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ข้อมูลบริษัท
เลขทะเบียนบริ ษทั

: บมจ. 0107547000281

ประเภทธุรกิจ

: บริ ษทั ประกอบธุรกิจธุรกิจผลิตกระดาษคราฟท์สาหรับจาหน่ายให้แก่อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่ง
แบ่งเป็ น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ Liner สาหรับอุตสาหกรรมผิวกล่องกระดาษ และ Medium สาหรับ
อุตสาหกรรมกระดาษลอนลูกฟูก
: ทุนจดทะเบียน
650,000,000
บาท

ทุนจดทะเบียนปัจจุบนั

ทุนชาระแล้ว

650,000,000

บาท

หุ้นสามัญที่จาหน่ายและชาระแล้ว

650,000,000

บาท

หุ้นบุริมสิ ทธิที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว

-ไม่มี -

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ที่ต้งั สานักงานใหญ่

: ชั้น 4 เลขที่ 113 – 115 ถ.ริ มคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 02-910-2700 (อัตโนมัติ)
โทรสาร 02-910-2709

ที่ต้งั โรงงาน

: เลขที่ 61 หมู่ 8 ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 037-482-968 ถึง 74
โทรสาร 037-482-975

เว็บไซต์

: www.unitedpaper.co.th

นายทะเบียน

: บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9999
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วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาคุณภาพในผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

พันธกิจ
มุ่งเป็ นองค์กรชั้นนาในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ สาหรับผลิตกล่องกระดาษและบรรจุภณ
ั ฑ์
มุ่งเป็ นองค์กรที่มีผลกาไรที่โดดเด่น และได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ ริ โภค คู่คา้ และนักลงทุน
มุ่งเป็ นองค์กรที่มีความสัมพันธ์อนั ดีกับคู่คา้ และเติบโตควบคู่กนั ไปในระยะยาว
มุ่งเป็ นองค์กรที่เน้นย้า คุณธรรม จริ ยธรรม ในการดาเนินธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
มุ่งเป็ นองค์กรที่ให้ความสาคัญกับบุคลากร เน้นพัฒนาทักษะ องค์ความรู ้ และคุณภาพชีวิตพนักงาน

ไปหน้ ำสำรบัญ

หน้ า 1

สำรจำกกรรมกำร
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ้น
ในปี 2564 โดยภาพรวมของตลาดยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อสังหาริ มทรัพย์ อุตสาหกรรมยานยนต์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการ
แข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมกระดาษเอง แต่ก็ยงั มีปัจจัยบวกจากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ หันมาใช้การซื้อขายแบบ
ออนไลน์และใช้กระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์มากขึ้น จึงนับได้ว่าเป็ นอีกปี ที่ทา้ ทายเป็ นอย่างมากสาหรับบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั
ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความเจริ ญเติบโตทางธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง ภายใต้จรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจและ
หลักธรรมภิบาล คานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย รวมถึงมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
พัฒนานวัตกรรมทางธุ รกิจและสังคมโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมดาเนินธุ รกิจอย่างรัดกุมและโปร่ งใส
ต่อต้านการทุจริ ตและ/หรื อคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาเสถียรภาพทางการเงิน ตลอดจนเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ผลิตและจาหน่ายสิ นค้าให้คล่องตัวและมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ในปี 2564 ท่ามกลางความถดถอยทางเศรษกิจ อุปสรรคและปัจจัยต่าง ๆ บริ ษทั ยังคงสามารถจาหน่ายสิ นค้าได้ใกล้เคียงกับปี ที่ผ่าน
มา ขณะที่ตน้ ทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งวัตถุดิบหลักและพลังงงาน ราคาขายสินค้าสามารถปรับตัวสู งขึ้นตามต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้
พอสมควร โดยรวมแล้วยอดขายเพิ่มขึ้น 28.91% ต้นทุนสิ นค้าขายเพิ่มขึ้น 47.28% ต้นทุนเพิ่มขึ้นมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคง
ความสามารถในการบริ หารจัดการ กาไรสุ ทธิอาจจะลดลงจากปี ที่ผ่านมาพอสมควร แต่ยงั นับได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถสร้างกาไรสุ ทธิ
ได้ 917.43 ล้านบาท ทั้งนี้บริ ษทั ยังคงนโยบายจ่ายเงินปันผลที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้จ่ายเงินปัน
ผลจากผลประกอบการประจาปี และกาไรสะสม แก่ผถู ้ ือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท หรื อทั้งสิ้น 461.50 ล้านบาท เพื่อนาเสนอให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุ้นอนุมตั ิต่อไป
บริ ษทั ขอขอบคุณผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ที่มีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของบริ ษทั ด้วยดีเสมอ

