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สารบัญ 
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

001 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

009 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

015 ปัจจยัความเสี่ยง 

017 ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

018 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

019 ข้อมลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคัญอื่น 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากัลป์ดูแลกิจการ 

001 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ถือหุน้ 

005 โครงสร้างการจัดการ 

018 การก ากับดูแลกิจการ 

031 การด าเนนิธุรกิจอย่างยัง่ยืน 

032 การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

038 รายการระหว่างกนั 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

001 ข้อมลูทางการเงนิที่ส าคัญ 

002 ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจ าปี 2561 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

เอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการในบริษัทย่อย 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดการประเมินทรัพย์สิน 

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และแบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 
  



                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) เริ่มประกอบธุรกิจผลิตกระดาษคราฟท์ซึ่งใช้ส าหรับ

อุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2537 ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตกล่องกระดาษและแผ่นลูกฟูกทั้ง

ภายในและต่างประเทศ โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มชินเศรษฐวงศ์ (ถือหุ้นร้อยละ 42.40 ของหุ้นที่ช าระ

แล้วทั้งหมด) และกลุ่มมังกรกนก (ถือหุ้นร้อยละ 10.39 ของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด) 

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ด าเนินธุรกิจอย่างรัดกุมและ

โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและ/หรือคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาเสถียรภาพทางการ

เงิน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งใน

ที่สุดแล้วผลประกอบการดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เรายังคงยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรร

มาภิบาล ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในการด าเนินธุรกิจ  รวมถึงมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

อย่างยั่งยืนโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2561 นับเป็นสถิติใหม่ส าหรับบริษัททั้งในส่วนยอดขายและก าไรสุทธิ โดยสามารถสร้างก าไร

สุทธิได้ถึง 777.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.26% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้พอสมควร ซึ่งยังคงนโยบายจ่ายเงินปัน

ผลที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ

ในปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้น 0.60 บาทต่อหุ้น หรือทั้งสิ้น 390 ล้านบาท 

 

1.1 กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

1.1.1 กำรก ำหนดรำคำขำย บริษัทได้ก าหนดจุดขายของสินค้าอยู่ในระดับสินค้าเกรดสูงเทียบเท่ากับผู้ผลิต

กระดาษคราฟท์ช้ันน าของประเทศ การก าหนดราคาขายจึงพิจารณาจากคุณภาพของสินค้าเทียบกับของผู้ผลิต

สินค้ารายอื่น ๆ  ในระดับเดียวกัน และพิจารณาถึงภาวะการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

1.1.2 ผลิตสินค้ำที่หลำกหลำย ตรงต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยจัดส่งอย่ำงทันท่วงที บริษัทใส่ใจในความ

ต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุดตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า โดย

บริษัทได้ก าหนดให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซึ่ง

เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระดาษคราฟท์ การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า

ระหว่างผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าส าเร็จรูป รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการ 

การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่

เสมอ โดยทั้งนี้ต้องได้รับการสอบเทียบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปัจจุบันบริษัท

ส่วนที่ 1 หน้าที ่1 
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ผลิตสินค้าแยกตามประเภทและขนาดแกรมกระดาษแล้วมีมากกว่า 60 ชนิด อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนขนาดหน้า

กว้างซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ส าคัญ ในการสั่งซื้อของลูกค้า ให้มีความหลากหลายตรงกับต้องกา รของ

ลูกค้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมุ่งเน้นความรวดเร็วในการจัดส่ง โดยมีระบบการขนส่งสินค้าที่เพียงพอ ในการที่จะ

จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที 

1.1.3 ใส่ใจบริกำรลูกค้ำ ทั้งก่อนและหลังกำรขำย เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธอ์ันดี บริษัทมุง่มัน่ที่จะให้บริการที่

เป็นเลิศแก่ลูกค้าเพื่อใหลู้กค้าเกิดความพงึพอใจสูงสดุ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ าเสมอ และได้มี

การพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ประมวลผลต่าง ๆ รวมถึงจดัเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานให้มี

ความทนัสมัยอยู่เสมอ ทัง้นีเ้พื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเรว็โดยก าหนดให้มีหน่วยงาน

เพื่อท าหน้าที่ และรับผิดชอบโดยตรงดงันี้ 

1.1.3.1 แผนกขาย ท าหน้าติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการ ตกลงราคาซื้อ-ขาย ภายใต้เงือ่นไขและ

ข้อตกลงที่เท่าเทียมและเป็นธรรมส าหรับลกูค้าทุก ๆ ราย ออกพบลูกค้าเพือ่รับฟังปัญหาและ

ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้ค าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าของบริษทั รวมทั้ง

ประเมินความพงึพอใจของลูกค้า โดยพบว่าในปี 2561 ความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ 76.83% 

1.1.3.2 แผนกวางแผนและบรกิารลูกค้า ท าหน้าที่รับค าสั่งซือ้จากแผนกขาย เพือ่ท าการวางแผนการผลิต 

ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของลูกค้า ตลอดจนตดิต่อประสานงานกับลูกค้าในการรับคืน

สินค้า หากสินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลง พรอ้มทั้งระบุสาเหตุของการรับคนืสินค้าเพื่อแจง้ไปยัง

ไปยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการปรับปรุงแกไ้ขและพัฒนาต่อไป 

1.1.4 สร้ำงกำรเจริญเติบโตร่วมกันอย่ำงยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย บริษัทมุ่งเน้นในการด าเนินธุรกิจและ

สร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มผลผลิต รายได้ บริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์

ที่ก าหนดไว้ สร้างก าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบแทนไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในรูปแบบต่าง 

ๆ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม  ในปี 2561 บริษัทสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต สร้าง

ผลผลิตที่มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการว่าจ้างงานมากขึ้น นับได้ว่าเป็นการกระจาย

รายได้สู่สังคม ตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบของรายได้ต่าง ๆ เช่น เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น 

ๆ สร้างผลก าไรที่สูง ตอบแทนคืนผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล ซึ่งเป็นยอดสูงสุดนับจากที่ผ่านมา 

  

ส่วนที่ 1 หน้าที ่2 
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สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ปี 2561 

เศรษฐกิจไทยปี 2561 มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.0 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีอัตราการ

ขยายตัวร้อยละ 3.9 ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้มีผลกระทบมาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง

จากภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งได้แก่ เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวจากประเทศที่คุมเศรษฐกิจหลักของ

โลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน และญี่ปุ่น โดยเฉพาะประเทศจีนนั้นยังคงได้รับแรงกดดันจากสงคราม

ทางการค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งยืดเยื้อมาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับปัจจัยภายในประเทศก็ได้แก่ ภาคการ

ส่งออกขยายตัวดีขึ้น การบริโภคภาคเอกชนในภาพรวมดีขึ้น และรวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีขึ้นอีก

ด้วย 

ส าหรับอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ในประเทศไทยป ี2561 ยังคงได้รับผลกระทบหลักจากประเทศจนี 

(จีนท าสงครามการค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และยังคงมีการควบคุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดใน

อตุสาหกรรมผู้ผลิตกระดาษคราฟท์ภายในประเทศจีนเอง) จากการที่เศรษฐกิจในประเทศจีนชะลอตัวลงและ

ยังคงเกิดสภาวะขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตกระดาษคราฟท์ นั้น ท าให้ผู้ผลิตกระดาษคราฟท์ในประเทศจีน

ยังคงทยอยปิดตัวลงและรวมถึงมีการลดก าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ความต้องการ (Demand) ใน

การใช้กระดาษคราฟท์ในประเทศจีนลดลง ดังนั้นจากที่ผู้ผลิตการะดาษคราฟท์ภายในประเทศไทยที่เคย

ส่งออกไปยังประเทศจีนได้นั้น ณ ปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีการส่งออกไปยังประเทศจีนได้อีกเหมือนปีที่ผ่านมา  

อีกทั้งรวมถึงต่างประเทศอื่น ๆ ที่เคยส่งออกกระดาษคราฟท์ใปยังประเทศจีน ก็ไม่สามารถส่งออกไปได้

ตามที่ต้องการ ท าให้มีก าลังการผลิตส่วนที่เหลือ จึงได้เปลี่ยนเป้าหมายจากส่งไปประเทศจีนเปลี่ยนมายัง

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 

ในปี 2561 มียอดขาย (ตัน)เพิ่มขึ้นจากปี 2560  คิดเป็นร้อยละ47 และมียอดขาย (บาท)เพิ่มขึ้น คิดเป็น

ร้อยละ 45 ทั้งนี้เป็นเพราะบริษัทสามารถผลิตสินค้าได้จากเครื่องจักรทั้ง 2 เครื่องอย่างเต็มก าลังการผลิต และ

สามารถเพิ่มผลผลิตท าให้มีสินค้าป้อนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างเพียงพอ  
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ตารางแสดงก าลังการผลิตและการบริโภคในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ 
                                               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 

 

แนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมในปี 2562 

ในปี 2562 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการบริโภคกระดาษคราฟท์ รวมทั้งสิ้น 2,919 ล้านตัน ปริมาณการ

ผลิตกระดาษคราฟท์ 3,427 ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการบริโภคกระดาษ

คราฟท์ รวมทั้งสิ้น 2,831 ล้านตัน และมีปริมาณการผลิตกระดาษคราฟท์รวมทั้งสิ้น 3,324 ล้านตัน คิดเป็นส่วน

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

ภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศในปี 2562 มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถขยายตัวได้ถึงร้อยละ 3.8 – 4.0 

ทั้งนี้ต้องพึ่งแรงขับเคลื่อนจากภายในประเทศเปน็หลกั  โดยมีปัจจัยที่ส่งผลบวก ได้แก่ การบริโภคภาคเอกชน

หรือการลงทุนของธุรกิจเอกชนขยายตัวขึ้น มีการเร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และการเบิกจ่าย

