,786.44 

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษเีงินได้เป็นเงนิสดรับ (จ่าย)      

    จากกิจกรรมด าเนนิงาน      

    ค่าเสื่อมราคา  197,180,473.62  172,693,714.28 
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสนิค้าคงเหลือ  (1,466,985.33)  1,384,744.11 
    (ก าไร) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว  (161,935.89)  0.00 
    (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหนา่ยทรัพยส์ิน  357,266.52  454,235.54 
    (ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอัตราแลกเปลีย่น  (691,729.09)  (490,906.93) 
    ก าไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปลีย่นแปลงมูลคา่เงนิลงทุน (980.80)  0.00 
    ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน  2,417,664.00  2,216,119.00 
    รายการโอนกลับบัญชีภาษีเงนิได้นิติบุคคลค้างจ่าย  0.00  (202,383.19) 
    ดอกเบ้ียจ่าย  32,978,748.72  34,708,843.59 

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์     

    และหนี้สินด าเนินงาน  1,095,768,141.70  595,073,152.84 

สินทรัพย์จากการด าเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง     

    ลูกหนี้การค้าและลกูหนี้หมุนเวียนอื่น  (93,697,855.61)  (213,507,019.47) 
    สินค้าคงเหลือ  (21,542,133.22)  (221,506,385.31) 
    พัสดุและอะไหล่คงคลงั  (18,189,231.10)  7,404,171.90 
หนี้สินจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)     

    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  107,218,296.78  93,185,713.63 
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่  (5,953,837.96)  3,919,582.56 

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน  1,063,603,380.59  264,569,216.15 
    จ่ายภาษีเงินได้  (58,832,288.83)  (26,798,706.55) 
    จ่ายดอกเบ้ีย  (33,260,095.24)  (39,190,512.63) 
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  (1,387,100.00)  0.00 

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน  970,123,896.52  198,579,996.97 



หน้าที่ 87 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร์  จ ำกัด  (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

     

  
  (หน่วย : บาท) 

  
2561  2560 

  
  (ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน  
  

 

    จ่ายเงินลงทุนชั่วคราว  (140,000,000.00)  0.00 

    รับเงินจากการขายเงนิลงทุนชั่วคราว  140,000,000.00  0.00 

    จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร  (68,385,242.56)  (214,472,408.20) 

    รับเงินจากการขายสินทรัพยถ์าวร  1,366,346.73  3,484,609.84 

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (67,018,895.83)  (210,987,798.36) 

     

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน     

    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ  0.00  346,279,721.28 

    ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ  0.00  (538,653,512.04) 

    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  0.00  400,000,000.00 

    ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  (666,680,000.00)  (4,170,000.00) 

    เงินปันผลจ่าย  (162,499,925.00)  (97,499,880.00) 

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน  (829,179,925.00)  105,956,329.24 

     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ  73,925,075.69  93,548,527.85 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นป ี  116,438,796.22  22,890,268.37 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินป ี  190,363,871.91  116,438,796.22 

     

     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

การจดทะเบียน : บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย
ประเภทบริษัทจ ากัด เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2533 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จ ากัด เม่ือวันท่ี 22 
มีนาคม 2547 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 
2547 

ท่ีต้ังบริษัท 
ส านักงานใหญ่ : ชั้นท่ี 4 เลขท่ี 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
โรงงาน : เลขท่ี 61 หมู่ 8 ต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
ประเภทธุรกิจ : บริษัท ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท์ส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ ประเภท

กล่องลูกฟูกและกระดาษท าผิวกล่อง 

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้ 

 สัดส่วนการถือหุ้น 
 (ร้อยละของทุนช าระแล้ว) 
1. กลุ่มชินเศรษฐวงศ์  31.28 
2. บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากัด 11.10 
3. กลุ่มมังกรกนก 10.36 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547และแสดง
รายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมี
ในงบการเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และตามกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ท่ีเกี่ยวข้อง 

งบการเงินของบริษัท จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้น
รายการท่ีเปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง 

3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัท ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรื อหลังวันท่ี 1 
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มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธบิายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัท  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15  เรื่อง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับ
ลูกค้า และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 

ฝ่ายบริหารของบริษัท จะน ามาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินเม่ือมาตรฐานดังกล่าวมี
ผลบังคับใช้  

3.2.1 มีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า ก าหนดหลักการส าคัญเกี่ยวกับการรับรู้
รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับเม่ือ
กิจการส่งมอบการควบคุมสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก าหนด 5 ขั้นตอน 
และรวมถึงการใช้ดุลยพินิจท่ีส าคัญในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังนี้ 
มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรงุ 2560) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรงุ 2560) รายได้ 

 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับท่ี 13 (ปรับปรงุ 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
ฉบับท่ี 15 (ปรับปรงุ 2560) สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรงุ 2560) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรงุ 2560) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ประเมินแล้วพบว่าไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะ
มีผลบังคับใช้ในอนาคตท่ีกล่าวข้างต้น 

3.2.2 มีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 
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ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย 
มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับท่ี 9 เครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับท่ี 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับท่ี 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับท่ี 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับท่ี 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือ

ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ

กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของ

เครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมี

ผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานรายงานทางการเงนิท่ีจะมีผลใช้
บังคับในอนาคตตามท่ีกล่าวข้างต้น 
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4. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกมูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จาก
วิธีการตีราคาใหม่เป็นราคาทุน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ผู้บริหาร
เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวช่วยให้บริษัท ใช้นโยบายการบัญชีท่ีสอดคล้องกับบริษัทอื่นในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน ส่งผลให้ข้อมูลทางการเงินของบริษัท สามารถเปรียบเทียบกันได้ บริษัท ได้ปรับงบการเงินย้อนหลัง
โดยผลกระทบต่องบการเงินสรุปได้ดังนี้ 
   (หน่วย: บาท) 

 ก่อนปรับปรุง รำยกำรปรับปรุง ปรับปรุงใหม ่
งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
ณ วันที่  1 มกราคม 2560    
สินทรัพย์    
    สินค้าคงเหลือ 203,876,021.90  (5,659,126.35)  198,216,895.55  
    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  2,313,411,569.95  (308,204,222.67)  2,005,207,347.28  
หนี้สิน    
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (61,640,844.54)             61,640,844.54  - 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
    ก าไรสะสมยังไม่จัดสรร (917,593,123.00) 5,659,126.39 (911,933,996.61) 
    องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น    
    - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (246,563,378.09) 246,563,378.09 - 
    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560    
สินทรัพย์    
    สินค้าคงเหลือ 423,411,180.01 (5,072,643.26) 418,338,536.75 
    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  2,283,662,259.74 (243,165,047.19) 2,040,497,212.55 
หนี้สิน    
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (48,633,009.44) 48,633,009.44 - 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
    ก าไรสะสมยังไม่จัดสรร (1,177,106,595.30) 5,072,643.30 (1,172,033,952.00) 
    องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น    
    - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (194,532,037.71) 194,532,037.71 - 
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   (หน่วย: บาท) 