ด้วยความนับถือ

(ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์)
ประธานกรรมการ

ไปหน้ ำสำรบัญ
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ข้อมูลกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
บริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระดาษคราฟท์สาหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าผูผ้ ลิตกล่องกระดาษและแผ่นลูกฟูกทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและการดาเนินงานทีส่ าคัญของบริ ษทั ในแต่ละปี
ดังนี้
ปี 2533
- จดทะเบียนก่อตั้ง บริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด ขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 150 ล้าน
บาท
ปี 2535
- บริ ษทั ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานต่อกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2536
- เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2536 บริ ษทั ได้ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 150 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั มีทุน
จดทะเบียนเป็ น 300 ล้านบาท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นการเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุ้นเดิมทั้งจานวน
ปี 2537
- บริ ษทั เริ่ มดาเนินการก่อตั้งโรงงาน และเริ่ มทดลองเดินเครื่ องจักร
- บริ ษทั ได้ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 60 ล้านบาท รวมเป็ น 360 ล้านบาท โดยเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2537 จานวน 30 ล้านบาท และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2537 จานวน 30 ล้านบาท ทั้งนี้การ
เพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นการเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุ้นเดิมทั้งจานวน
ปี 2538
- เริ่ มประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายกระดาษคราฟท์
ปี 2540
- เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2540 บริ ษทั ได้ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 50 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั มีทุน
จดทะเบียนรวมเป็ น 410 ล้านบาท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นการเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุ้นเดิมทั้งจานวน
ปี 2543
- บริ ษ ัท ได้รั บ การรั บ รองระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ISO 9001 : 1994 ส าหรั บ การผลิ ตกระดาษผิ ว กล่ อ งและ
กระดาษท าลอนลู ก ฟู ก จากสถาบั น The United Kingdom Accreditation Services (UKAS) ซึ่ งสถาบัน รั บ รอง
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
- เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2543 บริ ษทั ได้ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 37 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั มีทุนจด
ทะเบียนรวมเป็ น 447 ล้านบาท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นการเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุ้นเดิมทั้งจานวน
ปี 2545
- บริ ษทั ดาเนินการปรับปรุ งกระบวนการผลิต โดยเพิ่มหม้อไอน้ า (Boiler 4 และ 5) และเปลี่ยนประเภทของ
เชื้อเพลิงที่ใช้ จากเดิมซึ่งใช้น้ ามันเตา (Boiler 1-3) มาเป็ นถ่านหิน เพื่อประหยัดพลังงาน
ปี 2546
- เริ่ มดาเนินการตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่ วมขนาด 7.5 เมกะวัตต์ โดยใช้ถ่านหินเป็ นเชื้อเพลิงเพื่อ
ช่วยลดต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าและไอน้ า
- บริ ษทั ได้รับการรับรองระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จากสถาบัน The United Kingdom
Accreditation Services (UKAS)
ปี 2547
- ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจานวน 49.60 ล้านบาท ตามที่ได้รั บ
อนุ มัติจากการประชุ มวิสามัญผู ้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2547 ทาให้บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนเป็ น 496.60 ล้านบาท โดย
วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็ นการเพิ่มทุนให้กับธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกูท้ ี่บริ ษทั ได้ทาไว้กบั ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 12 บาท
- ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 มีมติพิเศษให้บริ ษทั เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 650
ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 65 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็ นทุนที่เรี ยกชาระแล้วจานวน 496.60 ล้านบาท
ทั้งนี้สาหรับหุ้นเพิม่ ทุนที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระจานวน 15.34 ล้านหุ้นนั้น ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติให้จัดสรรไว้สาหรับ
การเสนอขายให้กบั ประชาชนต่อไป
- ในวันที่ 22 มีนาคม 2547 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 650 ล้านบาท และดาเนิ นการแปรสภาพ
เป็ นบริ ษทั มหาชน
- ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
สามัญของบริ ษทั จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ส่ งผลให้บริ ษทั มีทุนจด
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ทะเบียนจานวน 650 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 130 ล้านหุ้น โดยมีทุนที่เรี ยกชาระแล้วจานวน 496.60 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 99.32 ล้านหุ้น และมีหุ้นที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระจานวน 30.68 ล้านหุ้น ซึ่งจัดสรรไว้สาหรับเสนอ
ขายให้กบั ประชาชนต่อไป
เมื่ อ วัน ที่ 6 ธั น วาคม 2547 บริ ษ ัท ได้รั บ เงิ น จากการจัดสรรหุ้ น ดังกล่ าวแล้ว จากการน าหุ้ น เสนอขายให้กับ
ประชาชนซึ่งบริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 7
ธันวาคม 2547 เป็ นทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้วจานวน 650 ล้านบาทเป็ นหุ้นสามัญจานวน 130
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2548 โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่ วมได้ผ่านการทดสอบการเดินเครื่ อง และสามารถเริ่ ม
ผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานไอน้ าได้
เมื่ อ วัน ที่ 14 สิ งหาคม 2548 Steam turbine เกิ ดการเสี ย หายและทางบริ ษ ัท ได้ส่ งส่ ว นประกอบของ Turbine
กลับไปให้ผผู ้ ลิตเพื่อทาการแก้ไข
เมื่ อ วัน ที่ 31 มี น าคม 2549 บริ ษ ัท ผู ้ผ ลิ ตได้ส่ งส่ วนประกอบของ Turbine ที่ ไ ด้รั บ การแก้ไขให้เ ป็ นปกติแล้ว
กลับมายังบริ ษทั เพื่อดาเนินการติดตั้งส่วนประกอบของ Turbine ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่ วมได้ทาการทดสอบการเดินเครื่ อง หลังจากได้ติดตั้ง
ส่วนประกอบของ Turbine แล้ว และสามารถเริ่ มผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2550 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการขยายกาลังการผลิตไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่ วมจาก 7.50 เม
กะวัตต์ เป็ น 9.50 เมกะวัตต์ ทาให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน มีมติเห็นชอบให้บริ ษทั สามารถประกอบกิจการไฟฟ้า, ผลิตพลังงานควบคุม
และจาหน่ายไฟฟ้าได้เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551
เดือนกันยายน 2551 บริ ษทั เริ่ มทาการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็ นครั้งแรก
บริ ษทั ได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน The United Kingdom Accreditation
Services (UKAS)
บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็ นหุ้นละ 1
บาท รวมทั้งแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2556 ซึ่งภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ดังกล่าวข้างต้น ทาให้หุ้นสามัญของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจากเดิม 130 ล้านหุ้นเป็ น 650 ล้านหุ้น โดยมีทุนจด
ทะเบียนและทุนชาระแล้วคงเดิม คือ 650 ล้านบาท
บริ ษทั ได้ดาเนินการขยายกาลังการผลิต โดยเพิ่มสายการผลิตอีก 1 สาย สามารถผลิตเพิ่มขึ้นได้ 200,000 ตันต่อปี
โครงการดังกล่าวได้รับอนุ มัติส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 จานวนวงเงินลงทุน
ทั้งสิ้ นประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยทาการกู้ยืมเงินจานวนดังกล่าวจากธนาคารกสิ กรไทยประมาณ 1,200 ล้าน
บาท ทั้งนี้ ได้เริ่ มทาการทดสอบผลิตสิ นค้าตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2559 สามารถจาหน่ายสิ นค้าทดสอบผลิตใน
เดือนธันวาคม 2559 คาดว่าจะสามารถเริ่ มทาการผลิตจริ งได้ต้งั แต่ เดือนมกราคม 2560 เป็ นต้นไป
ตั้งแต่ตน้ ปี 2560 บริ ษทั ได้ทาการหยุดเดินเครื่ องผลิตกระดาษเดิมเพื่อทาการซ่อมบารุ งและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ
ครั้งใหญ่ โดยเดินเครื่ องเครื่ องผลิตกระดาษใหม่ซ่ ึ งมีกาลังการผลิตและประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเป็ นหลักระหว่ า ง
ช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ เครื่ องผลิตกระดาษทั้งสองสามารถกลับมาทาการผลิตพร้อมกันได้หลังจากที่เสร็จสิ้นการ
ซ่อมบารุ งและปรับปรุ ง ซึ่งเป็ นช่วงเวลาเดียวกันกับการแล้วเสร็จของระบบผลิตพลังงานไอน้ าและไฟฟ้าในปลาย
ไตรมาส 3 บริ ษทั ได้ทาการเดินเครื่ องผลิตทั้งสองเครื่ องพร้อมกันตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
เดินเครื่ องผลิตกระดาษทั้งสองเครื่ องพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง และทาการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการ
ผลิตได้มากขึ้นตามลาดับ ด้วยอัตรากาลังการผลิตสู งสุ ด 95%
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ติดตั้งเครื่ องจักร กรอ/ตัดแบ่งม้วนกระดาษ ขนาดความเร็ว 2,300 เมตรต่อนาที ที่กาลังผลิต 500 ตันต่อวัน
สร้างอาคารสาหรับจัดเก็บสิ นค้าสาเร็จรู ปใหม่ ขนาด 6,000 ตารางเมตร
ชาระคืนเงินกูร้ ะยะยาวแก่สถาบันการเงินครบทั้งจานวน
ได้รับการรับรอง FSC (Forest Stewardship Council)
Promote โครงการ You Use U-Care เพื่อกระตุ้นให้ผูบ้ ริ โภคหันมาใส่ ใจสิ่ งแวดล้อมด้วยการใช้กล่องกระดาษที่
ผลิตจาก กระดาษรี ไซเคิล 100%
เปิ ดดาเนินการ BOI ตามที่ได้รับส่งเสริ มการลงทุน
ได้ รั บ การประเมิ น และจัด อัน ดั บ โดยหน่ ว ยงาน ESG Rating ของสถาบั น ไทยพัฒ น์ ให้ เ ป็ นบริ ษัท ที่ มีก าร
ดาเนินงานโดดเด่นด้าน สิ่ งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ประจาปี 2563
ได้รับรางวัล Forbes Asia Best Under a Billion Awards
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กำรปรับโครงสร้ ำงหนี้
การประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศมาเป็ นระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ได้
ส่ งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั เนื่ องจากในช่วงดังกล่าว บริ ษทั มีเงินกู้เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็ น
จานวนมาก และผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศในช่วงดังกล่าวทาให้ค่าเงินบาทอ่อนลงมาก ส่งผลทาให้ บริ ษทั
มีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นจนเกินกว่าความสามารถในการชาระหนี้ของบริ ษทั ในขณะนั้น
ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดงั กล่าว บริ ษทั จึงได้ดาเนินการเจรจาเพื่อทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กบั เจ้าหนี้ของบริ ษทั โดย เมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2543 บริ ษทั ได้ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กับกลุ่มเจ้าหนี้ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงิน 8 แห่ง และบุคคลธรรมดา โดยมี
ระยะเวลาแห่งสัญญา 17 ปี นับตั้งแต่วนั ทาสัญญา จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดย ณ วันทาสัญญา บริ ษทั มีเงินต้นและดอกเบี้ยค้า งจ่าย
ตามสัญญาเดิมรวม 1,727 ล้านบาท แบ่งเป็ นเงินต้น 1,526 ล้านบาท และดอกเบี้ย 201 ล้านบาท โดยในจานวนนี้เป็ นยอดเงินต้นค้างจ่ายของ
เงินกู้ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่ งกูย้ ืมเพื่อนามาใช้ซ้ื อเครื่ องจักรและก่อสร้างโรงงาน คิดเป็ นประมาณร้อยละ 57 ของยอดเงินต้นค้าง
จ่ายทั้งหมด สาหรับส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 43 นั้น เป็ นยอดเงินต้นค้างจ่ายของเงินกูแ้ ละหนี้สินระยะสั้นประเภทอื่น ซึ่งกูย้ ืมเพื่อนาไปใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อวัตถุดิบ ซึ่งในขณะนั้นเป็ นการซื้อโดยใช้วิธีจ่ายเงินโดยการเปิ ดเลตเตอร์ ออฟ
เครดิตหรื อทาสัญญาทรัสต์รีซีท โดยในขณะนั้นบริ ษทั ไม่ได้ใช้เครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงใด
ต่อมา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546 บริ ษทั ได้ทาข้อตกลงครั้งใหม่กบั กลุ่มเจ้าหนี้เกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และได้รับ
ความยินยอมให้ชาระหนี้ คืนก่อนกาหนดได้ โดยบริ ษทั ได้ตกลงทาสัญญาสิ นเชื่ อใหม่กับธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ น
เจ้าหนี้รายใหญ่ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินสิ นเชื่อใหม่ 1,360 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเงินกูย้ ืมใหม่มาชาระหนี้ ซึ่งเมื่อ
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริ ษทั ได้นาเงินดังกล่าวมาชาระยอดหนี้ คงค้างทั้งหมดตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งส่ วนของเงินต้น และ
ดอกเบี้ย
ต่อมา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ กับ ธนาคารพาณิ ชย์อีกแห่ งหนึ่ ง เนื่ องจากสัญญาดังกล่ า วมี
เงื่อนไขสัญญารวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าสัญญาเงินกูฉ้ บับเดิม สัญญาเงินกูฉ้ บับดังกล่าว มีอายุสัญญา 9 ปี วงเงิน 1,110 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั
ได้นาเงินกูใ้ หม่ไปชาระคืนเงินกูเ้ ดิมทั้งจานวน