งบประมาณจากภาครัฐเพิ่มขึ้น และภาคการท่องเทีย่วฟื้นตัวขึน้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจาก

ประเทศจีนหลังจากที่รัฐบาลมีการยกระดับความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสีย่งที่ 
จะท ำให้เศรษฐกิจของประเทศไม่เติมโตเป็นไปตำมกำรคำดกำรณ์ ได้แก่ กำรเลือกต้ังทั่วไปของประเทศในปี 

2562 นี้ ซึ่งควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองจะส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนต่ำงชำติ เศรษฐกิจโลก

ยังชะลอตัว ค่ำเงินบำทที่มีควำมผันผวนซึ่งอำจส่งผลถึงภำคกำรส่งออก และรวมถึงสงครำมทำงกำรค้ำระหว่ำง

ประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกำรอีกด้วย 

ปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทยโดยตรงยังคงเกี่ยวกับ สถานการณ์ของ

อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ในประจีน เพราะถ้าหากอุปสงค์หรือความต้องการในใช้กระดาษในประเทศจีนยัง
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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 การแข่งขันจะค่อนข้าง

รุนแรง ทั้งนี้เพราะต้องแข่งขันกับกระดาษที่น าเข้ามาจากผู้ผลิตจากต่างประเทศมากขึ้น และอาจจะต้องแข่งขัน

กับผู้ผลิตกระดาษคราฟท์ภายในประเทศที่มีก าลังการผลิตส่วนที่เหลือมากขึ้นอีกดว้ยเช่นกนั  และจาก

สถานการณ์ดังกล่าว ผู้ผลิตกระดาษคราฟท์ในประเทศยังต้องมองหาตลาดส่งออกใหม่ ๆ เพื่อที่จะท าให้เกดิ

ความสมดุลของ Demand และ Supply ภายในประเทศ  ซึ่งอาจจะสามารถลดแรงกดดันการแข่งขันที่อาจจะ

รุนแรงลงได้บ้างเช่นกัน 
 

ข้อมูลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

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

หีบห่อและบรรจุภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตกลอ่งกระดาษและแผ่นลูกฟกูทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งมี

การเปลีย่นแปลงและการด าเนนิงานที่ส าคัญของบรษิัทในแต่ละปีดงันี ้

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 

ส่วนที่ 1 หน้าที ่5 



                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

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 

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) ตามเงื่อนไขของสัญญา เงินกู้ที่บริษัท  
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 
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 - 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 

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) 
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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
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 
เดินเครื่องผลิตกระดาษทั้งสองเครื่องพร้อมกันอย่างต่อ เนื่อง และท าการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้มากขึ้นตามล าดับ โดยมีแผนการ
สร้างคลังส าหรับจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูปเพิ่มเติมด้วยงบประมาณ 60 ล้านบาท คาดว่าจะ
แล้วเสร็จในราวกลางปี 2562 ซึ่งจะสามารถรองรับการจัดเก็บและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในกระบวนการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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การปรับโครงสร้างหน้ี 

การประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลีย่นของประเทศมาเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว เมือ่

วันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของบริษัท  เนื่องจากในช่วง

ดังกล่าว บริษัท  มีเงินกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นจ านวนมาก และผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบอัตรา

แลกเปลี่ยนของประเทศในช่วงดังกล่าวท าให้ค่าเงินบาทอ่อนลงมาก ส่งผลท าให้บริษัท  มีภาระหนี้สินเพิ่ม

มากขึ้นจนเกินกว่าความสามารถในการช าระหนี้ของบริษัท  ในขณะนั้น 

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

ยอดเงินต้นค้างจ่ายของเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกู้ยืมเพื่อน ามาใช้ซื้อเครื่องจักรและก่อสร้าง

โรงงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 57 ของยอดเงินต้นค้างจ่ายทั้งหมด ส าหรับส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 43 นั้น เป็น

ยอดเงินต้นค้างจ่ายของเงินกู้และหนี้สินระยะสั้นประเภทอื่น ซึ่งกู้ยืมเพื่อน าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ

กิจการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อวัตถุดิบ ซึ่งในขณะนั้น เป็นการซื้อโดยใช้วิธีจ่ายเงินโดยการเปิดเลต

เตอร์ออฟเครดิตหรือท าสัญญาทรัสต์รีซีท โดยในขณะนั้นบริษัทไม่ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงใด ๆ  

ต่อมา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546 บริษัท  ได้ท าข้อตกลงครั้งใหม่กับกลุ่มเจ้าหนี้เกี่ยวกับหนี้ตามสัญญา

ปรับโครงสร้างหนี้ และได้รับความยินยอมให้ช าระหนี้คืนก่อนก าหนดได้ โดยบริษัท  ได้ตกลงท าสัญญา

สินเช่ือใหม่กับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 

วงเงินสินเช่ือใหม่ 1,360 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเงินกู้ยืมใหม่มาช าระหนี้ ซึ่งเมื่อวันที่ 31 

ธันวาคม 2546 บริษัท  ได้น าเงินดังกล่าวมาช าระยอดหนี้คงค้างทั้งหมดตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ทั้ง

ส่วนของเงินต้น และดอกเบี้ย 

ต่อมา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 บริษัท  ได้ท าสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่กับธนาคารพาณิชย์อีกแห่งหนึ่ง 

เนื่องจากสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขสัญญารวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าสัญญาเงินกู้ฉบับเดิม สัญญาเงินกู้ฉบับ

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

บริษัทด าเนนิธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท์ ซึ่งใช้ส าหรับอุตสาหกรรมหบีห่อและบรรจภุัณฑ์ 

เพื่อจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาแล้วกว่า 25 ปี มีโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่

ที่ 8 ต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอเมือง จงัหวัดปราจีนบรุี 25000 และมีส านักงานตั้งอยู่ ช้ัน 4 เลขที่ 113 – 115 ถนน

ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซือ่ 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 
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
กระดาษคราฟท์เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษทั ที่ได้น าเยือ่กระดาษ (เยื่อใยสั้นและเยื่อใยยาว)  กระดาษ Recycle 
แป้ง สี และสารเคมีต่าง ๆ  ซึ่งใช้เปน็ส่วนผสมในการผลิตกระดาษ น าไปผ่านกระบวนการผลิตเพื่อออกมาเป็น
แผ่นกระดาษคราฟท์ ซึ่งบริษัท ได้ผลิตกระดาษแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

1. กระดาษคราฟท์ส าหรับท าผิวกล่อง (Kraft Liner Board) ส่วนประกอบของกระดาษจะใช้ส่วนผสม
ของเยื่อใยยาวและเยื่อใยสั้นมาก เพื่อให้กระดาษมีความแข็งแรง และได้มาตรฐานตามความต้องการใช้งาน มี
ความสวยงาม และความแข็งแรงมากกว่ากระดาษ Corrugating Medium 

2. กระดาษคราฟท์ส าหรับท าลอนลูกฟูก (Corrugating Medium) ส่วนประกอบของกระดาษจะใช้
กระดาษ Recycle 100 % เพราะความต้องการและคุณสมบัติของกระดาษชนิดนี้ไม่จ าเป็นต้องสวยงาม
แข็งแรงเหมือนกระดาษส าหรับท าผิวกล่อง  
 
กระดาษคราฟท์ของบริษัท นอกจากจะแยกประเภทไว้  2 ประเภทแล้ว ยังได้แยกเกรด และแกรม อีกด้วย 
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเกรดและแกรมของกระดาษคราฟท์ที่ บริษัท ผลิต มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
 

• กระดาษคราฟท์ส าหรับท าผิวกล่อง (Kraft Liner Board) 
- เกรด KA กระดาษท าผิวกลอ่งมีสีเหลืองทองคุณภาพพิเศษ มีคุณสมบัติทนตอ่ความช้ืน มีความเหนียว

สูงเหมาะส าหรับท ากล่องที่ต้องการความแข็งแรงเปน็พิเศษ เช่น กล่องบรรจุเครื่องใช้ไฟฟ้า น้ าหนักแก
รมมาตรฐาน : 125, 150, 185 และ 230 กรัม/ตารางเมตร 

- เกรด KJ กระดาษท าผิวกลอ่งมีสไีม้ตามธรรมชาติคุณสมบัติเทียบเท่ากระดาษ  KA  มีคุณสมบัติทนต่อ
ความช้ืน มีความเหนียวสงูสามารถใช้ผลิตกล่องที่ตอ้งการความแข็งแรงสูงเป็นพเิศษได้ น้ าหนักแกรม
มาตรฐาน : 150, 185 และ 230 กรมั/ตารางเมตร 

- เกรด KP กระดาษท าผิวกลอ่งสีน้ าตาลออ่นตามธรรมชาติของเยื่อกระดาษ คุณภาพรองจากเกรด KA  
 เหมาะส าหรับกล่องที่ต้องการความแข็งแรงปานกลาง เช่น กล่องอาหารกระป๋อง  กล่องน้ าอัดลม 
 น้ าหนักแกรมมาตรฐาน : 125, 150 และ 185 กรัม/ตารางเมตร 

- เกรด KX กระดาษท าผิวกล่องสีคล้ายกระดาษ KJ แต่สีจะอ่อนกว่า คุณภาพเทียบเท่ากระดาษ CA เหมาะ
ส าหรับกล่องที่ไม่เน้นเรื่องความแขง็แรงแต่ต้องการความสวยงาม น้ าหนกัแกรมมาตรฐาน : 125 และ 
150 กรมั/ตารางเมตร 

- เกรด KAU กระดาษท าผิวกลอ่งสีคล้ายกระดาษ KA แต่สีจะเข้มกว่า คุณภาพเทียบเท่ากระดาษ KX 
เหมาะส าหรับกล่องที่ไมเ่นน้เรื่องความแข็งแรงแต่ตอ้งการความสวยงาม น้ าหนกัแกรมมาตรฐาน : 125 
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และ 150 กรัม/ตารางเมตร 
- เกรด CJ กระดาษท าผิวกลอ่งมีสไีม้ตามธรรมชาติคุณสมบัติเทียบเท่ากระดาษ KJ มีคุณสมบัติทนต่อ