 ก่อนปรับปรุง รำยกำรปรับปรุง ปรับปรุงใหม ่
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560   
    รายได้อ่ืน  (6,975,090.15) (412,365.09) (7,387,455.24) 
    ต้นทุนขาย  2,140,159,487.04 (65,213,293.48) 2,074,946,193.56 
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,419,369.06 13,007,835.10 16,427,204.16 

    
ก ำไรส ำหรับปี 315,263,758.81 52,617,823.47 367,881,582.28 

    
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน (บาท) 0.49 0.08 0.57 

5. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

รายได้จากการขายสินค้า รับรู้รายได้เม่ือมีการส่งมอบและได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคัญของความ
เป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว 

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ซึ่งถึงก าหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน  3 
เดือนและไม่มีภาระผูกพัน 

5.3 ลูกหนี้และค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ลูกหนี้แสดงในราคาสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี) บริษัท ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากลูกหนี้ท่ีคาดว่า
จะเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งอาศัยประสบการณ์ในการเก็บหนี้ท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

5.4 สินค้ำคงเหลือ 

บริษัท ตีราคาสินค้าคงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่าราคาทุนใช้วิธี    ถัวเฉลี่ย 

5.5 พัสดุและอะไหล่คงคลัง 

 บริษัท ตีราคาพัสดุและอะไหล่คงคลังคงเหลือในราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน 

5.6 เงินลงทุนช่ัวครำว 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า แสดงด้วยราคายุติธรรม ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าบันทึกไว้เป็นก าไร (ขาดทุน) ท่ียัง
ไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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 บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่ายุติธรรมตามบัญชีของเงินลงทุน จะบันทึก
เป็นก าไร(ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

5.7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงตามราคาทุนหลังหักการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (ถ้ามี) 

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์  (ถ้ามี) ราคาทุน
ดังกล่าวประกอบด้วย ราคาซื้อและต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องอื่นเพ่ือให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้งานได้ ต้นทุนในการต่อ
เติมหรือปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

บริษัท ค านวณค่าเสื่อมราคาส าหรับสินทรัพย์ทุกประเภท ยกเว้นท่ีดินและทรัพย์สินระหว่างก่อสร้างโดยใช้วิธีเส้นตรงตาม
อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์  ดังนี้ 

  จ านวนปี 
อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง  10- 29  
เครือ่งจักร  10- 24 
เครือ่งมืออุปกรณ ์  5, 10 
เครือ่งตกแต่งและติดต้ัง  5, 10 
คอมพิวเตอร ์  3 
ยานพาหนะ  5 

ต้นทุนท่ีประมาณในเบ้ืองต้นส าหรับการรื้อถอนการขนย้ายและการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของ
บริษัท จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนประกอบของ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนท่ีมีนัยส าคัญเม่ือเทียบกับ
ต้นทุนท้ังหมดของทรัพย์สินนั้น นอกจากนี้บริษัท จะทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือและวิธีการคิดค่าเสื่อม
ราคาอย่างน้อยท่ีสุดทุกสิ้นรอบบัญชี  

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  โดยรับรู้เป็นรายได้อื่นในงบก าไรขาดทุน เม่ือมีการขาย
สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ จ านวนเงินที่บันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังก าไรสะสม 

5.8 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้
พร้อมใช้หรือขายได้ถูกน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีใช้ได้ตามท่ีมุ่ง
ประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบ้ีย และต้นทุนอื่น
ท่ีเกิดข้ึนจากการกู้ยืมนั้น 
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5.9 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มี
ตัวตนอื่นของบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสนิทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์นัน้ ท้ังนี้มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรอืมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่า
จากการใช้สนิทรัพย์ บริษัทประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใชอ้ัตราคิดลดกอ่นภาษีท่ีสะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงนิสดตาม
ระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของสนิทรัพย์ท่ีก าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน 

การขาย บริษัทใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสดุซึ่งเหมาะสมกับสินทรพัย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถ
จะได้มาจากการจ าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้น ผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

 รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวด
ก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใช้ก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการ
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพ่ิมขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการ ด้อย
ค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ  
บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก าไรหรือขาดทุนทันที  

5.10 สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ท่ีจะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความต้ังใจจะจ่ายช าระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายช าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ 
ทุกวันท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 

5.11 ภำษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชรีับรูใ้นก าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีรับรูโ้ดยตรงในส่วนของผู้
ถือหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ างวดท่ี
ต้องเสียภาษีโดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงท างภาษีท่ี
เกี่ยวกับรายการในงวดก่อนๆ 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลคา่ตามบัญชขีองสินทรัพยแ์ละ
หนี้สินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการใช้

ประโยชน์ในอนาคตอันใกล ้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการปรบัปรุงโดยใชอ้ัตราภาษี
ท่ีประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันท่ีรายงาน 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัท ต้องค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีต้องช าระ บริษัท เชื่อว่าได้ต้ัง
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง 
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน 
และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต  ข้อมูลใหม่ๆอาจจะท าให้บริษัท เปลี่ยนการตัดสินใจโดย
ขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้ในงวดท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง 

5.12 ผลประโยชน์พนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

 บริษัท รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ 

 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

บริษัท จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีได้ก าหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว 
สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน
ภายนอก กองทุนส ารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดรายการนั้น 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

บริษัท จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างเพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย มูลค่า
ปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐาน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตท่ีบริษัท ก าหนดข้ึนอย่างเหมาะสม สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของ
พนักงานสุทธิประจ าปี ได้รวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวน
พนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิใน
ทุกปี บริษัท ได้มีการทบทวนอัตราคิดลดท่ีเหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีควรน ามาใชใ้นการค านวณมูลค่าปัจจุบัน
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สุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงานในการประเมินอัตราส่วนลดท่ีเหมาะสม บริษัทจะ
พิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์ 

บริษัท รับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
และรับรู้ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานในก าไรขาดทุน 

เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่ง
ได้ก าหนดอัตราคา่ชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจ้าง ส าหรับลกูจ้างท่ีท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธไิด้รับคา่ชดเชยไม่
น้อยกว่าอัตราสุดท้าย 400 วัน อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
ฉบับใหม่ดังกล่าวอยูร่ะหว่างรอประกาศในราชกิจจานเุบกษา ดังนั้นบรษิัท จะบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เม่ือมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 

5.13 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น ท่ีแสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งค านวณโดยการหาร
ยอดก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี ด้วยจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

5.14 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

เครือ่งมือทางการเงนิท่ีแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้การค้า 
ลูกหนี้อื่น เจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนี้อืน่ เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน นโยบายบัญชี เกณฑ์การรับรูแ้ละ
วัดมูลค่าส าหรับแต่ละรายการได้มีการเปิดเผยแยกตามแต่ละหัวข้อท่ีเกีย่วข้อง 