ไปหน้ ำสำรบัญ
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ข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ

ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ผลการดาเนินงาน
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
อัตราส่วนทางการเงิน
จานวนหุ้นถัวเฉลี่ย (หุ้น)
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิต่อหุ้น (บาท)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เท่า)
มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (%)

ไปหน้ ำสำรบัญ

2564
2,593.82
4,277.06
369.90
416.50
3,860.56
2564
4,600.64
3,511.25
1,089.39
22.00
63.54
0.15
130.27
917.43
2564
650,000,000
1.41
7.01
0.11
5.94
1.00
19.94
23.76
21.45

2563
2,122.83
3,904.19
406.45
448.64
3,455.55
2563
3,569.00
2,384.02
1,184.98
37.46
63.42
0.06
147.54
1,011.42
2563
650,000,000
1.56
5.22
0.13
5.32
1.00
28.04
29.27
25.91

หน่วย : ล้านบาท
2562
1,612.01
3,468.97
289.68
319.64
3,149.33
2562
3,403.42
2,383.25
1,020.17
27.02
68.40
9.32
106.34
863.13
2562
650,000,000
1.33
5.56
0.10
4.85
1.00
25.16
27.41
24.88
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กำรประกอบธุรกิจและ
ผลกำรดำเนินงำน
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นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
การกาหนดราคาขาย
บริ ษทั ได้กาหนดจุดขายของสิ นค้าอยู่ในระดับสิ นค้าเกรดสู งเทียบเท่ากับผูผ้ ลิตกระดาษคราฟท์ช้ นั นาของประเทศ การกาหนดราคา
ขายจึ งพิ จ ารณาจากคุ ณ ภาพของสิ น ค้า เที ย บกับ ของผู ้ผ ลิ ตสิ น ค้า รายอื่ น ๆ ในระดับ เดี ย วกัน และพิ จ ารณาถึ งภาวะการณ์ แ ข่ งขัน ใน
อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ท้งั ในประเทศและต่างประเทศ

ผลิตสินค้าที่หลากหลาย ตรงต่อความต้องการของลูกค้า โดยจัดส่ งอย่างทันท่วงที
บริ ษทั ใส่ ใจในความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นผลิตสิ นค้า ให้มีคุณภาพสู งสุ ดตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า โดย
บริ ษทั ได้กาหนดให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซึ่งเริ่ มตั้งแต่การตรวจสอบคุณ ภาพ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระดาษคราฟท์ การตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าระหว่างผลิ ต และการตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าสาเร็ จ รู ป
รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการ การบารุ งรักษาและซ่อมแซมเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยทั้งนี้ตอ้ งได้รับการสอบเทียบจากกรมวิทยาศาสตร์บริ การอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง ในปัจจุบนั บริ ษทั ผลิตสิ นค้าแยก
ตามประเภทและขนาดแกรมกระดาษแล้วมีมากกว่า 60 ชนิด อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนขนาดหน้ากว้างซึ่งนับเป็ นอีกหนึ่ งเงื่อนไขที่สาคัญ ในการ
สั่งซื้อของลูกค้า ให้มีความหลากหลายตรงกับต้องการของลูกค้า มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมุ่งเน้นความรวดเร็วในการจัดส่ง โดยมีระบบการขนส่ ง
สิ นค้าที่เพียงพอ ในการที่จะจัดส่งสิ นค้าให้กบั ลูกค้า ได้อย่างทันท่วงที

ใส่ ใจบริการลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย เพือ่ สร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี
บริ ษทั มุ่งมั่นที่จะให้บริ การที่เป็ นเลิศแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด จัดให้มีการฝึ กอบรมพนักงานอย่างสม่าเสมอ
และได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ประมวลผลต่าง ๆ รวมถึงจัดเตรี ยมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยกาหนดให้มีหน่วยงานเพื่อทาหน้าที่ และรับผิดชอบโดยตรงดังนี้
• แผนกขาย ทาหน้าติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการ ตกลงราคาซื้อ-ขาย ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่เท่าเทียมและเป็ นธรรม
สาหรับลูกค้าทุก ๆ ราย ออกพบลูกค้าเพื่อรับฟังปั ญหาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้คาปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
สิ นค้าของบริ ษทั รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของลูกค้า โดยพบว่าในปี 2564 ความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ 82.68%
• แผนกวางแผนและบริ การลู ก ค้า ทาหน้าที่รับคาสั่ งซื้ อจากแผนกขาย เพื่อทาการวางแผนการผลิ ต ให้สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของลูกค้า ตลอดจนติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการรับคืนสิ นค้า หากสิ นค้าไม่เป็ นไปตามข้อตกลง พร้อมทั้งระบุสาเหตุ
ของการรับคืนสิ นค้าเพื่อแจ้งไปยังไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุ งแก้ไขและ พัฒนาต่อไป
โดยในปี 2562 บริ ษทั ได้รับการรับรอง FSC มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่เป็ นการทาลายป่ าไม้ ซึ่ งคาดว่าจะสามารถ
รองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใส่ใจเรื่ องการรักษาสิ่ งแวดล้อมได้เป็ นอย่างดี