ความช้ืน มีความเหนียวสงูสามารถใช้ผลิตกล่องที่ตอ้งการความแข็งแรงสูงเป็นพเิศษได้ น้ าหนักแกรม
มาตรฐาน : 185 และ 230 กรมั/ตารางเมตร 

 

• กระดาษคราฟท์ส าหรับท าลอนลูกฟกู (Corrugating Medium) 
- เกรด CA  กระดาษส าหรับท าลอนลูกฟกู มีคุณสมบัติที่สามารถรับน้ าหนักการเรียงซ้อนได้ดีสามารถดูด

ซึมกาวเพื่อให้ยึดติดกับกระดาษคราฟท์ส าหรับท าผิวกลอ่ง ท าให้คงรูปอยู่ได้และท าให้กล่องบรรจุ
ภัณฑ์มีความแข็งแรง รวมทั้งสามารถรับแรงกระแทกได้ดี น้ าหนักมาตรฐาน : 105, 115, 125, 150 และ 
185 กรมั/ตารางเมตร 

 

การผลิต 

โรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ 8 ต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอเมอืง จังหวัดปราจนีบุรี มเีนื้อที่รวมประมาณ 300 ไร่ 

ปัจจุบนัมีสายการผลิตจ านวน 2 สายการผลิต และมกี าลังการผลิตรวมประมาณ 300,000 ตนัต่อปี โดยบริษัทมี

อัตราการใช้ก าลังการผลิต (Utilization Rate) ประมาณร้อยละ 81 ของก าลงัการผลิตโดยรวม ก าลังการผลิต

ส่วนทีเ่หลืออีกร้อยละ 14 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพัฒนาประสทิธิภาพในการผลิตหลังจากที่ไดเ้ริม่ขยาย

สายการผลิตใหม่เมื่อตน้ปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่าจะมีความคืบหน้าและดีขึ้นตามล าดับ โดย

อีก 5% เกิดจากการหยุดเดินเครือ่งจกัรตามแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งตามปกติบริษัทจะมกีารหยดุการ

เดินเครื่องเพือ่บ ารุงรักษาเครือ่งจักร (Shut Down Maintenance) เปน็ประจ าทุก ๆ เดือน เดอืนละ 2 ครั้ง ครั้งละ

ไม่เกนิ 24 ช่ัวโมง และบ ารุงรักษาเครื่องจักรประจ าปี ๆ ละ 1 ครัง้ ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ โดยจะมีการ

ก าหนดวันที่ที่จะท าการปิดการเดินเครื่อง เพื่อบ ารุงรักษาเครื่องจักรเปน็การลว่งหน้าและปรับเปลีย่นตาม

ความเหมาะสม เนื่องจากตอ้งการใหก้ าหนดการดงักล่าวมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกับตารางการผลิต

ของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา 

 

วัตถุดิบที่ส าคัญส าหรับการผลิตกระดาษคราฟท์ของบริษัท ประกอบด้วย  

1.  เยื่อกระดาษใยยาว (Long-Fiber Pulp) เยื่อกระดาษใยยาวเปน็วัตถุดิบทีม่ีความส าคัญในการผลิต 

เนื่องจากเป็นองค์ประกอบส่วนทีเ่ป็นโครงสร้างหลกัของแผ่นกระดาษ เยื่อใยยาวนั้นไดม้าจากไมเ้นือ้ออ่น 

(Soft wood) ซึ่งเป็นไม้ที่ขึน้บริเวณที่สูง อากาศเยน็ โตช้า ใบมีลักษณะแคบเรียวยาว เส้นใยมลีักษณะหยาบ มี

ความแข็งแรงสูง ไม้ในกลุม่นี้ได้แก่ สน (Pine) และ สปรู้ซ (Spruce)  อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากในประเทศไทย

ส่วนที่ 1 หน้าที ่11 



                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

ไม่มีแหลง่วัตถุดบิประเภทไม้เนื้ออ่อน เนือ่งจากภมูปิระเทศและภมูิอากาศไมเ่อือ้อ านวย จึงตอ้งมีการน าเข้า

เยื่อกระดาษใยยาวจากต่างประเทศ  ทั้งนี้ประเทศส าคัญที่เป็นแหล่งผลิตเยื่อกระดาษใยยาว ได้แก่  

สหรัฐอเมริกา  แคนาดา ฟินแลนด์ และแอฟริกาใต้ เป็นต้น เนื่องจากปจัจุบนัผู้ผลิตเยื่อกระดาษใน

ต่างประเทศไดป้ิดโรงงานเป็นจ านวนมาก ดังนั้นบรษิัท จึงแก้ปัญหาโดยการ จัดซือ้วัตถุดิบที่สามารถใช้

ทดแทนเยือ่กระดาษได้ ซึ่งมีราคาถกูกว่ามาก จงึท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ 

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

ที่ใช้แล้วสามารถหาได้ทัง้จากภายในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศทีพ่ัฒนา

แล้ว เนือ่งจากมอีุปทานอยู่เป็นจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่ประมาณรอ้ยละ 80 ของวัตถุดิบประเภทเศษกระดาษ

กล่องที่ใช้แล้วที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดของบริษัท จะเป็นการน าเข้าเศษกระดาษกลอ่งที่ใช้แล้วจาก

ต่างประเทศ  ได้แก่ ญี่ปุน่ หรือ ยุโรป เนือ่งจากสามารถจัดหาเศษกระดาษใช้แล้วไดใ้นปริมาณทีม่ากกว่า

เพราะมอีัตราการบริโภคผลิตภัณฑ์กระดาษสูงกว่าประเทศไทยมาก และมีคุณภาพของเยือ่กระดาษที่ดกีวา่ 

บริษัทคาดว่าในระยะยาวบริษัท จะไม่มีปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบประเภทดังกล่าว แม้ว่าในปัจจุบัน

บริษัทจะไม่ได้มีการท าสัญญาซื้อขายโดยตรงกับผู้จ าหน่ายเศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้วรายใดรายหนึ่ง

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้จ าหน่ายเศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้วอยู่เป็นจ านวนมาก และปริมาณการบริโภค

กระดาษกล่องของโลกก็ยังอยู่ในระดับที่สูง อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคต การที่บริษัท 

ไม่ได้ท าสัญญาซื้อขายโดยตรงกับผู้จ าหน่ายเศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้วรายใดรายหนึ่งนั้น จึงท าให้ บริษัท 

สามารถเลือกที่จะสั่งซื้อเศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้วจากผู้จ าหน่ายที่เสนอราคาและเงื่อนไขในการสั่งซื้อที่ดี

ที่สุดได้ 

3.   น้ าใช้อุตสาหกรรม นับได้ว่าเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอย่างมากในการผลิตกระดาษคราฟท์ 

เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ต้องใช้เป็นส่วนประกอบในเกือบทุก ๆ  ขั้นตอนของกระบวนการผลิตทั้งหมด  ทั้งนี้ 

ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท มีนโยบายในการน าน้ าที่ใช้แล้วมาผ่านการบ าบัดเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่ง

ปัจจุบันมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ าต่อการผลิตกระดาษคราฟท์ 1 ตันได้มากถึงร้อยละ 50 - 

60 ของปริมาณการใช้น้ าทั้งหมด ปัจจุบัน บริษัท จัดหาน้ าใช้อุตสาหกรรมโดยมีสัญญาซื้อขายกับ บริษัท 

ปราจีนแลนด์ จ ากัด โดยมีอายุสัญญา 3 ปี ซึ่งบริษัท ดังกล่าวมีแหล่งในการผลิตน้ าอยู่ใกล้กับโรงงานของ

บริษัท ท าให้สะดวกในการล าเลียงจัดส่งน้ าใช้อุตสาหกรรม อีกทั้งราคาที่บริษัท ปราจีนแลนด์ จ ากัด จ าหน่าย

น้ าใช้อุตสาหกรรมให้กับบริษัท นั้นจัดว่าต่ ากว่าราคาจ าหน่ายน้ าใช้อุตสาหกรรมในท้องตลาด  
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บริษัทคาดว่าในระยะยาวบริษัท จะไม่มีปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบประเภทดังกล่าว เนื่องจากบริษัท 

ปราจีนแลนด์ จ ากัด เป็นบริษัทที่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

ของบริษัท และมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท เนื่องจากด าเนินธุรกิจด้วยกันมาเป็นเวลานาน 

4.  สารเคมี เช่น สารส้ม สารกันซึม สี และแป้งมัน จะเป็นสว่นประกอบทีเ่สรมิคุณสมบัติของกระดาษ

คราฟท์ให้เปน็ไปตามคุณภาพที่ก าหนด  ซึ่งในกระบวนการผลิตกระดาษคราฟทจ์ะมกีารใช้สารเคมเีหล่านี้

เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ และสารเคมีเหล่านี้ก็สามารถจดัหาได้จากผู้จัดจ าหน่ายทั่วไปซึ่งมีจ านวนมาก และ

สามารถจัดหาได้จากภายในประเทศเกอืบทัง้หมด 

5.  เช้ือเพลิง ที่ใช้ในการผลิตหลัก ๆ ได้แก่ ถ่านหินประเภทลิกไนต์ และบีทูมนิัส เปน็เช้ือเพลงิที่ใช้ใน

การผลิตพลังงานความร้อน และผลิตไอน้ าของหม้อไอน้ า (Boiler)  วัตถุดิบเหล่านี้สามารถจัดหาได้ทั้งจาก

แหล่งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่ผ่านมา บรษิัท จัดซื้อถ่านหนิลิกไนต์ และบีทมูินัส จากผู้จ าหนา่ย