5.15 รำยกำรที่เปน็เงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษัท บันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินท่ีมีค่า เ ป็นเงินตราต่างประเท ศเป็นเงินบาทในอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันท่ีเกิดรายการยอดคงเหลือของบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท 
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น 

ก าไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตราถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายประจ าปี 

5.16 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่า
จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษัท ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทท่ีมีอ านาจในการ
วางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัท 

5.17 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญาเช่าด าเนินงาน 
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 สัญญาเชา่ซึ่งความเสี่ยงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เชา่ บันทึกเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าระยะยาวท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึก
เป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์ท่ีได้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะ
ต่ ากว่า 

5.18 ประมำณกำรหนี้สิน 

บริษัท จะบันทึกประมาณการหนี้สิน เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผกูพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ
จากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต  ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันและจ านวนท่ีต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากบริษัท 
คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณการหนี้สินท้ังหมดหรือบางส่วนอยา่งแน่นอน บริษัท จะรับรู้รายจ่ายท่ี
ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจ านวนประมาณการหนี้สินท่ีเกี่ยวข้อง 

5.19 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลายข้อก าหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมท้ังสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 บริษัทก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความ
รับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยส าคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อ
ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน  

 ผู้ประเมินมูลคา่มีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าท่ีมีนยัส าคัญอย่างสม่ าเสมอ หากมีการ
ใช้ข้อมูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรอืการต้ังราคา  

 ผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถงึการ 
จัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม  

เม่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทได้ใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้มูลค่า
ยุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้ 

ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกนั 
และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันท่ีวัดมูลค่า 
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• ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื่นท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาท่ีสังเกตได้) ส าหรับ
สินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

• ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 

 

หากข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล าดับชั้นท่ีแตกต่างกันของมูลค่า
ยุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกบัล าดับชั้นของมูลค่ายติุธรรมของ
ข้อมูลท่ีอยู่ในระดับต่ าสุดท่ีมีนัยส าคัญส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม 

บริษัท รับรู้การโอนระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอนเกิดข้ึน 

5.20 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบ
การเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว้ 
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคัญมีดังนี้ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญูของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ท่ีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  

ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลือ ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ  ผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติ
ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเผื่อส าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ
พิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด  

สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัท ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพย์ท่ีเช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 
ในการค านวณคา่เสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายกุารให้ประโยชนแ์ละมูลค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลอืใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจท่ีเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัท จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้
เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัท จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
และขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัท ควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ  ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นต้น 

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
  (หน่วย: บาท) 
 2561 2560 

เงินสด 60,000.00 128,571.50 
เงินฝากกระแสรายวัน 117,610,116.63 107,792.77 
เงินฝากออมทรัพย ์ 52,853,890.90 91,285,083.11 
เช็ครอน าฝาก 19,839,864.38 24,917,348.84 

รวม 190,363,871.91 116,438,796.22 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันมีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 1.20 ต่อปี 
(วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 : ร้อยละ 0.37 ถึง 1.11 ต่อปี) 
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7. เงินลงทุนช่ัวครำว 
  (หน่วย: บาท) 
 2561 2560 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พ่ือคา้   

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 161,935.89 - 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ   

เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 980.80 - 

รวม 162,916.69 - 

 

8. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 

   (หน่วย: บาท) 

  2561 2560 
ลูกหนี้กำรค้ำ    
ลูกหนี้การค้า - กิจการท่ีเกีย่วข้อง     

ลูกหนี้การค้า 353,342,605.57 267,142,334.84 
ต๋ัวเงินรับการค้า 116,012,748.76 132,279,915.37 

  469,355,354.33 399,422,250.21 
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น   

ลูกหนี้การค้า 265,984,162.14 238,464,638.99 
ต๋ัวเงินรับการค้า 67,303,366.03 41,353,847.74 

  333,287,528.17 279,818,486.73 

รวมลูกหนี้กำรค้ำ  802,642,882.50 679,240,736.94 
หัก :  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู  - (181,383.61) 

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ  802,642,882.50 679,059,353.33 

    
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น    

ลูกหนี้กรมสรรพากร - 38,246,517.20 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 17,268,912.00 9,234,589.22 
เงินทดรองจ่าย 609,046.00 637,617.00 
รายได้ค้างรับ 2,187,401.47 3,395,490.30 
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ับเหมา - 3,313,000.00 
อื่น ๆ 4,516,132.47 3,347,358.36 

รวม  24,581,491.94 58,174,572.08 
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   (หน่วย: บาท) 

  2561 2560 

หัก : ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ - เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - (3,313,000.00) 

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  24,581,491.94 54,861,572.08 

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 827,224,374.44 733,920,925.41 

 

การวิเคราะห์อายุลกูหนี้การค้า ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้

  (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

 ลูกหนี้การค้า ตั๋วเงินรับ รวม ลูกหนี้การค้า ตั๋วเงินรับ รวม 

กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน       

ภายในวันที่ครบก าหนดช าระ 347,079,396.89 59,997,997.27 407,077,394.16 266,362,748.35 75,465,050.39 341,827,798.74 

เกินวันครบก าหนดช าระ       

   น้อยกว่า 15 วัน 6,263,208.68 48,060,527.33 54,323,736.01 779,586.49 50,805,244.02 51,584,830.51 

   มากกว่า 15 วัน ไม่เกิน 30 วัน - 7,954,224.16 7,954,224.16 - 6,009,620.96 6,009,620.96 

รวม 353,342,605.57 116,012,748.76 469,355,354.33 267,142,334.84 132,279,915.37 399,422,250.21 

กิจกำรอื่น        

ภายในวันที่ครบก าหนดช าระ 210,803,698.85 28,906,283.79 239,709,982.64 170,041,303.72 32,360,530.88 202,401,834.60 

เกินวันครบก าหนดช าระ       

    น้อยกว่า 15 วัน 51,042,738.55 19,799,671.38 70,842,409.93 55,975,667.68 7,043,908.45 63,019,576.13 

    มากกว่า 15 วัน ไม่เกิน 30 วัน 4,137,724.74 16,419,235.40 20,556,960.14 12,266,283.98 1,949,408.41 14,215,692.39 

    เกิน 30 วัน ไม่เกิน 60 วัน - 2,178,175.46 2,178,175.46 - - - 

    เกิน 60 วัน  - - - 181,383.61 - 181,383.61 

รวม 265,984,162.14 67,303,366.03 333,287,528.17 238,464,638.99 41,353,847.74 279,818,486.73 

รวมลูกหนี้การค้า 619,326,767.71 183,316,114.79 802,642,882.5 505,606,973.83 173,633,763.11 679,240,736.94 

หัก :  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - (181,383.61) - (181,383.61) 

รวมลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ 619,326,767.71 183,316,114.79 802,642,882.50 505,425,590.22 173,633,763.11 679,059,353.33 
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9. สินค้ำคงเหลือ 