สร้ างการเจริญเติบโตร่ วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
บริ ษทั มุ่งเน้นในการดาเนินธุ รกิจและสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยการเพิ่มผลผลิต รายได้ บริ หารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ พยามสร้างกาไรสุ ทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เพื่อตอบแทนไปยังผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายในรู ปแบบต่าง ๆ อย่าง
เป็ นธรรมและเท่าเทียม ในปี 2564 ท่ามกลางความถดถอยทางเศรษกิจ ผลกระทบจากการระบาดของเชื้ อโรคไวรัส COVID-19 และต้นทุน
การผลิตที่เพิ่มสู งขึ้น แต่บริ ษทั ก็ยงั คงความสามารถในการสร้างผลกาไรที่ดีเอาไว้ได้
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รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ นายมงคล มังกรกนก และ นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
ในปี 2564 คณะกรรมการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
รายชื่ อกรรมการ
1 ดร.ชิน
ชินเศรษฐวงศ์
2 นายมงคล
มังกรกนก
3 นายวัชชระ
ชินเศรษฐวงศ์
หมายเหตุ กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้นคิดเป็ น 100.00%

จานวนเข้ าประชุ ม
1 /1
1/ 1
1/ 1

ทั้งนี้คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในกฎบัตรอย่างครบถ้วน โดยมีสาระสาคัญของการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
• พิจารณาทบทวนและเห็นชอบทิศทางการดาเนินงานและกลยุทธ์ของบริ ษทั โครงสร้างการบริ หาร แผนธุรกิจ งบประมาณประจาปี และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
• ติดตามผลการดาเนินงานทางการเงินผลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั และนาเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั
• พิจารณาทบทวน กากับดูแลและติดตามสถานะความเสี่ ยงที่สาคัญทางธุรกิจ รวมทั้งการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั

(ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์)
ประธานกรรมการ
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หน่วย : ล้านบาท)
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ดินและพัฒนาที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
อุปกรณ์และเครื่ องตกแต่งโรงงาน
เครื่ องจักร
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่งสานักงาน
อาคารสานักงาน
รวม

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เช่า

ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม ราคาสุ ทธิตามบัญชี
138.58
0.00
138.58
683.19
470.05
213.14
228.88
196.99
31.89
3,072.49
1,963.99
1,108.50
13.19
11.44
1.75
18.93
10.48
8.45
1.49
1.49
0.00
0.00
0.00
0.00
4,156.75
2,654.44
1,502.31

หมายเหตุ บริ ษทั ใช้เกณฑ์ราคาทุนในการบันทึกมูลค่าทรัพย์สิน

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 50% ของกาไรสุ ทธิ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล
ในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจาเป็ นที่เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริ ษทั การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวจะต้องไม่เกินกาไรสะสมที่ปรากฏในงบเงินของบริ ษทั และ/หรื อมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษทั โดย
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบปี ที่ผ่านมามีดงั นี้
รายการ
การจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

2564 *
0.71
50.30

2563
0.80
51.41

2562
0.67
50.46

2561
0.60
50.18

2560
0.25
51.54

* เงินปันผลของรอบปี 2564 ที่นาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี โดยบางส่วนได้ทาจ่ายแล้วด้วยเงินปันผลระหว่าง
กาล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
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โครงสร้ ำงรำยได้และผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจการผลิตและจาหน่ายกระดาษคราฟท์ ซึ่งใช้สาหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภณั ฑ์ เพื่อจาหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มาแล้วกว่า 27 ปี มีโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ต้งั อยู่เลขที่ 61 หมู่ที่ 8 ตาบลวัดโบสถ์ อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 และ
มีสานักงานตั้งอยู่ ชั้น 4 เลขที่ 113-115 ถนนริ มคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพฯ 10800
กระดาษคราฟท์ที่บริ ษทั ผลิตและจาหน่ายมี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ
• กระดาษคราฟท์สาหรับทาผิวกล่อง (Kraft Liner Board)
• กระดาษคราฟท์สาหรับทาลอนลูกฟูก (Corrugating Medium)
กาลังการผลิตโดยรวมประมาณ 264,000 ตันต่อปี
โครงสร้ างรายได้
1. รายได้จากการขาย
1.1 แบ่งตามประเภทกระดาษ
• กระดาษคราฟท์สาหรับทาผิวกล่อง
• กระดาษคราฟท์สาหรับทาลอนลูกฟูก
รวมรายได้จากการขายกระดาษ
1.2 แบ่งตามตลาดที่จดั จาหน่าย
• ตลาดในประเทศ
• ตลาดต่างประเทศ
รวมรายได้จากการขายกระดาษ
2. รายได้อื่น ๆ
• รายได้ค่าขายไฟฟ้า
• รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น ๆ
รายได้รวม (1.1 หรื อ 1.2 + 2)

ปี 2564

ปี 2563

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

1,785.20
2,815.44
4,600.64

38.62
60.90
99.52

4,525.32
75.32
4,600.64
12.77
9.23
22.00
4,622.64

ปี 2562

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1,305.11
2,263.89
3,569.00

36.19 1,284.54
62.77 2,118.89
98.96 3,403.43

37.44
61.77
99.21

97.89
1.63
99.52

3,253.39
315.61
3,569.00

90.21
8.75
98.96

3,235.74
167.69
3,403.43

94.32
4.89
99.21

0.28
0.20
0.48
100.00

16.95
20.52
37.46
3,606.46

0.47
0.57
1.04
100.00

12.67
14.35
27.02
3,430.45

0.37
0.42
0.79
100.00

กลับไปสำรบัญ
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รำยชื่ อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 (วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุ ดเพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม และรับเงินปันผล)
ลาดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
จานวน (หุ้น)
1
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
81,962,730
2
บริ ษทั ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จากัด
72,142,230
3
นางอัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์
60,679,000
4
นายชิน ชินเศรษฐวงศ์
58,874,670
5
นาย มงคล มังกรกนก
46,781,700
6
บริ ษทั อาเซี่ยนคอมมอดิต้ สี ์ จากัด
39,153,000
7
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
24,733,584
8
นางสุ ชาดา มังกรกนก
20,000,000
9
กองทุนเปิ ด กรุ งศรี หุ้นระยะยาวปันผล LTF
8,668,400
10 นายไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์
8,412,070
รวม
421,407,384

สัดส่วนการถือหุ้น %
12.61
11.10
9.34
9.06
7.20
6.02
3.81
3.08
1.33
1.29
64.83

จานวนหุ้นที่ถือรวมกันของคณะกรรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดเป็ น 53.16%
จานวนหุ้นที่ถือรวมกันของผูบ้ ริ หารทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็ น 12.61%
โดยมีสัดส่วน Free float คิดเป็ น 39.97%
การถือหุ้นของบริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน) ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น -ไม่ มี การถือหุ้นของบริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน) ในบริ ษทั อื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่ มี -

ไปหน้ ำสำรบัญ
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ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขันในปี 2564 และแนวโน้ มในปี 2565
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ปี 2564
ในปี 2564 การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ยังคงรุ นแรงและยังแพร่ ระบาดอีกหลายระรอก ส่งผลให้การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยเติบโตล่าช้า
ทั้งนี้การระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่แผ่ลามเป็ นวงกว้างในไทย
ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงถูกจากัดภายใต้มาตรการการ
ควบคุมโรคระบาดจากภาครัฐเป็ นเวลาอีกหลายเดือน และยังส่ งผลให้ทาให้เกิดความชะงักงันทั้งในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมกล่าวคือ
ส่งผลให้พนักงานคนงานที่ติดเชื้อโควิดต้องพักรักษาตัว ซึ่งทาให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ขาดแคลนแรงงาน ส่วนภาคการท่องเที่ยวยังคง
ซบเซาต่อเนื่องมาจากปี 2563 แม้ว่าภาครัฐจะพยายามกระตุน้ ให้เกิดการท่องเที่ยวทั้งจากต่างประเทศและในประเทศแล้วก็ตาม ดังนั้นโดย
ภาพรวมแล้วเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.6 ซึ่งดีข้ นึ จากที่เคยติดลบ 6.2% ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ปั จจัยที่
ทาให้เศรษฐกิจไทยในปี 2564 เติบโตได้ ทั้งนี้เป็ นเพราะ
1. การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและปริ มาณการค้าโลก
2. การใช้จ่าย การลงทุน ของภาครัฐและเอกชน
3. มาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐช่วยกระตุน้ ให้เกิดกาลังซื้อของประชาชน
4. ทิศทางการปรับตัวดีข้ นึ อย่างต่อเนื่องของรายได้ภาคเกษตรกรรม
5. การขยายตัวของภาคการส่งออก

อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย ปี 2564
จากการแพร่ ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2564 ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย โดยที่ผ่านมา
ผลกระทบทางตรงจะส่งผลกระทบทางด้านแรงงาน ทั้งในส่วนที่เป็ นแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทย ปัญหาที่แรงงานติดโควิดและการห้าม
แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางาน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ทาให้โรงงานผูป้ ระกอบการ บริ ษทั ฯ ห้างร้าน ต้องชะลอดาเนินการ และ
ต้องออกมาตรการดาเนินการจัดการควบคุมโรคให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ การประกอบกิจการจึงไม่สามารถทาได้เต็มที่ และจาก
สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ยังคงกระทบต่อระบบส่งออก-นาเข้า ทั้งในส่วนของเยื่อกระดาษ เศษกระดาษ และ
ม้วนกระดาษ และค่าระวางเรื อที่ปรับสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขาดแคลนสายเรื อทาให้ไม่สามารถส่งม้วนกระดาษไปยังต่างประเทศได้ จะ
เห็นได้ว่าในปี 2564 จะมีการนาเข้าเยื่อกระดาษ และเศษกระดาษ โดยเฉพาะนาเข้าเศษกระดาษเป็ นจานวนมาก สาเหตุเพราะเศษกระดาษใน
ประเทศขาดแคลนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในขณะที่มีการนาเข้ากระดาษคราฟท์ไลน์เนอร์ ลดลง และกระดาษทาลอนลดลงเล็กน้อย
สาเหตุเพราะค่าระวางเรื อที่ยงั คงปรับราคาสู งขึ้น ซึ่งทาให้มูลค่าของสิ นค้าสู งเกินจริ ง ในส่วนของการการส่งออก การส่งออกเยื่อกระดาษมี
อัตราที่สูงขึ้นมาก สาเหตุเพราะเยื่อกระดาษทัว่ โลกขาดแคลน แต่การส่งออกเศษกระดาษลดลงไปกว่าครึ่ ง สาเหตุเป็ นเพราะค่าระวางเรื อปรับ
ราคาสู งขึ้น ส่วนการส่งออกม้วนกระดาษคราฟท์ทุกประเภท ลดลง สาเหตุเป็ นเพราะค่าระวางเรื อปรับราคาสู งขึ้น แต่ท้งั นี้ผปู ้ ระกอบการได้
นาประสบการณ์จากปี ที่ผ่านมา ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั อยู่เสมอ ถึ งแม้ว่าจะมีผลกระทบหลายอย่าง แต่ผปู ้ ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทยได้ช่วยกันประคับประคองให้ธุรกิจยังคงดาเนินได้ดว้ ยดี ประกอบกับในส่วนของกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์จาก
ธุรกิจออนไลน์ได้เติบโตสู งขึ้น อันเนื่องมากจากพฤติกรรมลูกค้าและจากภาคธุรกิจหลายประเภทได้เปลี่ยนมาขายออนไลน์มากขึ้น และออร์
เดอร์ส่งออกผลไม้ไทยยังคงส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลไม้ทุเรี ยน ทาให้ในปี 2564 อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทยยังคงเติบโต
ขึ้นร้อยละ 3 - 4 ได้
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ตารางแสดงกาลังการผลิตและการบริโภคในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์
Unit : Thousand Tons
GRADE

Kraft Paper

Population
Consumption per population

Categories

2022 E

2021

2020

2019

Consumption

3,184

3,091

2,911

2,834

Production

3,810

3,699

3,420

3,251

Capacity

3,897

3,897

3,656

3,565

Surplus / (Shortage)

626

607

509

417

(Million)

67.86

67.52

67.19

66.85

(KG./Head)

75

74

69

68

แนวโน้ มภำวะอุตสำหกรรมในปี 2565
จากเดลต้าสู่ “โอไมครอน” ประเทศไทยยังคงต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน หากคาดการณ์ว่าเป็ น
การแพร่ ระบาดที่มีลกั ษณะเป็ น wave สั้นๆ แต่แรง คือเชื้อแพร่ กระจายเร็ว แต่ไม่รุนแรงมากนัก และน่าจะจบภายในช่วง 2 - 3 เดือนได้น้ นั ในปี
2565 เศรษฐกิจไทยจะสามารถทยอยฟื้ นตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าอัตราความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.8 - 4.5 ได้
ทั้งนี้เป็ นผลมากจาก
1. เศรษฐกิจโลกเริ่ มมีการฟื้ นตัว ประเทศไทยจึงได้รับแรงส่งจากเศรษฐกิจโลกไปด้วย
2. การฟื้ นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศภาคธุรกิจเอกชนและภาคการผลิต อันเป็ นผลมากจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 คลี่คลาย
ลง
3. การฟื้ นตัวอย่างช้าๆของภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
4. ภาคการส่งออกขยายตัวดีข้ นึ
5. การลงทุนของภาครัฐและการกระตุน้ ของภาครัฐ ซึ่งส่งผลเกิดการกระตุน้ กาลังซื้อของประชาชนระดับกลางและบน
อย่างไรก็ตาม การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ยังเป็ นตัวแปรที่สามารถสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกได้ คือหาก
เกิดการระบาดหนักและไม่สามารถควบคุมได้ จะทาให้เศรษฐกิจโลกต้องชะลอตัวลง ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยต้องชะลอตัว
ลงเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ การเกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ก็ส่งผลกระทบให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและส่งผลกระทบต่อเนื่องไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจอื่นๆทัว่ โลก รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยได้เช่นเดียวกัน คือ
1.เกิดปั ญหาด้านการค้าระหว่างประเทศอันเนื่องมาจากมาตรการการคว่าบาตรของนานาประเทศ
2.ปญหาด้านการท่องเที่ยว ทาให้นกั ท่องเที่ยวจากรัสเซียและนักท่องเที่ยวจากโซนยุโรปไม่สามารถมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้
3.ปญหาด้านราคาสิ นค้าที่มีแนวโน้มสู งขึ้น สาเหตุเพราะขาดแคลนน้ ามันและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ส่งผลให้สินค้าหลายประเภทมี
การปรับตัวสู งขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นสิ นค้าเกษตร สิ นค้าอุตสาหกรรมและสิ นค้าด้านพลังงาน
ในปี 2565 สาหรับอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทยนั้น ยังคาดการณ์ว่าจะมีอตั ราการเจริ ญเติ บโตอยู่ ที่ร้อยละ 3 ทั้งนี้ เป็ นเพราะปั จจัยบวก
ทางด้านเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มดีข้ ึน ในส่วนของกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ออนไลน์ยงั กล่องบรรจุผลไม้เพื่อการส่ งออก ในส่วนของสิ นค้าอุ ปโภค
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บริ โภคมีแนวโน้มขยายตัวดีข้ ึน ทั้งนี้เป็ นเพราะได้รับการกระตุน้ จากที่ภาครัฐ ทาให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายของประชาชนระดับกลางและ
บน ธรุ กิจ SME มีการฟื้ นตัว อย่างไรก็ตามยังคงมีอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมากจากปี ที่แล้ว คือปัญหาราคาค่าระวางเรื อที่สูงขึ้นมาก ส่งผล
กระทบต่อการส่ งออกม้วนกระดาษ และการนาเข้าเศษกระดาษจะทาให้มีราคาที่แพงมาก รวมถึงปั ญหาจากน้ ามันแพง ส่ งผลให้ค่าพลังงาน
จาพวกถ่านหินมีการปรับราคาที่สูงขึ้นมากอีกด้วย ซึ่ งทั้งเศษกระดาษและถ่านหิ นล้วนแล้วแต่เป็ นต้นทุนหลักในการผลิต อย่างไรก็ตาม ยังคง
ต้องติดตามความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชี ยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่ งเป็ นยักษ์ที่สามารถส่งผลกระทบได้ หากประเทศจีนมีการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่ อง มี Demand เพิ่มขึ้น จะทาให้เกิดความผันผวนทางด้านราคาค่าระวางเรื อ เยื่อกระดาษ เศษกระดาษ และ
กระดาษม้วนเพื่อการส่งออกได้เช่นเดียวกัน
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ปัจจัยเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์
ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จานวนน้อยราย
บริ ษทั ได้มีการจัดแยกกลุ่มลูกค้าโดยกาหนดแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
ลาดับ
กลุ่มลูกค้า
1
กลุ่มผูถ้ ือหุ้นใหญ่
2
กลุ่มลูกค้ารายใหญ่
3
กลุ่มลูกค้าทัว่ ไป
4
กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
รวม