ภายในประเทศ และจากผู้จ าหน่ายในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีอยู่หลายรายโดยเปน็การสัง่ซื้อครั้ง

ต่อครั้ง ปจัจุบนับริษัท ไดม้ีการท าสัญญาซื้อขายถ่านหิน ส าหรับใช้ทั้งปีท าให้บริษทั มีถ่านหนิใช้อย่าง

ต่อเนือ่ง และราคาถูก 

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกค้าของบริษัท หลกั ๆ ได้แก่ ผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ซึ่งจะต้องน ากระดาษคราฟท์ที่บริษัทผลิตไป

ผ่านกระบวนการผลิตเพื่อท าเป็นแผ่นลูกฟูก (Sheet Board) เสียก่อน  จึงจะน าไปใช้ในการผลิตกลอ่งลกูฟูกได้  

ในปัจจุบันกระดาษลูกฟูกที่ใช้กนัอยูโ่ดยทัว่ไปมีอยู่ 4 แบบ ได้แก่ กระดาษลูกฟูก 2 ช้ัน (Single Face) กระดาษ

ลูกฟูก 3 ช้ัน (Single Wall) กระดาษลกูฟูก 5 ช้ัน (Double Wall) และ กระดาษลูกฟูก 7 ช้ัน (Triple Wall) แต่

ละแบบมีความแข็งแรงต่างกนัไป ซึ่งโดยทั่วไปแลว้กระดาษลกูฟูกทีม่ีจ านวนช้ันมากกว่าจะมีความแขง็แรง

สูงกว่า ดังนั้น ในการผลิตกลอ่งเพื่อบรรจุสนิค้าที่มนี้ าหนักมาก หรือ ต้องการความแขง็แรงของบรรจภุัณฑ์

เป็นพเิศษ ผู้ผลิตกล่องลูกฟกูจงึมักจะเลือกใช้ กระดาษลูกฟูก 5 ช้ัน หรือ 7 ช้ัน เนือ่งจากมีความแขง็แรงสงูกว่า 
ทั้งนี้  กระดาษลูกฟูกแต่ละแบบจะมลีักษณะโครงสร้างเปน็ช้ันของกระดาษลกูฟูก และลอนกระดาษ

ลูกฟูกสลับกนัไป เช่น กระดาษลูกฟูก 3 ช้ัน จะประกอบด้วย ลอนกระดาษลูกฟูก 1 ช้ัน พรอ้มกระดาษปะ
หน้าท าผิวกล่อง ด้านใน  และด้านนอก อีก 2 ช้ัน รวมเปน็ 3 ช้ัน ดังรูปต่อไปนี ้

 

 

 
กระดาษผิวกลอ่งช้ันนอก  
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทเปน็กลุ่มลูกค้าทีอ่ยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ซึ่งบริษัทได้
เน้นลูกค้าทีม่ีความมั่นคง มีอัตราการเจริญเติบโตทางการค้าอย่างต่อเนือ่งและมีฐานะทางการเงนิที่ด ี ในปี 
2561 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ซึง่มียอดซื้อเฉลี่ยตอ่เดอืนสูงกว่า 150 ตันขึ้นไป จ านวน 15 ราย  ส าหรับสัดส่วน
ยอดขายในกลุม่ลูกค้าดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 77 ของรายได้จากการขายรวมของบริษทั  

ทั้งนีลู้กค้ารายใหญ่จ านวน 15 รายที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าทีเ่ป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ของ
บริษัทจ านวน 5 ราย มีสัดส่วนยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 42 ของยอดขายรวม ส าหรับลูกค้ารายใหญ่อื่น ๆ อีก 10 
รายนั้น มีสัดสว่นยอดขาย คิดเป็นรอ้ยละ 35 ของยอดขายรวม และส าหรับลกูค้าทั่วไปมีสัดสว่นยอดขายคิด
เป็นร้อยละ 8 ของยอดขาย และมลีูกค้าต่างประเทศ (Export) มีสัดส่วนยอดขายคิดเปน็ร้อยละ 15 ของยอดขาย
รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีสัดส่วนยอดขายส าหรับกลุม่ลูกค้าที่เปน็ผู้ถือหุน้ใหญ่, ลูกค้ารายใหญ่อื่น 
ๆ และลูกค้าทั่วไป และลูกค้าต่างประเทศ (Export) คิดเป็นร้อยละ 50, 23, 13 และ 14 ของยอดขายรวม
ตามล าดับ 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

1. การควบคมุคุณภาพสินค้าและบริการใหม้ีมาตรฐานอย่างต่อเนือ่ง 
บริษัทให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทัให้มมีาตรฐานอย่างตอ่เนื่อง 
โดยบริษัท ไดน้ าระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้ด าเนินงาน จนไดร้ับการรับรองระบบบริหารงานคณุภาพ 
ISO 9001: 1994, ISO 9001:2000 ISO 9001:2008  และ ISO 9001:2015 ส าหรับการผลิตกระดาษผิวกล่องและ
กระดาษท าลอนลูกฟูกจากสถาบัน The United Kingdom Accreditation Services (UKAS) ซึ่งเปน็สถาบัน
รับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ทั้งนี้การไดร้ับใบรับรองคุณภาพมาตรฐานจะน ามาซึ่ง
กลไกการพัฒนาระบบงาน และระบบคุณภาพในการผลิตและการให้บริการให้ไดม้าตรฐานอย่างต่อเนือ่ง 

2. มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติและราคาที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี 
ปัจจุบนับริษทัสามารถผลิตกระดาษคราฟท์ได้หลายเกรด ซึ่งมีคุณสมบัติและราคาที่แตกต่างกัน ท าให้ลูกค้า
สามารถเลอืกใช้สินค้าทีม่ีคุณภาพ และราคาเหมาะสมกับความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันได้  

3. การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกับลกูค้า    
พนักงานขายของบริษัทมีการติดตอ่และออกพบลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ จึงมโีอกาสสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี
ตลอดจนได้รับฟังความคิดเหน็จากลูกค้าโดยตรงเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและการให้บรกิาร ท าให้
พนักงานขายของบริษัทมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้พนักงานขายของบริษัท ยังได้รับ
การฝึกอบรมให้มคีวามรูเ้กี่ยวกบัผลิตภัณฑ์กระดาษคราฟท์เปน็อย่างดี  จึงสามารถให้ค าแนะน าในการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และค าแนะน าอื่น ๆ ที่เปน็ประโยชน์กับลูกค้าได้ 

ส่วนที่ 1 หน้าที ่14 



                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย 

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  มาจากลกูค้ากลุม่ผู้ถอืหุ้นใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ต้องพึ่งพงิ

กระดาษคราฟท์จากบริษัทในสัดส่วนที่สูง รองลงมาคือกลุม่ลูกค้ารายใหญ่จ านวนนอ้ยราย อาจเกิดความเสี่ยง

ในกรณีทีลู่กค้ากลุ่มนี้อาจเปลี่ยนไปสัง่ซื้อสนิค้าจากผู้ประกอบการรายอืน่ แต่ความเสีย่งดังกล่าวมีไมม่ากนัก

เนื่องจากบริษัทมคีวามสมัพันธ์ที่ดมีีการติดต่อซือ้ขายกันมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการใน

การก าหนดนโยบายการให้สว่นลดทางการค้า เงื่อนไขเครดิตเทอมโดยดูจากปริมาณการสัง่ซื้อเป็นหลกัเพื่อ

จูงใจใหลู้กค้าสั่งซือ้สินค้าจากบริษัท และเพือ่เป็นแนวทางในการปอ้งกนัความเสี่ยง บริษัทจงึได้ก าหนด

นโยบายการค้าเพื่อหาลกูค้ารายใหม่ ๆ เพิม่มากขึน้ท าให้ลดความเสีย่งไดอ้ีกทางหนึ่ง 

 

ความเสี่ยงจากการถูกตัดราคาโดยกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ 

เนื่องจากตลาดอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์อุปทานยังคงมีมากกว่าอุปสงค์อยู่มาก การแข่งขนัในตลาดจึงทวี

ความรนุแรงอย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะด้านราคา และการก าหนดราคาในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์มักจะท า

โดยกลุม่บริษทัซึ่งเป็นผู้น าตลาด ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการถูกตัดราคาโดยกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ 

 

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการควบคมุต้นทุนการผลิตและคณุภาพ

ของสนิค้าให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันไดก้ับผู้ผลิตรายใหญ่ ส่งเสรมิการสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกบัลูกค้า

อย่างต่อเนือ่ง และเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมคีุณภาพเป็นทีย่อมรับในตลาดต่างประเทศและระดบัราคา

ที่สามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก ดังนัน้การส่งผลิตภัณฑ์ไปขายต่างประเทศจึงช่วยลดการพึ่งพงิตลาด

ภายในประเทศอีกดว้ย 
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต 

 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญกับผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 

บริษัทมีการสั่งซื้อน้ าซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญจากบริษัทที่ผลิตน้ าเพียงรายเดียว จึงท าให้มีความเสี่ยงใน

การถูกยกเลิกการจัดหาน้ าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหรือถูกก าหนดราคาซื้อที่สูงกว่าผู้จัดจ าหน่ายรายอื่นอย่างมี

สาระส าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทได้ 

 

บริษัทได้ท าสัญญาซื้อขายน้ าเป็นสัญญาอายุ 3 ปี ซึ่งตามสัญญาระบุว่าบริษัทผู้จัดจ าหน่ายน้ าจะต้องไม่

ก าหนดอัตราค่าน้ าสูงกว่าราคาตลาดและจะต้องเป็นอัตราที่เท่ากันหรือต่ ากว่าที่จัดจ าหน่ายให้ผู้ซื้อน้ าเพื่อใช้

ในอุตสาหกรรมรายอื่น 

 

ความเสี่ยงทางการเงิน 

 