  (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่) 
สินค้าส าเร็จรูป 137,546,267.28 187,069,669.08 
วัตถุดิบ 142,088,178.00 190,404,144.98 
วัตถุดิบระหว่างทาง 162,140,318.25 42,758,816.25 

รวม 441,774,763.53 420,232,630.31 
หัก :  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลอื (427,108.23) (1,894,093.56) 

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 441,347,655.30 418,338,536.75 
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10. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

         

        (หน่วย:บาท) 
    อุปกรณ์และ เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  
 ท่ีดินและ อาคารและ  เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใช้  ระหว่างก่อสร้าง  

 พัฒนาท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง เคร่ืองจักร โรงงาน ส านักงาน ยานพาหนะ และติดตั้ง รวม 
รำคำทุน:         
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 130,636,463.50 469,923,130.84 1,386,871,964.71 164,166,730.42 13,734,210.34 15,328,315.42 1,592,826,123.62 3,773,486,938.85 
เพิ่มข้ึน - 90,605.09 43,135,475.26 8,770,495.73 640,517.73 2,226,980.00 124,385,402.70 179,249,476.51 
จ าหน่าย/ ตัดจ าหน่าย - - (4,310,700.00) (307,675.59) (115,256.11) (863,900.00) (2,903,064.20) (8,500,595.90) 
โอน/ปรับปรุง - 102,497,452.24 1,485,997,752.29 12,347,296.15 - - (1,568,169,552.26) 32,672,948.42 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 130,636,463.50 572,511,188.17 2,911,694,492.26 184,976,846.71 14,259,471.96 16,691,395.42 146,138,909.86 3,976,908,767.88 
เพิ่มข้ึน - 414,065.73 11,261,670.41 15,958,496.91 785,726.50 4,784,951.50 36,777,956.14 69,982,867.19 
จ าหน่าย/ ตัดจ าหน่าย - - - (2,072,248.74) (32,004.84) (3,539,329.44) - (5,643,583.02) 
โอน/ปรับปรุง - 25,337,547.61 4,692,625.72 11,225,997.65 - - (41,256,170.98) - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 130,636,463.50 598,262,801.51 2,927,648,788.39 210,089,092.53 15,013,193.62 17,937,017.48 141,660,695.02 4,041,248,052.05 
         
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม:         
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 - (382,460,983.75) (1,200,053,993.80) (136,491,828.72) (11,309,277.63) (6,902,044.17) - (1,737,218,128.07) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - (12,537,940.26) (142,376,507.06) (14,965,728.47) (1,199,094.52) (1,614,443.97) - (172,693,714.28) 
จ าหน่าย/ ตัดจ าหน่าย - - 3,309,029.11 279,932.27 108,890.14 863,899.00 - 4,561,750.52 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 - (394,998,924.01) (1,339,121,471.75) (151,177,624.92) (12,399,482.01) (7,652,589.14) - (1,905,350,091.83) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - (16,585,586.99) (163,177,800.25) (14,757,599.35) (1,087,546.08) (1,571,940.95) - (197,180,473.62) 
จ าหน่าย/ ตัดจ าหน่าย - - - 2,046,975.58 23,762.02 1,849,232.17 - 3,919,969.77 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - (411,584,511.00) (1,502,299,272.00) (163,888,248.69) (13,463,266.07) (7,375,297.92) - (2,098,610,595.68) 
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        (หน่วย:บาท) 
    อุปกรณ์และ เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  
 ท่ีดินและ อาคารและ  เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใช้  ระหว่างก่อสร้าง  
 พัฒนาท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง เคร่ืองจักร โรงงาน ส านักงาน ยานพาหนะ และติดตั้ง รวม 
         
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์         
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 (31,061,463.50) - - - - - - (31,061,463.50) 
         
มูลค่าสุทธิทางบัญชี         
รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 99,575,000.00 177,512,264.16 1,572,573,020.51 33,799,221.79 1,859,989.95 9,038,806.28 146,138,909.86 2,040,497,212.55 
รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 99,575,000.00 186,678,290.51 1,425,349,516.39 46,200,843.84 1,549,927.55 10,561,719.56 141,660,695.02 1,911,575,992.87 
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ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 197.24 ล้านบาท และ 172.69 ล้านบาท ตามล าดับ 

ส าหรับ ปีสิ้นสุด วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2561 บริษัท  ไ ม่ มี บันทึกดอกเ บ้ีย จ่ายเ ป็นส่วนหนึ่ งของ ต้นทุนทรัพย์สิน 
(ปี 2560 จ านวน 4.61 ล้านบาท ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ท่ีดิน อาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างท้ังหมดและเครื่องจักรส่วนใหญ่ราคาสุทธิตามบัญชี 
จ านวนเงิน  1,660.47 ล้านบาท และ 1,778.88 ล้านบาท ตามล าดับ ได้จดจ านองเป็นหลักประกนัวงเงินเบิกเกนิบัญช ีเงินกู้ยืม
ระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่ออื่นกับสถาบันการเงิน 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัท มีสินทรัพยถ์าวรท่ีคิดค่าเสือ่มราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ ราคาทุน 
จ านวนเงิน 148.83 ล้านบาท และ 129.81 ลา้นบาท ตามล าดับ  
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11. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี/ ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
  (หน่วย : บาท) 
 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ - 698,876.72 
ค่าเผือ่การลดมูลคา่ของสินค้าคงเหลือ  85,421.64 378,818.71 
ค่าเสือ่มราคา - อัตราท่ีแตกต่างกัน 37,755,855.40 37,834,011.37 
ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,657,618.40 3,451,505.60 

รวม 41,498,895.44 42,363,212.40 

 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีมีดังนี้ 
    (หน่วย : บาท) 
 ณ วันท่ี 1 บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน ณ วันท่ี 31 
 มกราคม ก าไรหรือ ก าไรขาดทุน ธันวาคม 
 2561 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน 2561 

 (ปรับปรุงใหม่)    
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 698,876.72 (698,876.72) - - 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ  378,818.71 (293,397.07) - 85,421.64 
ค่าเสื่อมราคา - อัตราท่ีแตกต่างกัน 37,834,011.37 (78,155.97) - 37,755,855.40 
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับ     

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

รวม 42,363,212.40 (864,316.96) - 41,498,895.44 
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    (หน่วย : บาท) 
 ณ วันท่ี 1 บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน ณ วันท่ี 31 
 มกราคม ก าไรหรือ ก าไรขาดทุน ธันวาคม 
 2560 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน 2560 

 (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 698,876.72 - - 698,876.72 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ  101,869.89 276,948.82 - 378,818.71 
ค่าเสื่อมราคา - อัตราท่ีแตกต่างกัน 39,082,107.78 (1,248,096.41) - 37,834,011.37 
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับ     

ผลประโยชน์พนักงาน 3,008,281.80 443,223.80 - 3,451,505.60 

รวม 42,891,136.19 (527,923.79) - 42,363,212.40 

 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี ้

   (หน่วย : บาท) 
  2561 2560 

   (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงินได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :    
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:    
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี 87,119,612.01 15,899,280.37 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :   
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง   

ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 864,316.96 527,923.79 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 87,983,928.97 16,427,204.16 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคณูของก าไรทางบัญชกีับอัตราภาษีท่ีใช้ส าหรับปีสิน้สุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดังนี ้

   (หน่วย : บาท) 
  2561 2560 
   (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรทำงบัญชีก่อนภำษเีงินได้นิติบุคคล  865,155,619.95 384,308,786.44 
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 
ก าไรทางบัญชีกอ่นภาษีเงนิได้นิติบุคคลคณูอัตราภาษ ี 173,031,123.99 76,861,757.29 

   
ผลกระทบทางภาษสี าหรับ :   
รายได้ท่ีเกณฑ์บัญชีต่างจากเกณฑ์ภาษ ี (10,049.60) (600,715.50) 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกณฑ์บัญชีต่างจากเกณฑ์ภาษ ี 192,251.65 103,144.74 
การส่งเสริมการลงทุน (85,229,397.07) (59,936,982.37) 

รวม (85,047,195.02) (60,434,553.13) 

   
ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 87,983,928.97 16,427,204.16 

อัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริง 10.17% 4.27% 
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12. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 

   (หน่วย: บาท) 

  2561 2560 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ   
เจ้าหนี้การค้า - กิจการท่ีเกีย่วข้อง 8,178,662.70 9,267,623.10 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น 302,661,231.96 209,470,962.76 

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ  310,839,894.66 218,738,585.86 

   
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น   
เจ้าหนี้ค่ากอ่สร้าง - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกัน 27,000,000.00 30,000,000.00 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 29,159,506.42 19,621,175.14 
โบนัสคา้งจ่าย 26,620,375.57 18,658,317.00 
รายได้รับล่วงหน้า - 6,748,478.22 
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สนิ 10,398,694.00 14,629,865.78 
อื่น ๆ 4,158,135.52 1,160,541.36 

รวมเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 97,336,711.51 90,818,377.50 

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจำ้หนี้หมุนเวียนอื่น 408,176,606.17 309,556,963.36 
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13. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 389,150,000.00 1,055,830,000.00 

หัก :  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (136,680,000.00)  (178,980,000.00) 

เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิ 252,470,000.00    876,850,000.00 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 
 (หน่วย: บาท) 
 2561 2560 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม  1,055,830,000.00 660,000,000.00 
รับเงนิกู ้ - 400,000,000.00 
จ่ายคืนเงินกู ้ (666,680,000.00) (4,170,000.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม  389,150,000.00 1,055,830,000.00 

วงเงินที่ 1 

เ ม่ือ วัน ท่ี  29 มกราคม 2558 บริษัทไ ด้ท าสัญญาเงินกู้ ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ ง  วง เ งิน  760  
ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์เพ่ือซือ้เครื่องผลิตกระดาษ (เบิกเงินกู้เสร็จสิ้นแล้วในเดือนธนัวาคม 2560) อัตราดอกเบ้ีย ส าหรับ
เงินกู้ 100 ล้านบาทแรกอัตรา THBFIX บวกร้อยละ 1.455 เงินกู้ส่วนท่ีเหลือ อัตรา MLR ลบร้อยละ 2 จ่ายดอกเบ้ียเป็นราย
เดือน ก าหนดช าระคืนเงินต้น นับแต่เดือนท่ีมีการรับเงินกู้งวดสุดท้าย แต่ท้ังนี้ไม่เกินเดือนมกราคม 2561 และต้องช าระเงนิ
ต้นและดอกเบ้ียให้เสร็จสิ้นภายใน 72 เดือน หรือภายในเดือนธันวาคม 2566 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน  

วงเงินที่ 2 

เ ม่ือ วัน ท่ี  6 กรกฎาคม 2558 บริษัทไ ด้ท าสัญญาเงินกู้ ยืมระยะยาวกับสถาบันการ เงินแห่งหนึ่ ง  วง เ งิน  450  
ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนโรงไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วมและระบบบ าบัดน้ าเสีย (เบิกเงินกู้แล้ว  
เสร็จสิ้นแล้วในเดือนธันวาคม 2560) อัตราดอกเบ้ีย ส าหรับเงินกู้ 50 ล้านบาทแรกอัตรา THBFIX บวกร้อยละ 1.55 เงินกู้
ส่วนท่ีเหลือ อัตรา MLR ลบร้อยละ 2 จ่ายดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ก าหนดช าระคืนเงินต้น นับแต่เดือนท่ีมีการรับเงินกู้งวด
สุดท้าย แต่ท้ังนี้ไม่เกินเดือนมกราคม 2561 และต้องช าระเงินต้นและดอกเบ้ียให้เสร็จสิ้นภายใน 72 เดือน หรือภายในเดือน
ธันวาคม 2566 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน  
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เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวค้ าประกันโดยท่ีดิน อาคาร ซึ่งเป็นหลักประกันร่วมกับวงเงินสินเชื่ออื่นกับทางธนาคาร และ
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยมืระยะยาวดังกลา่ว บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่าง ๆ ท่ีก าหนดในสัญญา
ดังกล่าว เช่น การด ารงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย และการ
ด ารงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามอัตราท่ีก าหนดในสัญญา  

14. ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 แสดงได้ดังนี้ 

  (หน่วย: บาท) 
 2561 2560 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับ    
    ผลประโยชน์พนักงาน ณ ต้นปี 17,257,528.00 15,041,409.00 
ส่วนรับรู้ในก าไรขาดทุน :   
   ต้นทุนบริการในปัจจุบันและดอกเบ้ีย 2,417,664.00 2,216,119.00 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (1,387,100.00) - 

ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับ   
    ผลประโยชน์พนักงำน ณ ส้ินปี 18,288,092.00 17,257,528.00 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน ส าหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รับรู้ในรายการค่าใช้จ่าย
ในการบริหารในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 
ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 5.12 บริษัท จะบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
เม่ือมีการประกาศในพระราชกิจจานเุบกษา ซึง่อาจจะมีผล บังคับใช้ในปี 2562 เม่ือมีผลบังคบัใชบ้รษิัท คาดว่าจะมีการต้ังส ารอง
ผลประโยชน์พนักงานท่ีจะต้องจ่ายเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 5.14  ล้านบาท 
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สมมติฐานท่ีส าคัญในการประมาณการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไว้ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

  (ร้อยละต่อปี) 
อัตราคิดลด  3.23 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน  3 - 30 
อัตราการมรณะ 

 
อัตราตามตารางมรณะไทยแยกเกณฑ์ตาม

เพศชายและเพศหญงิปี 2551 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: บาท) 
 เพ่ิมขึ้น ลดลง 
อัตราคิดลด (เปลีย่นแปลงร้อยละ 1) (1,473,395.00) 1,718,052.00 
อัตราการขึน้เงนิเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 1,853,065.00 (1,607,281.00) 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน (เปลีย่นแปลงร้อยละ 10) (508,483.00) 532,836.00 

15. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ. ศ. 2535 บริษัท ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวจะน าไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้ 

16. เงินปันผล 

ปี 2561 

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ ถื อ หุ้นประจ า ปี  2561 ของบริษัท  เ ม่ือ วัน ท่ี  26 เมษายน 2561 มีมติอนุ มั ติ   
ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จ านวน 650 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงนิ 
162.50 ล้านบาท ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

ปี 2560 
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 ของบรษิทั เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติ  
ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2559 ให้แก่ผูถ้ือหุ้น จ านวน 650 ลา้นหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจ านวนเงิน 
97.50 ล้านบาท โดยบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2560  
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17. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้กับกรรมการของบริษัท ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องท่ีจ่ายให้กับกรรมการในฐานะผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ
ผู้บริหารและให้แก่ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อัน
ได้แก่ ผู้จัดการหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและผู้ซึ่งด า รงต าแหน่งเทียบเท่าระดับ
บริหารรายท่ีสี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

18. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพพนักงำน 

บริษัท และพนักงานได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชื่อ “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ มาสเตอร์ ร่วมทุน ซึ่ง
จดทะเบียนแล้ว” ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัท และพนักงานจะจ่ายเงินเข้ากองทุนเป็น
รายเดือนในอัตรารอ้ยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชพีนี้ บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด 
และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท  
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19. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
สามัญของบริษัทและจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายแล้วระหว่างปี โดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก โดยแสดงการค านวณดังนี้ 

 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญของบรษิัท (บาท) 777,171,690.98 367,881,582.28 

จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น) 650,000,000 650,000,000 

ก ำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.20 0.57 

20. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีส าคัญ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 
 (หน่วย : บาท) 
 2561 2560 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส าเร็จรูป 49,523,483.80 (103,809,466.69) 
ซื้อสินค้าส าเร็จรูป - 103,348,046.75 
วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 2,115,959,675.58 1,575,568,914.34 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 118,823,737.14 100,438,539.43 
ค่าเสื่อมราคา 197,238,635.05 172,693,714.28 
ค่าตอบแทนกรรมการ 3,602,500.00 3,400,000.00 
ค่าซ่อมแซม 33,081,335.90 21,142,786.24 
ค่าขนส่ง 9,702,795.26 9,839,569.01 
ขาดทุน(โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลอื (1,466,985.33) 1,384,744.11 
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21. รำยกำรบัญชีกับบุคคลและกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 

ส่วนหนึ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท เกิดข้ึนจากรายการทางบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้อง
กัน โดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน ผลของรายการดังกล่าวได้แสดงรวมไว้ในงบการเงินนี้ ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อ
ว่ารายการท่ีเกี่ยวข้องกันเหล่านี้เป็นรายการตามปกติของธุรกิจ โดยใช้นโยบายดังนี้ 

รายการระหว่างกัน นโยบายการก าหนดราคา 

-  รายได้จากการขาย -  ก าหนดราคาขายสินค้าตามปกติ  ส าหรับกรณีปริมาณการขายสินคา้ปกติ  
-  ก าหนดราคาขายสินค้าต่ ากว่าราคาขายปกติ โดยเฉลี่ยประมาณรอ้ยละ  

3 - 5 กรณีปริมาณการขายสินค้ามากกว่าปกติ   
(นโยบายการก าหนดราคาขายสินค้าดังกล่าว บริษัท ถือเป็นนโยบายท่ีใช้กับ
ลูกค้ารายอื่นของบริษัท ด้วย) 

-  รายได้จากการให้บริการ -  ตามท่ีตกลงในสัญญา เดือนละ 52,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
-  ซื้อวัตถุดิบ  -  ตามราคาท่ีตกลงร่วมกัน 
-  ค่าเช่าส านกังาน -   ตามท่ีตกลงในสัญญา เดือนละ 72,187.50 บาท  
-  ค่าน้ าประปา -   ตามท่ีตกลงในสัญญา ลูกบาศก์เมตรละ 9.30 บาท  
-  ค่าก่อสร้างทรัพยส์ินถาวร -   ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกนั  
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ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ ดังนี้: 
ชื่อบริษัท ความสัมพันธ ์

 กิจการท่ี
เกี่ยวขอ้งถอื
หุ้นในบริษัท 

ผู้ถือหุ้นในกิจการท่ีเกีย่วข้อง เป็น
กรรมการของบริษัท และ/หรือ

กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการ
ของกิจการท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1.  บริษัท ยูเนยีนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากัด A, B, C โดยมีกรรมการ 2 ท่าน 
2.  บริษัท ยูเนยีนคาร์ตอน อินดัสทรยี์ จ ากัด B, C โดยมีกรรมการ 2 ท่าน 
3.  บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จ ากัด B, C โดยมีกรรมการ 2 ท่าน 
4.  บริษัท ปราจีนแลนด์ จ ากัด B, C โดยมีกรรมการ 3 ท่าน 
5.  บริษัท ไทยฟาร์อสีต์ จ ากัด B, C โดยมีกรรมการ 1 ท่าน 
6.  บริษัท ยูเนยีน แอนด์ โอจิ อินเตอรแ์พ็ค จ ากัด B, C โดยมีกรรมการ 1 ท่าน 
7.  บริษัท  ควอลิต้ี คาร์ตอนส์ จ ากัด B, C โดยมีกรรมการ 1 ท่าน 
8.  บริษัท  ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จ ากัด B, C โดยมีกรรมการ 3 ท่าน 
9.  บริษัท วงศ์ช่าง จ ากัด B โดยมีกรรมการ 1 ท่าน 
10. บริษัท ไดสตาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  โดยเป็นญาตสินิทกรรมการ 

A    =    เป็นผู้ถือหุ้นในนามบริษัท 
B    =    ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัท 
C    =    กรรมการของบริษัทดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัท 

รายการระหว่างบริษัท กับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

 
  (หน่วย : บาท) 
 2561 2560 
รำยได้จำกกำรขำย   
   บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากัด 702,144,250.09 533,442,083.96 
   บริษัท ยูเนียนคาร์ตอน อนิดัสทรีย์ จ ากัด 456,707,331.03 439,718,272.92 
   บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จ ากัด 237,601,770.13 186,990,828.76 
   บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จ ากัด 164,162,075.35 140,909,280.18 
   บริษัท ควอลิต้ี คาร์ตอนส์ จ ากัด 266,570.80 290,852.55 

รวม 1,560,881,997.40 1,301,351,318.37 
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   (หน่วย : บาท) 

 2561 2560 
รำยได้อื่น   

   บริษัท ปราจีนแลนด์ จ ากัด 1,049,237.90 750,836.28 

รวม 1,049,237.90 750,836.28 

ซื้อวัตถดุิบ   
   บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากัด 5,962,618.00 5,849,206.50 
   บริษัท ยูเนียนคาร์ตอน อนิดัสทรีย์ จ ากัด 12,146,410.00 10,865,601.50 
   บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จ ากัด 8,969,305.00 10,104,339.50 
   บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จ ากัด 11,133,401.00 9,204,536.50 
   บริษัท ควอลิต้ี คาร์ตอนส์ จ ากัด 374,723.00 405,377.50 