จานวน
5
12
ไม่ต่ากว่า 34
3

สัดส่วนรายได้
48%
40%
10%
2%
100%

รายได้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั มาจากลูกค้ากลุ่มผูถ้ ือหุ้นใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ตอ้ งพึ่งพิงกระดาษคราฟท์จากบริ ษทั ในสัดส่วนที่สูง
รองลงมาคือกลุ่มลูกค้ารายใหญ่จานวนน้อยราย อาจเกิดความเสี่ ยงในกรณี ที่ลูกค้ากลุ่มนี้อาจเปลี่ยนไปสั่งซื้อสิ นค้าจากผูป้ ระกอบการรายอื่น
แต่ความเสี่ ยงดังกล่าวมีไม่มากนักเนื่องจากบริ ษทั มีความสัมพันธ์ที่ดีมีการติดต่อซื้อขายกันมาเป็ นเวลานาน นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีมาตรการ
ในการกาหนดนโยบายการให้ส่วนลดทางการค้า เงื่อนไขเครดิตเทอมโดยดูจากปริ มาณการสั่งซื้อเป็ นหลักเพื่อจูงใจให้ลูกค้าสั่งซื้อสิ นค้าจาก
บริ ษทั และเพื่อเป็ นแนวทางในการป้องกันความเสี่ ยง บริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายการค้าเพื่อหาลูกค้ารายใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นทาให้ลดความ
เสี่ ยงได้อีกทางหนึ่ง
ความเสี่ ยงจากการถูกตัดราคาโดยกลุ่มผูผ้ ลิตรายใหญ่
เนื่องจากตลาดอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์อุปทานยังคงมีมากกว่าอุปสงค์อยู่มาก
การแข่งขันในตลาดจึงทวีความรุ นแรงอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะด้านราคา และการกาหนดราคาในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์มกั จะทาโดยกลุ่มบริ ษทั ซึ่งเป็ นผูน้ าตลาด ทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยง
จากการถูกตัดราคาโดยกลุ่มผูผ้ ลิตรายใหญ่
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
บริ ษทั จึงให้ความสาคัญกับการควบคุมต้นทุนการผลิตและคุณภาพของสิ นค้าให้อยู่ในระดับที่
สามารถแข่งขันได้กบั ผูผ้ ลิตรายใหญ่ ส่งเสริ มการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีคุณภาพ
เป็ นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศและระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ดังนั้นการส่งผลิตภัณฑ์ไปขายต่างประเทศจึงช่วยลดการ
พึ่งพิงตลาดภายในประเทศอีกด้วย

ด้านการปฏิบัตงิ าน
ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงแหล่งวัตถุดิบที่สาคัญกับผูจ้ าหน่ายเพียงรายเดียว
บริ ษทั มีการสัง่ ซื้อน้ าซึ่ งเป็ นปั จจัยการผลิตที่สาคัญจากบริ ษทั ที่ผลิตน้ าเพียงรายเดียว จึงทาให้มีความเสี่ ยงในการถูกยกเลิกการจัดหาน้ าเพื่อ
ใช้ในอุตสาหกรรมหรื อถูกกาหนดราคาซื้ อที่สูงกว่าผูจ้ ัดจาหน่ ายรายอื่นอย่างมีสาระสาคัญซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
บริ ษทั ได้ บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายน้ าเป็ นสัญญาอายุ 3 ปี ซึ่งตามสัญญาระบุว่าบริ ษทั ผูจ้ ดั จาหน่ายน้ าจะต้องไม่กาหนดอัตราค่าน้ าสู งกว่า
ราคาตลาดและจะต้องเป็ นอัตราที่เท่ากันหรื อต่ากว่าที่จดั จาหน่ายให้ผูซ้ ้ือน้ าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรายอื่น
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ด้านการเงิน
ความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นประจาที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศคือค่าเยื่อกระดาษ และเศษกระดาษกล่อง จึงทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ระดับความเสี่ ยงในเรื่ องนี้มีไม่สูงนัก
ทั้งนี้เป็ นเพราะในการสั่งซื้อวัตถุดิบดังกล่าวจะมีการ
กาหนดการสั่งซื้ออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจะชาระราคาสิ นค้าภายในระยะเวลาตามกาหนดคือวันที่ส่งมอบสิ นค้า ฉะนั้นจึงมีความเสี่ ยง
จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จะเท่ากับจานวนการสั่งซื้อในแต่ละครั้งและในช่วงซึ่งเป็ นระยะเวลาสั้น ๆ ตั้งแต่ระยะเวลาสั่งซื้อสิ นค้า
จนถึงวันที่ชาระเงินซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 20-30 วันเท่านั้น นอกจากนี้บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในช่วงที่
อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มสู งขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่งปี

ด้านกฎระเบียบ
ความเสี่ ยงจากการปฏิบตั ิงานทีไ่ ม่เป็ นไปตามกฎหมายกาหนด
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายกระดาษคราฟท์ ดาเนินกิจการโรงงาน ความเสี่ ยงนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของกิจการ เช่น ถูก
ระงับ หรื ออาจถึงขั้นสั่งปิ ดโรงงานได้ จึงจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ระดับความเสี่ ยงนี้มีไม่มากนัก
เนื่องจากบริ ษทั ได้มีการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ตลอดจนจัดให้มีการฝึ กอบรม และกาหนดเป็ นแผนประจาเดือน/ปี ในการ
ตรวจติดตามความคืบหน้าอย่างสม่าเสมอ

ด้านสังคม
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความเป็ นอยู่ที่ดี
บริ ษทั ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งแก่พนักงาน ผูเ้ ป็ นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนกิจการของบริ ษทั ทั้งนี้ในการปฏิบตั ิงานย่อมมีความเสี่ ยงต่อการ
บาดเจ็บ เจ็บป่ วย หรื ออาจจะถึงขั้นสู ญเสี ยอวัยวะ และ/หรื อ ชีวิตได้ อันจะส่งผลกระทบต่อตัวพนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนและ
สังคมได้ ซึ่งอาจจจะส่งผลต่อความชะงักงันในการดาเนินงานของบริ ษทั ได้ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีมาตรการในการที่จะลดความ
เสี่ ยงดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อลดความสู ญเสี ยอันไม่พึงประสงค์