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

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 
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ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

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 

ภาระผูกพัน  

ที่ดินโฉนดเลขที่ 13103 รวมถึงอาคารและสิง่ปลกูสร้าง ตั้งอยูท่ี่ ต.วัดโบสถ์ อ.เมอืง จ.ปราจีนบุรี พรอ้ม
เครื่องจักรหลักส าหรบัผลิตกระดาษคราฟท์ รวมจ านวน 50 เครือ่ง และเครื่องจักรส าหรบัผลิตไฟฟ้าและไอน้ า 
รวมจ านวน 22 เครือ่ง ซึ่งมีมลูค่าทางบัญชีทั้งสิน้ 1,399.46 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปน็หลกัประกนั
เงินกู้ยืมกับธนาคารแห่งหนึง่ในวงเงินทั้งสิน้ 1,882.55 ล้านบาท 

หมายเหตุ เป็นสัญญาเช่าพื้นทีก่ับ บริษัท ไทยฟาร์อสีต์ จ ากัด เริ่มเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 มีอายุสัญญา 1 

ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 72,187.50 บาทต่อเดือน 

การลงทุนในบริษัทย่อย 

-ไม่มี- 

การตีราคาทรัพย์สินใหม ่

-ไม่มี-
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                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บริษัทมลีูกหนีค้้าช าระซึ่งอยูร่ะหว่างด าเนินการติดตามช าระหนี้ ดังต่อไปนี้ 

- บริษัท โอ แอนด์ เอช ฮันนี่คอมป์เปเปอร์ จ ากัด ค้างช าระค่าสินค้า จ านวน 181,383.61 บาท  อยู่

ระหว่างช้ันบังคับคดี 

- บริษัท ยูไนเต็ด แมธทีเรียล แฮนดิ้ง จ ากัด ค้างช าระคืนเงินมัดจ า จ านวน 3,313,000.00 บาท ขณะนี้ 

บริษัท ดังกล่าวถูกพิพากษาให้เป็นผู้ล้มละลาย อยู่ระหว่างการด าเนินการติดตามขอรับช าระหนี้ 

ทั้งสองรายการได้บันทึกเป็นหนี้สงสัยจะสูญแล้วในปี 2559 โดยจะท าการติดตามการช าระหนี้สินจน

เป็นที่สิ้นสุด แล้วจึงตัดจ่ายเป็นหนี้สูญ หากไม่ได้รับการช าระต่อไป 
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                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
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 
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                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

บริษัทมทีุนจดทะเบียนจ านวน 650 ล้านบาท เรียกช าระแล้วจ านวน 650 ล้านบาท เปน็หุ้นสามัญจ านวน 
650  ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (เป็นหลักทรัพย์ทีจ่ดทะเบียนกับตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) 

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษทัที่มีช่ือปรากฎตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมือ่วนัที่ 7 มีนาคม 2562 
ประกอบด้วย 

ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 

1 กลุ่มชินเศรษฐวงศ์  275,563,630 42.39 

 นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ ์     81,962,730 12.61 

 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากัด 1     72,142,230   11.10 

 นางอัจฉรา ชินเศรษฐวงศ ์     60,679,000   9.34 

 นายชิน ชินเศรษฐวงศ ์     58,874,670   9.06 

 นางสาวฐาปณีย์ ชินเศรษฐวงศ ์ 542,300 0.08 

 นางสาวขวัญทิพย ์ ชินเศรษฐวงศ ์  528,600 0.08 

 นายชินพัชร ชินเศรษฐวงศ ์ 440,000 0.07 

 นายอภิชัย ชินเศรษฐวงศ ์  394,100 0.06 

2 กลุ่มมังกรกนก   67,553,500 10.25 

 นายมงคล มังกรกนก     42,329,000 6.51 

 นางสุชาดา มังกรกนก 20,000,000 3.08 

 นายมนตรี มังกรกนก      1,570,000 0.24 

 นายขรรค์ชัย มังกรกนก  1,525,000 0.23 

 นางสาวพรทิวา มังกรกนก      1,011,000 0.16 

 นายธีรชัย มังกรกนก      618,200 0.10 

 นายพรชัย มังกรกนก    385,000 0.06 

 นางปัญจรัตน์ มังกรกนก  61,300 0.01 

 นางสาวศิริกุล มังกรกนก 44,000 0.01 

 นายภูริพงศ์ มังกรกนก 10,000 0.01 
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                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 

3 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิต้ีส์ จ ากัด 2 39,153,000   6.02 

4 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 29,582,300 4.55 

5 นายสุรพงษ ์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์      14,000,000 2.15 

6 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 9,342,200 1.44 

7 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์  8,551,700 1.32 

8 นายไพโรจน ์ ช่ืนชูจิตต์      8,099,770 1.25 

9 นายบุญน า บุญน าทรัพย์ 6,447,000 0.99 

10 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 6,039,500 0.93 

11 อื่น ๆ 185,667,400 28.56 

รวมทั้งส้ิน 650,000,000 100.00 
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                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

หมายเหตุ 
1. บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตกล่องกระดาษและแผ่นลูกฟูก มีรายช่ือผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
 

ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 

1 นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ ์ 72,610 48.41 

2 นายอภิชัย ชินเศรษฐวงศ ์ 40,000 26.67 

3 นายชินพัชร ชินเศรษฐวงศ ์  15,750 10.50 

4 นางสาวฐาปณีย์ ชินเศรษฐวงศ ์  6,750   4.50 

5 นางรุจิวงศ ์ ไดธนวงศ์  6,750   4.50 

6 นางสาวขวัญทิพย ์ ชินเศรษฐวงศ ์  6,750   4.50 

7 นายชิน ชินเศรษฐวงศ ์ 502   0.33 

8 นางอัจฉรา ชินเศรษฐวงศ ์ 500   0.33 

9 นายช านาญ  วีรวรรณ 388   0.26 

รวม   150,000     100.00 

 

2.     บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิต้ีส์ จ ากัด ประกอบธุรกิจซื้อขาย และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายช่ือผู้ถือหุ้น ดังนี้  

ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 

1 นางธีรรัตน์ คุณัตถานนท์ 560,000 40 

2 นายพิษณ ุ ลีลาหานนท ์ 350,000 25 

3 นางสาววรรณ ี จันทร์ไกรวัล 280,000 20 

4 นางณัฐนี ตุ้มทอง 210,000 15 

รวม 1,400,000 100 
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                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี หรอืตาม

ความเหมาะสมหากไม่มีความจ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงนิปนัผลนี้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนนิงานปกติ

ของบริษัท อย่างมีนัยส าคัญ 

 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 

ปีงบการเงิน 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

จ านวนหุน้ (ล้านหุ้น) 130 650 650 650 650 650 650 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 93.46 215.53 199.41 163.99 191.47 315.26 777.17 

อัตราก าไร (ขาดทนุ) สุทธิต่อหุ้น 0.72 0.33 0.31 0.25 0.29 0.49 1.20 

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.60 0.20 0.20 0.15 0.15 0.25 0.60 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 83.46 60.32 65.19 59.45 50.92 51.54 50.18 
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                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

โครงสร้างการจัดการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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ข้อมูลคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

รายช่ือ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ฯ 

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์
ประธานและกรรมการที่

เป็นผู้บริหาร 
- ประธานและกรรมการที่

เป็นผู้บริหาร 
- 

นายมงคล มังกรกนก กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - 

นายบุญน า  บุญน าทรัพย ์
กรรมการที่ไม่ใช่

ผู้บริหาร 
- 

- - 

นายพยนต์  ถาวรวงศ ์ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ - - 
นายมนัส  หวังธรรมนูญ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ 

นายก าจร  ช่ืนชูจิตต์ กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 

- 
ประธานและกรรมการ

อิสระ 
นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์
สาคร 

กรรมการอิสระ 
ประธานและกรรมการ

อิสระ 
- - 

นายวัชชระ ชินเศรษฐ
วงศ์ 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
- 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 

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 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

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

กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมอืช่ือร่วมกนัและประทับตราส าคัญของบริษัท 
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ข้อมูลผู้บริหาร 

นอกจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแลว้ บริษัทไดก้ าหนดให้มีผู้บริหารระดับสงูเพือ่

สนับสนนุการปฏบิัติงานของคณะกรรมการดงันี้ 

ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1  นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์  รองกรรมการผู้จัดการ 
2  นายชาตรี พรจรรยา  ผู้อ านวยการบริหาร 
3  นางเพ็ญศิร ิ ชินเศรษฐวงศ์  ผู้จัดการฝ่ายบริหาร / ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ 

4  นายศรนรินทร ์ ทิพย์ประโพธิ์  ผู้จัดการโรงงาน 
5  นายจิราศักดิ ์ เด่นเกรียงไกร  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

• ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้

ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท 

• ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท อนุมัติผังอ านาจอนุมัติและอนุมัติรายการตามผัง

อนุมัติ  และก ากับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมี

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 านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
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• สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน

อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

• สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

• พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย  

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

• 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 านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

• มีอ านาจสัง่การ วางแผน และด าเนนิกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด 
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• 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 

• มีอ านาจในการอนุมัตกิารซื้อทรัพย์สนิ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องจากการด าเนินงานของบริษัท ตาม

สัญญา และ/หรือข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมรีายละเอียดตามผังอ านาจอนุมัติ1 
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ผังอ านาจอนุมัติ1 

ต าแหน่ง 

 
สังหาริมทรัพย ์

 

 
อสังหาริมทรัพย ์ ซ้ือชิ้นส่วน 

อะไหล ่
(ต่อเดือน) 

 
ซ้ือวัตถุดบิ 
(ต่อเดือน) 

 ซ้ือต่อคร้ัง ขายต่อคร้ัง ซ้ือต่อคร้ัง ขายต่อคร้ัง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

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 * 

รองกรรมการ
ผู้จัดการ 

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 

 