รวม 38,586,457.00 36,429,061.50 

ค่ำน้ ำประปำ   

   บริษัท ปราจีนแลนด์ จ ากัด 27,603,553.20 22,649,954.70 

รวม 27,603,553.20 22,649,954.70 

ค่ำเช่ำส ำนักงำน   

   บริษัท ไทยฟารอ์ีสต์ จ ากัด 845,292.34 866,250.00 

รวม 845,292.34 866,250.00 

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน   

   บริษัท ไทยฟารอ์ีสต์ จ ากัด 253,056.51 215,023.24 

รวม 253,056.51 215,023.24 

 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรที่ส ำคัญ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัท มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่ผู้บริหาร ท่ีส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย:บาท) 
 2561 2560 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 17,451,018.00 15,566,700.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 687,601.04 601,162.69 

รวม 18,138,619.04 16,167,862.69 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัท และกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้: 
  (หน่วย : บาท) 
 2561 2560 
ลูกหนี้กำรค้ำ   
   บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากัด 124,833,791.36 106,403,582.99 
   บริษัท ยูเนียนคาร์ตอน อนิดัสทรีย์ จ ากัด 118,977,656.03 73,818,713.01 
   บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จ ากัด 78,128,875.69 53,265,457.72 
   บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จ ากัด 31,336,235.13 33,573,781.78 
   บริษัท ควอลิต้ี คาร์ตอนส์ จ ากัด 66,047.36 80,799.34 

    รวม 353,342,605.57 267,142,334.84 

ต๋ัวเงินรับ   
    บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากัด 95,094,520.56 75,145,493.15 
    บริษัท ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรยี์ จ ากัด 20,918,228.20 49,134,422.22 
    บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จ ากัด - 8,000,000.00 

    รวม 116,012,748.76 132,279,915.37 

รวมลูกหนี้กำรค้ำและต๋ัวเงินรบั 469,355,354.33 399,422,250.21 

   
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น   
    บริษัท ปราจีนแลนด์ จ ากัด 13,229.90 5,581.33 

    รวม 13,229.90 5,581.33 

   
เจ้ำหนี้และต๋ัวเงินจ่ำยกำรค้ำ   
    บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากัด 204,303.66 214,556.40 
    บริษัท ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรยี์ จ ากัด 60,591.96 436,431.60 
    บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จ ากัด 383,537.22 305,142.60 
    บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอรแ์พ็ค จ ากัด 412,279.56 601,875.00 
    บริษัท ควอลิต้ี คาร์ตอนส์ จ ากัด - 46,352.40 
    บริษัท ปราจีนแลนด์ จ ากัด 7,117,950.30 7,663,265.10 

    รวม 8,178,662.70 9,267,623.10 
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เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น   
    บริษัท วงศ์ช่าง จ ากัด 27,000,000.00 30,000,000.00 
    บริษัท ไทยฟาร์อสีต์ จ ากัด 74,723.62 90,550.27 

    รวม 27,074,723.62 30,090,550.27 

   
รำยกำรอื่น   
สินทรัพย์ถาวร   
    บริษัท วงศ์ช่าง จ ากัด - 30,160,000.00 

    รวม - 30,160,000.00 

   

19. กำรจ ำแนกข้อมูลทำงกำรเงินตำมส่วนงำน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษทัท่ีผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษัท ด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท์ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทมี
ส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 

เขตภูมิศาสตร์ 

บริษัทด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศเท่านั้น มีรายได้จากต่างประเทศไม่ถึงร้อยละ 10 และไม่มีสินทรัพย์ในต่างประเทศ 
จึงไม่น าเสนอข้อมูล 

ลูกค้ารายใหญ่  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัท มีรายได้จากกลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันจ านวน 4 ราย 
จ านวน 1,560.62 ล้านบาท และจ านวน 1,301.06 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 41.96 และร้อยละ 50.98 ตามล าดับ 
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20. สิทธิประโยชน์จำกกำรได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 

เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2559 บริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่างจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520 ตามบัตรส่งเสริมเลขท่ี 59-0440-0-00-1-0 เริ่มต้ังแต่วันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 โดยสังเขปดังนี้ 

1. ได้รับยกเว้น อากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิได้จากการประกอบกิจการ ท่ีได้รับการส่งเสริม มีก าหนดเวลา 8 ปี 
นับต้ังแต่วันท่ีเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปค านวณภาษีเงิน
ได้ตลอดระยะเวลา ท่ีผู้ได้รับส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น 

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นท่ีต้องน าเข้ามาเพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือส่งออก เป็นระยะเวลา 5 ปี 
นับแต่วันน าเข้าครั้งแรก 

5. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมการน าเข้ามาเพ่ือส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันท่ี 
น าเข้าครั้งแรก 

6. ได้รับอนุมัติให้น าเงินลงทุนในการติดต้ังหลังก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจาก
การหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 

รายได้ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 สรุปได้ดังนี้ 

      (หน่วย : ล้านบาท) 

 กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสรมิ กิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริม รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายได้จากการขาย 2,142 1,813 1,577 739 3,719 2,552 
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21. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน 

บริษัท ไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมเครื่องมือทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์เพ่ือเก็ง
ก าไรหรือเพ่ือการค้า 

21.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

บริษัท มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียและจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา บริษัท ไม่ได้ใช้ตราสาร
อนุพันธ์ทางการเงินในการบริหารความเสีย่งดังกล่าว บริษัท ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธท์างการเงินเพ่ือ
การเก็งก าไรหรือเพ่ือการค้า 

21.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัท มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากมีรายการบางส่วนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง
รายการส่วนใหญ่อายุไม่เกินหนึ่งปี 

ปัจจุบันบริษัท มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่ว งหน้า 
(Forward Contract) อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในส่วนท่ีบริษัท ไม่ได้ท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนไว้ 

บริษัท มีวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) จากสถาบันการเงินหลายแห่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 บริษัท ไม่มีทรัพย์สินและหนี้สินทางการเงินที่ท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ 

บริษัท มีทรัพย์สินและหนี้สินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้ 

   (หน่วย : บาท) 
 สกุลเงิน 2561 2560 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เหรยีญสหรัฐ - 375,030.75 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ เหรยีญสหรัฐ 1,229,409.78 980,549.33 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่ เหรยีญสหรัฐ 3,155,364.12 1,242,934.74 
 หยวน 1,021,000.00 1,425,000.00 
 ยูโร 964.00 - 
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21.3 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บริษัท บริษัท มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็น
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันและคาดว่าไม่มีส่วนท่ีจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ จึงไม่มีการต้ังส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ส าหรับลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่นท่ีไม่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ จะพิจารณาต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส าหรับสินทรัพย์ทาง
การเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