ด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการของเสี ย
สาหรับกิจการโรงงาน ของเสี ยจากกระบวนการผลิตเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชน สิ่ งแวดล้อม ความชะงักงันใน
การดาเนินงานของบริ ษทั จึงจาเป็ นจะต้องมีกระบวนการจัดการของเสี ยดังกล่าวให้อยู่ในสภาพและเงื่อนไข เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

ไปหน้ ำสำรบัญ
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คำอธิบำยและบทวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
ภาพรวมทั้งปี 2564 สามารถจาหน่ายสิ นค้าเกือบทั้งหมดสาหรับตลาดภายในประเทศ สามารถรักษาการเจริ ญเติบโตในส่วนของ
กระดาษสาหรับผลิตภัณฑ์ผิวกล่องได้เป็ นอย่างดี โดยมีการส่งออกสิ นค้าบางส่วนที่เกินความต้องการภายในประเทศในช่วงปลายปี อย่างไร
ก็ตาม ราคาของวัตถุดิบหลัก เช่น เยื่อกระดาษ เศษกระดาษ และถ่านหินยังคงสู งขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีสาระสาคัญ
ตลอดทั้งปี บริ ษทั มีรายได้ 4,600.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,031.65 ล้านบาท คิดเป็ น 28.91% แต่กาไรขั้นต้นลดลง 95.59 ล้านบาท คิดเป็ น
8.07% ขณะที่กาไรสุ ทธิคือ 917.43 ล้านบาท ลดลง 93.99 ล้านบาท คิดเป็ น 9.29% เมื่อเปรี ยบเทียบกับรอบปี ที่ผ่านมา
หน่วย : บาท
งบกำไรขำดทุน
รายได้จากการขาย
ต้นทุนสินค้าขาย
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

ไปหน้ ำสำรบัญ

ปี 2564
4,600,643,958.79
(3,511,256,498.24)
1,089,387,460.55
21,999,572.11
(9,736,282.83)
(53,796,023.91)
(152,339.28)
1,047,702,386.64
(130,270,867.56)
917,431,519.08

ปี 2563
3,568,995,259.73
(2,384,014,712.39)
1,184,980,547.34
37,462,422.82
(7,780,407.06)
(55,642,064.68)
(58,495.78)
1,158,962,002.64
(147,538,288.05)
1,011,423,714.59

% ปี : ปี
28.91%
(47.28%)
(8.07%)
(41.28%)
(25.14%)
(3.32%)
(160.43%)
19.55%
11.70%
(9.29%)

ไตรมำส 1/2564
1,108,742,354.69
(770,068,786.10)
338,673,568.59
7,437,480.98
(1,637,015.50)
(15,148,072.62)
(32,094.43)
329,293,867.02
(40,304,955.85)
288,988,911.17

ไตรมำส 2/2564
1,108,490,085.31
(835,695,618.11)
272,794,467.20
7,167,859.06
(1,605,987.62)
(11,330,645.90)
(34,034.95)
266,991,657.79
(32,661,198.75)
234,330,459.04

ไตรมำส 3/2564
1,178,940,814.39
(915,291,255.98)
263,649,558.41
3,948,959.76
(1,749,619.98)
(16,900,139.72)
(43,975.98)
248,904,782.49
(32,307,402.35)
216,597,380.14

ไตรมำส 4/2564
1,204,470,704.40
(990,200,838.05)
214,269,866.35
3,445,272.31
(4,743,659.73)
(10,417,165.67)
(42,233.92)
202,512,079.34
(24,997,310.61)
177,514,768.73
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กำรกำกับดูแลกิจกำร
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กำรกำกับและดูแลกิจกำร
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริ ษทั ยึดถือการปฏิบตั ิตามกฎหมายเป็ นขั้นพื้นฐาน มีความโปร่ งใส น่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับตามจรรยาบรณในการดาเนินธุรกิจทีด่ ี ด้วย
หลักธรรมาภิบาลและเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยครอบคลุม 5 หมวด ดังนี้
• สิ ทธิของผูถ้ ือหุ้น
• การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
• การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รำยงำนกำรปฏิบัตติ ำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรในปี ทีผ่ ่ำนมำ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั เคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นทุกราย ในฐานะหนึ่งในผูเ้ ป็ นเจ้าของธุรกิจของบริ ษทั เพื่อความโปร่ งใสในการดาเนินธุรกิจ บริ ษทั กาหนดให้
สิ ทธิ์แก่ผถู ้ ือหุ้นทุกรายดังต่อไปนี้
• การลงคะแนนเสี ยง 1 หุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสี ยง
• การอนุมตั ิและรับเงินปันผลในอัตราการจ่ายต่อหุ้น
• การซื้อ ขาย โอน รับโอน หลักทรัพย์ที่ตนถือครองอย่างเป็ นอิสระ
• การเสนอชื่อแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการ
• การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
• การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีอิสระ และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี
• การแสดงความคิดเห็น และ/หรื อซักถามในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอย่างเป็ นอิสระ
เปิ ดโอกาสในผูถ้ ือหุ้นรายย่อยที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดสามารถเสนอวาระการล่วงหน้าผ่านช่องทางของบริ ษทั ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2564 31 ม.ค. 2565
นอกเหนือจากสิ ทธิข้นั พื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ยังเผยแพร่ ขอ้ มูลที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานและการเข้าทาธุรกรรม ผ่านเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง

หมวดที่ 2 กำรปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
บริ ษทั ให้ความเท่าเทียมกันกับผูถ้ ือหุ้นทุกราย โดยมีรายละเอียดในการดาเนินงานในปี 2564 ดังนี้
เปิ ดโอกาสในผูถ้ ือหุ้นรายย่อยที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็ นกรรมการล่วงหน้าผ่านช่องทาง
ของบริ ษทั ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
มิ.ย. 64
23 มิ.ย.
5 ก.ค.
เผยแพร่ เอกสารการประชุม
ส่งเอกสารเชิญประชุม
(ล่วงหน้า 27 วัน)
(ล่วงหน้า 15 วัน)