หมายเหตุ เนือ่งจากปริมาณในการซื้อช้ินสว่นอะไหล่และการซื้อวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลานัน้ขึ้นอยู่กบัความ

จ าเป็นหรือความต้องการใช้ช้ินส่วนอะไหล่หรอืวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา รวมถงึความเหมาะสมของราคา

ของช้ินสว่นอะไหล่หรือวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงอาจมีบางช่วงเวลาที่จะมีการสัง่ซื้อช้ินสว่นอะไหล่

หรือวัตถุดิบเปน็จ านวนมาก ดังนัน้บริษทั จึงไมส่ามารถระบจุ านวนเงินที่แน่นอนส าหรับการซื้อช้ินส่วน

อะไหล่และวัตถุดิบได้ แต่การซื้อดังกล่าวจะตอ้งมีเงือ่นไขและราคาที่เปน็ไปตามปกติธุรกิจ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

 

การปฏิบัติงานด้านการสรรหา 

• 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 

 

การปฏิบัติงานด้านการการพิจารณาค่าตอบแทน 

• 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
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ปัจจัยที่น ำมำเพื่อพิจำรณำ 

สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท 

เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 

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 

การสรรหากรรมการ 

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเปน็ผู้คดักรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถว้น และมีศักยภาพที่จะ

เข้ามาบริหาร จัดการบริษัทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณา ก่อนทีจ่ะเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนมุัติแต่งตั้ง 

 

 

 

 

 

ทักษะ ผลงำน และคุณสมบัติของคณะกรรมกำรชุดปัจจุบัน 

องค์ประกอบควำมเป็นอิสระ 

ควำมหลำกหลำยใน ควำมสำมำรถและประสบรณ์ 

กำรเสนอรำยชื่อจำกผู้ถือหุ้น 

ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำย ข้อบังคับบริษัท 

 

 

 

คณะกรรมกำร

พิจำรณำ เพื่อ

น ำเสนอในที่

ประชุมผู้ถือหุ้น 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจำรณำอนุมัติ 
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วิธีการเลือกต้ังกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้ 

• 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 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

• 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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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

• 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 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมชุดย่อยอื่น 

• ให้คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ มีวาระอยู่ในต าแหน่งตามวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ และ

กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้ใหมอ่ีกได ้

• นอกจากพ้นตามต าแหนง่ตามข้อ 1 กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ พ้นจากต าแหนง่เมือ่  

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการชุดย่อย 

- คณะกรรมการบริษัทมมีติให้ออกจากต าแหนง่ 

หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการโดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อ

เทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ใน

ระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และจะค านึงถึง ความเป็นธรรม

และเหมาะสมส าหรับการจ่ายค่าตอบตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน

ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก าหนด
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ค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย 

โดยจะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ

ขออนุมัติเป็นประจ าทุกปี 

 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 

กรรมการ 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ าเหน็จ 
คณะกรรมการบริษัท 10,000 ✓ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 ✓ 
คณะกรรมการบริหาร 10,000 ✓ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 ✓ 
สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ ไมม่ ี
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจ านวน 8 รายในปี 2561 ดังนี ้
ช่ือ-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 ์ กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 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 

สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ ไมม่ ี

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความส าเร็จในเชิงกลยุทธ์ของบริษัท 

และตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารได้ทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี โดยก าหนดระบบการ

บริหารค่าตอบแทนถึงด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

o การบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน 

- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับผลการบรรลุความส าเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์

บริษัท 

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะขึ้นอยู่บนพื้นฐานของตัวช้ีวัดความส าเร็จในการด าเนินงาน ทั้ง

ตัวช้ีวัดทางด้านผลตอบแทนทางการเงิน ด้านลูกค้า และกระบวนการภายใน 

- การท าให้เกิดความมั่นใจว่าตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ตั้งขึ้นมีความเหมาะสมกับขีดความสามารถในการ

ด าเนินงานของบริษัท เป้าหมายของบริษัท และระดับผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 
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o การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ 

- การจ่ายค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าให้เกิดความมั่นใจว่า

บริษัทสามารถที่จะดึงดูด และรักษาพนักงานที่ดี มีความสามารถ ให้เข้ามาท างานและอยู่สร้าง

ผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

 

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท 
ประเภท CEO ผู้บริหาร พนักงาน รูปแบบ วัตถุประสงค ์

เงินเดือน ✓ ✓ ✓ เงินสด 
จูงใจรกัษาพนกังานที่มีความสามารถ 
ตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่
รับผิดชอบ  

ผลประโยชน์อ่ืน ✓ ✓ ✓ 
กองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ 
ประกันชวีิต 

สร้างความมั่นคงให้กับพนกังาน 

เงินโบนัส ✓ ✓ ✓ เงินสด รางวัลตอบแทนความส าเร็จในแต่ละปี 

ค่าตอบแทนระยะยาว ✓ ✓ - เงินสด 
ผลักดันให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี 
สอดคล้องผลตอบแทนรวมแก่ผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารจ านวน 5 ราย เท่ากับ 17.45 ล้านบาท ประกอบด้วย เงนิเดือน โบนัส กองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพ และอื่น ๆ 

 

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

เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิน้ 37.21 ล้านบาท
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การก ากับและดูแลกิจการ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทยึดถอืการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นขัน้พืน้ฐาน มีความโปรง่ใส น่าเช่ือถอืและเป็นทีย่อมรับตามแนว

ทางการด าเนนิธุรกิจที่ดี ดว้ยธรรมาภิบาลและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยครอบคลมุ 5 หมวด 

• สิทธิของผู้ถือหุน้ 

• การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

• การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

• การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา 

 

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 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
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. 
เผยแพร่รายงานการ

ประชุม 
(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 คุณก าจร ช่ืนชูจิตต์ และดร.ถกล นันธิรา

ภากร เพื่อเป็นผู้รับมอบอ านาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 

จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนล่วงหน้าให้กับผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียน เพื่อ

อ านวยความสะดวก โดยหากมีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะมีการส่งส าเนาใบมอบฉันทะที่มี

ลายเซ็นต์ของกรรมการอิสระผู้รับมอบอ านาจกลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลั งการประชุม เพื่อใช้เป็นเอกสาร

ประกอบการตรวจสอบผู้ถือหุ้นของหน่วยงานก ากับดูแลภายหลัง 

 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการเข้าร่วมประชุม บริษัทใช้ระบบ

บาร์โค้ดในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเพื่อความรวดเร็วและแม่นย า โดยได้เตรียมบุคลากรและสิ่ง

อ านวยความสะดวกไว้อย่างเพียงพอ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร ป้ายช้ีแจงขั้นตอนการลงทะเบียนโดยละเอียด

คณะกรรมการบริษัทก าหนดวันประชุมเป็นวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น. ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดสุด 
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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 านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 

ขั้นตอนและวิธีการประชุม การออกคะแนนเสียง และการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม  

 

ในการลงคะแนนเสียง บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนส าหรับทุกวาระ และส าหรับวาระการเลือกตั้ง

กรรมการจัดให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล หรือทั้งคณะ 

 

ประธานที่ประชุมแจ้งผลการลงคะแนนและมติของที่ประชุมในแต่ละวาระ แบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย งด

ออกเสียง และบัตรเสีย โดยพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว 

 

เลขานุการบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุม เพื่อน าส่งให้หน่วยก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง แล ะเผยแพร่ไว้บน

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 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

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 

 

ต่อลูกค้า สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเงื่อนไขตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ 

และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อ

ลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน และให้ความส าคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่าง

สม่ าเสมอ และไม่น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  

 

ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ ค านึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการด าเนินธุรกิจ และ

ผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณที่

ดีทางธุรกิจในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทยึดถือกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ส่วนที่ 2 หน้าที ่21 



 
 

                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

คู่ค้า :ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต และปฏิบัติตาม

สัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข

ได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความ

สมเหตุสมผล 

 

คู่แข่งทางการค้า : ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม และตั้งอยู่บน 

พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของ

คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า 

ด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง 

 

เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด รายงานฐานะทางการเงิน

ของบริษัท แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ าเสมอและแจ้งให้

เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย เพื่อเป็นการป้องกันการลงทนุที่มคีวามเสี่ยงจึงก าหนดให้มีการเรียกเกบ็

เงินค้ าประกันผลงานตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสม  

 

ต่อพนักงาน 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 พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์

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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                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

 

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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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้ก าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับในการท างาน ว่าด้วยวินัยและการลงโทษ 

ซึ่งหากพบหลักฐานว่าพนักงานได้กระท าผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท จะถือว่าเปน็การผิดวินยัขัน้ 

ร้ายแรง และจะพจิารณาลงโทษขั้นสงูสุดตามระเบียบของบริษัททนัที จัดใหม้ีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกบั 

นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รปัช่ันอย่างสม่ าเสมอ 

 

การล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทถึงความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญาหรือ

ลิขสิทธ์ิ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการโจรกรรมข้อมูล และการ

ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนสิทธิการติดตั้งโปรแกรม

ซอฟต์แวร์การใช้งานต่าง ๆ ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากผู้ดูแลระบบสารเทศของบริษัทเสมอ  

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

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

กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหาร สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ 
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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 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ โดยก าหนดให้เป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

บริษัท เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการน าไปก าหนดเป็นกลยุทธ์และตั้งเป้าหมาย และมีการทบทวนและติดตามความ

คืบหน้าเป็นประจ าทุกปี คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติผ่านการ

ประชุมกรรมการบริษัทในทุก ๆ ไตรมาส ทั้งนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ 

โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของ

เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ในปี 2561  
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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 าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ย่อยทุกชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ

บริหาร เป็นรายบุคคลและทั้งคณะด้วยตนเองเป็นประจ าทุกปี ครอบคลุมการทั้งเรื่องโครงสร้างและ

คุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การเข้าร่วมประชุม การปฏิบัติตามหน้าที่ การ

พัฒนาตนเอง และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

• เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา 

• เพื่อใช้ในการพัฒนาการท างานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิผล และตระหนักถึงความรับผิดชอบของ

ตนได้อย่างชัดเจน 

• เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
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การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ 

บริษัทพิจารณาการน าหลักการปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ที่

ออกโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจบริษัท

แล้วโดยในปี 2561 มเีรื่องที่บริษัทยงัไมไ่ด้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนทีเ่หมาะสม โดยพบว่ากรรมการทั้ง 8 

ท่านด ารงต าแหน่งต่อเนือ่งเกิน 9 ปี โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทกุท่านเป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด รวมทั้งเป็นกรรมการทีม่ีประสบการณ์ความรู้ และความ

เช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินธุรกิจอนัเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และการด าเนนิธุรกิจ

ของบริษัท 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นไมร่วมค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกตามจริง 6,180 บาท 

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

เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยนื บริษัทไดก้ าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกจิดังนี้ 

 

กำรก ำหนดรำคำขำย บริษัทได้ก าหนดจุดขายของสินค้าอยู่ในระดับสินค้าเกรดสูงเทียบเท่ากับผู้ผลิตกระดาษ

คราฟท์ช้ันน าของประเทศ และพิจารณาถึงภาวะการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

 

ผลิตสินค้ำที่หลำกหลำย ตรงต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยจัดส่งอย่ำงทันท่วงที  บริษัทใส่ใจในความ

ต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุดตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า 

 

ใส่ใจบริกำรลูกค้ำ ทั้งก่อนและหลังกำรขำย เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลศิ

แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ าเสมอ และได้มีการ

พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ประมวลผลต่าง ๆ รวมถึงจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานให้มี

ความทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

 

สร้ำงกำรเจริญเติบโตร่วมกันอย่ำงยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย บริษัทมุ่งเน้นในการด าเนินธุรกิจและสร้าง

ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
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การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทด าเนนิการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดขอบเขตให้ครอบคลุมทกุกระบวนการ ทั้งในระดับองค์กร 

ผู้บริหารและพนกังานทกุระดับ ค านึงถึงกลยุทธ์และแผนการด าเนนิการของบริษัท รวมถึงการปฏิบตัิตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคับทีเ่กี่ยวข้อง ซึ่งมโีครงสร้างการบริหารความเสีย่งดังนี้ 

 
ทั้งนีเ้พื่อบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งทางด้านกลยทุธ์ ด้านการปฏิบัตงิาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบตัิงาน

ตามกฎระเบียบ/ข้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้อง ตลอดจนการทุจริต คอร์รปัช่ันให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ สอดคล้อง

ตามหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดี บรรลุตามวัตถปุระสงค์ในการด าเนินงานและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ

บริษัท รวมทัง้ตอบสนองต่อความคาดหวงัของผู้มสี่วนไดเ้สีย โดยค านึงถึงความสมดลุระหว่างความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึน้กับผลตอบแทนทางธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุและประเมินควำมเสี่ยง

ประเมินมำตรกำร/จัดล ำดับ

วิเครำะห์/ประเมิน/ก ำหนดมำตรกำรจัดกำร
ควำมเส่ียง

วำงแผนจัดกำรควำมเสี่ยง

ตรวจประเมิน/รำยงำน

ติดตำมผล/ทบทวน/เสนอ
มำตรกำรต่อไป
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บทบาทและหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบาย และ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ก ากับให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ าเสมอทั่วทั้งองค์กร 
พิจารณารายงานผลการตรวจติดตามการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 
รายงานผลการตรวจติดตามแก่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร ทบทวน ก ากับดูแลและติดตามสถานะความเสี่ยงที่ส าคัญทางธุรกิจ 
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

น านโยบายการบริหารความเสีย่งไปประยุกต์ใช้ทั่วทัง้องคก์ร 
บริหารจัดการระบบการบริหารความเสีย่งให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได้ 
ติดตามให้เกิดการน าไปใช้อย่างตอ่เนือ่ง และรายงานการตรวจติดตามแก่
คณะกรรมการตรวจสอบ 

พนักงาน เรียนรู้ และตระหนักถงึความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
น านโยบายและกรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้กับการ
ท างานประจ าวัน 

ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปน็รายไตรมาส เพือ่พิจารณาประเดน็ความเสี่ยง

ใหม่ ประเมนิระดับความเสี่ยง พจิารณาความสมัพันธ์จากผลกระทบของความเสีย่งแต่ละเรื่อง ทบทวนระดับ

ความเสี่ยงเดมิที่ไดร้ะบุไว้แล้ว และติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจัดการที่

รับผิดชอบในปจัจัยความเสี่ยงต่าง ๆ และผลส าเรจ็ของตวัวัดผลที่เช่ือถอืได้จากการปฏิบัตงิานตามแผนงาน

นั้น เพือ่น าเสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

 

การควบคุมภายใน 

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างระบบการควบคุมภายอย่างรัดกุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์

ที่ส าคัญในการด าเนินงาน การรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

สามารถสนับสนุนและปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีขึ้น ปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของ

บริษัท ในปี 2561 การด าเนินกิจกรรมการควบคุมภายในสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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สภาพแวดล้อมการควบคุม เรายึดมัน่ในคุณธรรม จรยิธรรม ความซือ่สัตย์สุจริต ความรบัผิดชอบ ด าเนิน

ธุรกิจอย่างโปรง่ใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย โดยยึดถือประโยชน์รว่มกนัของคู่ค้า ชุมชน สังคม

และสิ่งแวดลอ้ม โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากับดูแลนโยบายและมาตรการ

ต่อต้านการให้หรอืรับสนิบนและการคอร์รปัชัน 

 

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  มีการมอบหมายอ 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 
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การประเมินความเสี่ยง บริษัทให้ความส าคัญให้การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดให้มีการบริหาร

ความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับการปฏิบัติงาน ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ซี่งรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง ฯ” หน้าที่ 65  

 

กิจกรรมการควบคุม 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 ให้เข้า ใจหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง 

นอกจากนี้ยังมีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศที่ส าคัญ 

 

ระบบสารสนเทศ บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน 

โดยระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสามารถรวบรวมและประมวลผลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

และทันเวลา รวมทั้งจัดให้มีระบบเทคโนโลยีที่คุณภาพ ทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการ

ประมวลข้อมูลเป็นจ านวนมากเป็นข้อมูลเพื่อบริหารจัดการที่ใช้ได้ ทันเวลา และทันต่อการแข่งขันโดย

ค านึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ 

 

บริษัทจัดท ารายงานข้อมูลที่ส าคัญเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างเพียงพอส าหรับใช้

ประกอบการตัดสินใจ หรือพิจารณาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามที่กฎหมายก าหนด 
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ไว้อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งจัดให้มีรายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีรายละเอียดตามควรและจัดเก็บ

เอกสารที่ส าคัญโดยเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

 

กิจการการติดตามผล  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 ฝ่ายจัดการและหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสื่อสารให้

คณะกรรมการทราบทันทีไว้อย่างชัดเจน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

มอบหมายมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขของฝ่ายจัดการต่อความผิดปกติที่ตรวบพบและ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบจนกว่าจะมีการแก้ไขเสร็จสิ้น 

 

การตรวจสอบภายใน 

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  
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หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบ 

- หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งก ากับดูแลให้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงมืออาชีพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

 

- หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความอิสระ โดยปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานวิชาชีพการ

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 

 

- นอกเหนอืจากกจิกรรมตรวจสอบภายใน หนว่ยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เช่น ให้

ค าปรึกษาแนะน าแก่ฝ่ายจัดการในด้านการควบคมุภายใน ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง เป็นตน้ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ก ากับ

ดูแลการปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพือ่ป้องกันการบั่นทอนความเปน็อิสระของ

ฝ่ายจัดการ

ส่วนที่ 2 หน้าที ่37 
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รายการระหว่างกัน 

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  ตามปกติธุรกจิ และไม่มีการใหค้ว่าวย

เหลือทางการเงินแก่บริษัทอืน่แต่อย่างใดโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 
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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 

ส่วนที่ 2 หน้าที ่39 



 
 

                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 

หน่วย : ล้ำนบำท 

ฐานะทางการเงิน 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 
ผลการด าเนินงาน    
 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 
อัตราส่วนทางการเงิน    
 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 

ส่วนที่ 3 หน้าที ่1 
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ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

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% 

ส่วนที่ 3 หน้าที ่2 



 
 

                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัท ขอ

รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจง้

ในสาระส าคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า 

1.  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง

ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว  

2.  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น

สาระส าคัญของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

3.  บริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ

บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบ

การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของ

บริษัท 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ได้รับรองความ

ถูกต้องและบริษัท ได้มอบหมายให้ นายมงคล  มังกรกนก หรือ นายวัชชระ  ชินเศรษฐวงศ์ เป็นผู้ลงลายมอื

ช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายมงคล  มังกรกนก หรือ นายวัช

ชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ก ากับไว้ บริษัท จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว

ดังกล่าวข้างต้น 

 

 ช่ือ             ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 

1.  นายมงคล มังกรกนก  กรรมการผู้จัดการ ___________________________ 

2.  นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์  รองกรรมการผู้จัดการ ___________________________ 

 

 



 
 

                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

ผู้รับมอบอ านาจ 

 

         ช่ือ            ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 

1.  นายมงคล มังกรกนก  กรรมการผู้จัดการ ___________________________ 

2.  นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์  รองกรรมการผู้จัดการ ___________________________



 
 

                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 
 

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 81 ปี สัญชาติไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 14 ปี 9 เดอืน 