21.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัท มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย เนื่องจากมีเงิน
ฝากธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่เกี่ยวข้อง 

21.5 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนี้การค้าและอื่น ๆ 
หนี้สินทางการเงินทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินกูย้ืมระยะสั้น เจ้าหนีก้ารคา้ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินและหนี้สินอื่นราคาตามบัญชีของสนิทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน  มีมูลค่าใกล้เคยีงกับราคายุติธรรม นอกจากนีผู้้บรหิาร
เชือ่ว่าบรษิัท ไม่มีความเสีย่งจากเครื่องมือทางการเงินอืน่ท่ีมีนัยส าคัญ  
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22. ภำระผูกพันและหนี้สินทีอ่ำจเกดิขึ้น 

22.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

1)  บริษัท มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าส านักงานและเช่าเครื่องจักร อายุสัญญา 3 ปี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี
ยอดคงเหลือดังนี้ 

  (หน่วย : บาท) 
 2561 2560 

ยอดคงเหลือท่ีต้องจ่ายช าระ   
    ภายใน 1 ปี 5,480,250.00 3,350,250.00 
    มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,653,500.00 4,969,562.50  

10,133,750.00 8,319,812.50 

2)  บริษัท มีภาระผูกพันคงเหลือท่ีต้องจ่ายช าระตามสัญญาบริการกับบริษัทแห่งหนึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
จ านวน 14.74 ล้านบาท และ 2.04 ล้านบาท ตามล าดับ 

22.2 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน 

บริษัท มีภาระผูกพันคงเหลือจากการท าสัญญาก่อสร้างทรัพย์สินและซื้อเครื่องจักร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
ดังนี้ 

สกุลเงิน 2561 2560 
บาท 19,066,900.00 245,000.00 
เหรยีญสหรัฐ 602,000.00 - 

 

22.3 หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 บริษัท มีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้ 
 สกุลเงิน 2561 2560 
1.  จากการให้ธนาคารออกหนงัสือค้ าประกัน บาท 3,000,000.00 5,177,000.00 
2.  จากการเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดิต  เหรยีญสหรัฐ 4,849,492.38 1,139,726.99 
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23. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการด ารง
ไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.32 และ 0.68 ตามล าดับ 

24. เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่รอบระยะเวลำรำยงำน 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561 โดยก าหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น จ านวน 650 ล้านหุ้น ในอัตรา
หุ้นละ 0.60 บาท เป็นจ านวนเงิน 390.00 ล้านบาท 

25. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบรษิัท เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 

กลับไปสำรบัญ 
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ค ำอธิบำยและบทวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
ในรอบปี 2561 บริษัทได้เดนิเครื่องผลิตกระดาษทั้งสองเครือ่งพร้อมกนัอย่างตอ่เนื่องจากปีที่ผ่านมา และ

ปรับปรงุกระบวนการผลิตอย่างต่อเนือ่งส่งผลให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึน้ตามล าดับ ทัง้นีเ้พื่อให้สอดรับ

กับความตอ้งการของลูกค้าทีเ่ดิมทางบริษัทยงัไมส่ามารถจัดสง่ได้อย่างเพยีงพอ ส่งผลให้ยอดขายปรบัเพิ่มขึ้น

เป็นอย่างมาก ยกเวน้ในไตรมาส 4 ซึ่งมีการหยุดซ่อมบ ารุงเครือ่งจกัรตามแผนประจ าปี ประกอบกบัเปน็ช่วง

เทศกาลวนัหยุดยาวซึง่ปกตลิูกค้าจะชะลอค าสั่งซือ้ 

 

ราคาวัตถุดิบหลัก เช่น เศษกระดาษน าเข้าจากต่างประเทศปรับตัวลดลง เนื่องจากความต้องการบรโิภคใน

ตลาดโลกโดยเฉพาะจนีลดลง สืบเนื่องจากขอ้จ ากัดการน าเข้าและปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม ทางบริษทัจึงมี

การปรับเพิ่มสัดสว่นการใช้งานเศษกระดาษดังกล่าวให้มากขึ้นกว่าเดิมเพือ่เปน็การลดตน้ทนุการผลิต ขณะที่

ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ จึง

ส่งผลให้ต้นทนุการผลิตลดลงอย่างมนีัยส าคัญ 

 

ในปี 2561 บริษทั มียอดขายสินค้าทัง้สิ้น 3,719.29 ลา้นบาท มากกว่าปี 2560 ที่มียอดขายทั้งสิน้ 2,551.87 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 1,167.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 145.75 ก าไรสุทธิเพิ่มขึน้ โดยในปี 2561 มีผลก าไรสุทธิทั้งสิ้น 

777.17 ล้านบาท เมือ่เทียบกับปี 2560 ทีม่ีผลก าไรสทุธิ 367.88 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 409.29 ล้านบาท คิดเปน็ร้อย

ละ 111.26 

    หน่วย : บาท 
งบก ำไรขำดทุน ปี 2561 ปี 2560 % ปี : ปี ไตรมำส 4/2561 ไตรมำส 3/2561 ไตรมำส 2/2561 ไตรมำส 1/2561 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 3,719,292,890.19 2,551,870,088.20 45.75 911,082,016.86 950,483,673.38 938,699,669.84 919,027,530.11 

ตน้ทุนสนิคำ้ขำย (2,748,895,959.05) (2,074,946,193.56) (32.48) (667,991,821.57) (675,491,545.77) (696,338,920.79) (709,073,670.92) 

ก ำไรขัน้ตน้ 970,396,931.14 476,923,894.64 103.47 243,090,195.29 274,992,127.61 242,360,749.05 209,953,859.19 

รำยไดอ้ืน่ 43,407,580.27 35,691,417.19 21.62 14,804,426.94 9,015,154.07 6,625,271.07 12,962,728.19 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย (61,831,973.94) (45,980,262.80) (34.48) (16,986,645.74) (16,079,400.71) (16,000,802.39) (12,765,125.10) 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำร 

(53,838,168.80) (47,617,419.00) (13.06) (17,726,829.11) 
(12,249,956.03) (12,564,652.08) (11,296,731.58) 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (32,978,748.72) (34,708,843.59) 4.98 (4,240,803.31) (7,900,814.63) (9,540,399.20) (11,296,731.58) 

ก ำไรก่อนภำษี 865,155,619.95 384,308,786.44 125.12 218,324,840.63 247,777,110.31 210,880,166.45 188,173,502.56 

ภำษีเงนิได ้ (87,983,928.97) (16,427,204.16) (35.60) (20,504,219.89) (24,240,356.67) (22,455,988.40) (20,783,364.01) 

ก ำไรสทุธ ิ 777,171,690.98 367,881,582.28 111.26 197,820,620.74 223,536,753.64 188,424,178.05 167,390,138.55 

อัตรำก ำไรสทุธ ิ 20.90% 14.42% - 21.71% 23.52% 20.07% 18.21% 

 

กลับไปสำรบัญ 