สัดส่วนการถือหุน้ 9.06%    

         ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -มี- 

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University, USA 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 

 

ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัทจดทะเบียน 

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงงานผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 

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 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี- 

เอกสารแนบ 1 



                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

นายมงคล มังกรกนก อายุ 81 ปี สัญชาติไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 14 ปี 9 เดอืน 

สัดส่วนการถือหุน้ 6.51%    

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี- 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

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

 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 

ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายชื่อบริษัทจดทะเบียน 

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 าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น 

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 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี- 

  

เอกสารแนบ 1 



                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

      

    นายบุญน า บุญน าทรัพย์ อายุ 89 ปี สัญชาติไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษทั 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 14 ปี 9 เดอืน 

สัดส่วนการถือหุน้ 0.99%    

         ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เซนต์จอห์น คอลเลจ ฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 

 

ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษทั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายชื่อบริษัทจดทะเบียน 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และ ผู้อ านวยการรว่ม บริษัท โรงงานผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และ ผู้อ านวยการรว่ม บริษัท โรงงานพมิพ์ยอ้มผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอืน่ 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท คาสซาร์ดี้ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี- 

  

เอกสารแนบ 1 



                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

 

นายพยนต์ ถาวรวงศ์ อายุ 83 ปี สัญชาติไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 14 ปี 9 เดอืน 

สัดส่วนการถือหุน้ -ไม่มี-    

        ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2004 

 

ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ เนือ่งจากเหตุผลด้านสุขภาพตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

-ไม่มี- 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

-ไม่มี- 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี- 

 

 

  

เอกสารแนบ 1 



                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

 

นายมนสั  หวังธรรมนูญ อายุ 65 ปี สัญชาติไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 14 ปี 9 เดอืน 

สัดส่วนการถือหุน้ -ไม่มี-    

        ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

  สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 13/2004 

 

ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

ได้พ้นออกจากต าแหน่งกรรมการ เนื่องจากเสียชีวิตเมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2561 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

-ไม่มี- 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

-ไม่มี- 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี- 

 

  

เอกสารแนบ 1 



                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

 

นายก าจร  ชื่นชูจิตต์ อายุ 63 ปี สัญชาติไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 14 ปี 9 เดอืน 

สัดส่วนการถือหุน้ 0.38%    

        ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

Post Graduate Diploma Management Studies University of Brighton, UK 

 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2004 

 

ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายชื่อบริษัทจดทะเบียน 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท โรงงานผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอืน่ 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยแสตนดาร์ด อุตสาหกรรม จ ากัด 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี- 
  

เอกสารแนบ 1 



                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

 

นายสุรเชษฐ์ ทรัพยสาคร อายุ 58 ปี สัญชาติไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 14 ปี 9 เดอืน 

สัดส่วนการถือหุน้ -ไม่มี-   

         ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

 

ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายชื่อบริษัทจดทะเบียน 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอืน่ 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถนอมวงศ์บรกิาร จ ากัด 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ ากัด 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท รวมทรพัย์สิน จ ากัด 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี- 

เอกสารแนบ 1 



 
 

                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

 

นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 53 ปี สัญชาติไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
        จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 14 ปี 9 เดอืน 

        สัดส่วนการถือหุน้ 12.61%    

        ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -มี- 

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 

 

ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

-ไม่มี- 

ต าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 

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 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี- 

เอกสารแนบ 1 



                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

 

นายชาตรี พรจรรยา อายุ 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- 

 

นางเพญ็ศิริ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 51 ปี ได้รับการแต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2553  
ต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-     

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

 

นายศรนรินทร์ ทิพย์ประโพธิ์ อายุ 47 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561  
ต าแหน่งผู้จัดการโรงงาน สัดส่วนการถือหุ้น 0.01%     

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

 

 

 

  

เอกสารแนบ 1 



                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 

นายจิราศักดิ์  เด่นเกรียงไกร อายุ 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- 
 

นายวัฒนธนพล วฒัน์ธนวงศธร อายุ 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- 

เอกสารแนบ 1 



 
 

                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร 

รายชื่อกรรมการ 
จ านวนหุน้ที่ถือครอง 
2561 2560 

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

เอกสารแนบ 1 



                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

บริษัทไม่มีการลงทนุในบริษัทย่อยแต่อย่างใด

เอกสารแนบ 2 

เอกสารแนบ 2 



 
 

                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

ช่ือหน่วยงาน    บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซลัแตนท์ จ ากัด 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  นางพิไล  เปี่ยมพงศ์สานต์ 

ต าแหน่ง    ประธานบริษัท 

คุณวุฒิทางการศึกษา   - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     - Mini MBA. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

 - Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors  

(CIA No.30861) 

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

ประสบการณก์ารท างาน  

2524 – 2537  ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2537 – 2539   ผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2538 – 2540   นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

2542 – ปัจจุบัน  ประธานบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน   

2543 – ปัจจุบัน  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครอื 

2546 – ปัจจุบัน  บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

2546 – ปัจจุบัน  บริษัท โรงแรมปารค์นายเลิศ จ ากัด 

2547 – ปัจจุบัน  กลุ่มธุรกจิอาหารทิปโก้  

 

งานประเมนิระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน  

2554 – 2557  การควบคมุงบประมาณ 

การจัดซื้อ/ว่าจ้าง 

การควบคมุรายได้ค่าเช่าพื้นที่และการจัดท าสัญญาเช่าพื้นที่ 

 

เอกสารแนบ 3 



                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

 

การควบคมุทรพัย์สินถาวร ฯลฯ ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์และกองทุนรวม

สิทธิ 

    การเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างแห่ง โดย บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 

     จ ากัด 

 

การจัดฝึกอบรม  

2537 – 2540   สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย – จัดหลกัสูตรการอบรมและรว่มเป็น

วิทยากร 

2541 – 2544    American Corporation for Thailand Internal Auditor Training  

Program ร่วมกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคม, ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย, สถาบัน KENAN, Price Waterhouse Coopers, TRIS Rating Co., Ltd. 

และสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ฯลฯ 

ท าหน้าที่กรรมการโครงการฝึกอบรม จัดท าหลกัสูตร ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร 

“Internal Auditing for New Internal Auditor” ส าหรับผู้จบปริญญาตรีทีว่่างงาน

เนื่องจากถกูเลิกจ้างช่วงวิกฤตเศรษฐกจิ ปี 2541 จ านวน 22 รุน่ ประมาณ 1,000 คน

เอกสารแนบ 3 



 
 

                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

รายละเอียดการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

บริษัทใช้เกณฑ์ราคาทุน ในการประเมินทรัพย์สนิ (โปรดดูรายละเอยีดส่วนที่ 1 หน้าที่ 17) 

 

เอกสารแนบ 4 



 
 

                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์ 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 โดยมรีายละเอียดดงันี้ 

 

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 

 

เอกสารแนบ 5 



                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

 

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 าคัญได้ดังนี ้

 

• การสอบทานงบการเงิน  

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 

 

• การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

(AMC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน เหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา  โดย  

เอกสารแนบ 5 



                                          บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลระจ ำปี 

 

มุ่งเน้นในเรื่องการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพย์สิน การ

ป้องกันการผิดพลาดเสียหายที่เกิดจากการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และการท างานประจ าวันของ

พนักงาน และการทุจริต ซึ่งผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในในปี 2561  นี้ เป็นที่น่าพอใจและเป็น

ประโยชน์ในการให้ความเห็นในด้านการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีคุณภาพและเป็นที่น่าพอใจ  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้

มอบหมายให้ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด ท าหน้าที่เป็นบริษัทที่ปรึ กษาเกี่ยวกับ

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 ปี 

อนึ่ง หากมีความจ าเป็นที่จะตอ้งตรวจสอบในเรือ่งใดเป็นการพิเศษ คณะกรรมการตรวจสอบ จะมอบหมาย

ให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าด าเนินการทันที 
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• รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

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 

 

• การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

บริษัทก าหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อก าหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดต่าง ๆ ซึ่งบริษัท  ได้ปฏิบัติถูกต้องอย่างสม่ าเสมอตลอดมา 

 

• การพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 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 ภาระหน้าที่ที่ตอ้งก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ

บริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบได้ใหค้วามส าคัญตลอดมาทุกปี โดยคณะกรรมการจะเข้าไปมีส่วนรว่มใน

การเสนอแนะและใหค้วามเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบเท่าที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะท าได้ อยู่เป็นระยะ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

และเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท  โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อความถูกต้อง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความเป็นอิสระ และมุ่งเน้นด้านการควบคุ มภายใน 

เพื่อให้เกิดการบริหารงานของบริษัท  อย่างโปร่งใส เพื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระ และยินดีที่จะได้รับ

ข้อมูลจากทุก ๆ ท่าน ที่มีความประสงค์จะให้ข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หรือเสนอแนะ

ข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน าไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการน าข้อเสนอแนะ เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การบริหารจัดการภาระหน้าที่ต่าง ๆ มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 

 

 

        (นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร) 

                                                                               ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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แบบยืนยันควำมถูกต้องครบถ้วนของค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
              
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

1. ค่าบริการสอบบัญชี ประจ างวด ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 700,000 บาท 
2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 135,000 บาท x 3 ไตรมาส           405,000 บาท 

3. ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI 50,000 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,155,000 บาท 

 

ข้อมูลข้างต้น 
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอ่ืนที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า ส านักงานสอบ
บัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและส านักงานสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้า
ทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น 
ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ            
              

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบ
บัญชีและค่าบริการอ่ืนที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า ส านักงานสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับข้าพเจ้า และส านักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน  

 
  

                                                                           ลงช่ือ      
                                                                                        (นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรตัน์) 
                                                                   สังกัด บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
                                                                     ผู้สอบบัญชีของบริษัท ยูไนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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