ก.ค. 64
20 ก.ค.
(ประชุมผุถ้ ือหุ้น)
แจ้งมติที่ประชุม ต่อ SET

27 ก.ค.
เผยแพร่ รายงานการประชุม
(7 วันนับจากวันประชุม)
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หนังสื อเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมถูกจัดทาขึ้นเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเอกสารประกอบการประชุมที่เป็ นคา
ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานซึ่งผูถ้ ือหุ้นจะต้องใช้ประกอบการยืนยันตัวตนหรื อเตรี ยมเพื่อประกอบการมอบฉันทะ โดยจาแนกเป็ น
การเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง หรื อมอบฉันทะ และจาแนกเป็ นกรณี บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล ข้อกาหนดเรื่ องเอกสารหลักฐานที่ตอ้ ง
นามาแสดงเป็ นไปตามแนวทางที่กฎหมายกาหนด เพื่อไม่ให้ไปเป็ นการจากัดสิ ทธิหรื อเป็ นภาระต่อผูถ้ ือหุ้นเกินความจาเป็ น
แต่งตั้งกรรมการอิสระจานวน 3 ท่านได้แก่ คุณสุ รเชษฐ์ ทรัพย์สาคร คุณถกล นันธิราภากร และคุณกาจร ชื่นชูจิตต์ เพื่อเป็ นผูร้ ับมอบอานาจ
แทนผูถ้ ือหุ้นที่ไม่สะดวกมาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนล่วงหน้าให้กบั ผูถ้ ือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียน เพื่ออานวยความสะดวก โดยหากมี
การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
จะมีการส่งสาเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นต์ของกรรมการอิสระผูร้ ับมอบอานาจกลับไปให้ผถู ้ ือหุ้น
ภายหลังการประชุม เพื่อใช้เป็ นเอกสารประกอบการตรวจสอบผูถ้ ือหุ้นของหน่วยงานกากับดูแลภายหลัง
เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ตามปกติ จากผลกระทบการแพร่ ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ซึ่งทางบริ ษทั
ได้มีการชี้แจงถึงความจาเป็ นดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของหน่วยกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ให้ทราบโดยทัว่ กัน
แล้ว ทั้งนี้บริ ษทั ได้กาหนดวันประชุมใหม่เป็ นวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น. ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดสุ ดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาการประชุมมีความเหมาะสม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ E-AGM เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ เว้นระยะห่าง หลีกเลีย่ งการ
แพร่ ระบาดของเชื้อโรค
คณะกรรมการเข้าร่ วมการประชุมทั้งสิ้น 6 ท่าน (เอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 1) รวมทั้งผูบ้ ริ หารสู งสุ ดสายงานบัญชีและการเงิน เข้า
ร่ วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุ้น
ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมได้ดาเนินการประชุมตามวาระและเรื่ องที่ได้ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม โดยไม่มีการ
เพิ่มเติมหรื อแก้ไข พร้อมทั้งจัดสรรเวลาสาหรับการซักถามของผูถ้ ือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนการลงมติ
โฆษกของการประชุมได้แจ้งจานวนและสัดส่วนของผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ขั้นตอนและวิธีการประชุม การ
ออกคะแนนเสี ยง และการนับคะแนนให้ผถู ้ ือหุ้นทราบก่อนเริ่ มประชุม
ในการลงคะแนนเสี ยง ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามารถลงคะแนนสาหรับทุกวาระผ่านระบบ E-AGM และสาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจัดให้
มีการลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
ประธานที่ประชุมแจ้งผลการลงคะแนนและมติของที่ประชุมในแต่ละวาระ แบ่งเป็ นคะแนนที่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย โดยพบว่า
ไม่มผี ถู ้ ือหุ้นคัดค้านหรื อไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว
เลขานุการบริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุม เพื่อนาส่งให้หน่วยกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วัน
หลังวันประชุม
โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสาคัญไว้อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพย์
บริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน ชุมชน สังคม หรื อสิ่ งแวดล้อมจึงได้
กาหนดนโยบายให้มีแนวทางปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามสิ ทธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางการอยู่ร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน และได้กาหนดให้มี
แนวปฏิบตั ิและระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอรัปชัน่ เพื่อป้องกันการทุจริ ตคอรัปชัน่ ใน
องค์กรและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
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หมวดที่ 3 กำรคำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษทั คานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยคานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามกฎหมายหรื อข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ี ส่วนได้
เสี ยสามารถติดต่อ ร้องเรี ยน หรื อแนะนา ผ่านทางช่องทางบริ ษทั ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้ องเรี ยน และได้กาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิโดยถือเป็ นภาระหน้าที่ที่สาคัญของทุกคนดังนี้

ต่อผู้ถือหุ้น มุ่งมัน่ ในการเป็ นตัวแทนดาเนินธุรกิจของผูถ้ ือหุ้นอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีระบบบัญชีและการเงินที่เชื่อถือได้
สร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูถ้ ือหุ้น โดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั และผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อให้ผลประโยชน์
ของกลุ่มที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ ไม่มีการดาเนินใด ๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ไม่
เปิ ดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

ต่อลูกค้ำ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเงื่อนไขตรงตามความต้องการของลูกค้า เปิ ดเผยข้อมูล
และข่าวสารเกี่ยวกับการบริ การอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารเพื่อให้
ลูกค้าร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ไม่กาหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้าปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อ เงื่อนไขต่าง ๆ
ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่ งใสและเท่าเทียมกัน และให้ความสาคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ และไม่นา
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ต่อคู่ค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ และเจ้ำหนี้ คานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คา้
โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ อย่างเคร่ งครัดและมีจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจในการแข่งขันทางธุรกิจ บริ ษทั ยึดถือกติกาการ
แข่งขันที่เป็ นธรรมตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อคู่คา้ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้

คู่ค้ำ :ไม่เรี ยกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับคู่คา้ โดยไม่สุจริ ต และปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง
ๆ ที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ จะรี บแจ้งให้คู่คา้ ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล

คู่แข่งทำงกำรค้ำ : ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่ ทาลาย
ชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางเสื่ อมเสี ยโดยปราศจากข้อมูลความจริ ง

เจ้ำหนี้ : ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด รายงานฐานะทางการเงินของบริ ษทั แก่เจ้าหนี้ดว้ ยความ
ซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่าเสมอและแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันใน
สัญญา เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย เพื่อเป็ นการป้องกันการลงทุนที่มีความเสี่ ยงจึงกาหนดให้มี
การเรี ยกเก็บเงินค้ าประกันผลงานตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสม

ต่อพนักงำน พัฒนาเสริ มสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดี รวมทั้งการส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม เพื่อสร้างความมัน่ ใจ
และเป็ นขวัญกาลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั ทั้งในด้านความมัน่ คง ปลอดภัยในอาชีพการทางาน และส่งเสริ มให้มี
การพัฒนาบุคคลากร โดยมีแนวปฏิบตั ิ คือ
• ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละ
คน ตามนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน กาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
ทั้งนี้เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดใน พ.ร.บ. คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อทาหน้าที่ในการร่วมหารื อกับนายจ้างเพื่อจัด
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สวัสดิการแก่ลูกจ้าง การให้คาปรึ กษาและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสาหรับลูกจ้าง ทาหน้าที่ตรวจตรา
ควบคุมดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็ นประโยชน์
สาหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน และจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการทุก ๆ 2 ปี
• การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทาด้วยความเสมอภาคบริ สุทธิ์ใจ และตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้ง การกระทาหรื อการปฏิบตั ิของพนักงานนั้น ๆ
• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน ได้กาหนดนโยบายความปลอดภัย
จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม โดยแบ่งออกเป็ นระดับผูบ้ ริ หาร ระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบตั ิงาน มีการกาหนดหน้าที่ของแต่ละระดับ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานประกอบการต่อพนักงานทุกระดับ โดยพบว่าระหว่างปี มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 10 ครั้ง เป็ น
อุบตั ิเหตุถึงขั้นหยุดงานรวม 232 วัน ทั้งนี้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ได้ติดตาม ประเมินผล และทบทวนมาตรการในการ
ป้องกัน ตลอดจนรายงานแก่ผบู ้ ริ หารตามลาดับชั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
• ปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู ้และความสามารถของ
พนักงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ ผ่านระบบการฝึ กอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนข้อกฎหมายหรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีการฝึ กอบรมในปี 2564 ทั้งสิ้นจานวน 22
หลักสู ตร คิดเป็ นชัว่ โมงฝึ กอบรมได้ 2,896 ชัว่ โมง
• รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
• ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
• บริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าที่การงานของพนักงาน
• ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปัจเจกชนและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
การละเมิดสิ ทธิมนุษยชนโดยเด็ดขาด ตามนโยบายเกี่ยวกับสิ ทธิมนุ ษยชนของบริ ษทั

ไม่เกี่ยวข้องกับ

• มีช่องทางให้พนักงานเข้าแจ้งเรื่ องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบ วินยั และกฎหมายได้
• ส่งเสริ มให้พนักงานเข้าใจในเรื่ องจรรยาบรรณและบทบาท หน้าที่เพื่อส่งเสริ มให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ
อย่างทัว่ ถึง

•

ส่งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการกาหนดทิศทางในการทางาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานและบริ ษทั โดยรวม

ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม คานึงถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงให้ความสาคัญของการ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่ นหลัง ตลอดจนส่ งเสริ มการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน โดยบริ ษทั กาหนดแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
• ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริ ษทั คานึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสี ยหายของสังคม สิ่ งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด บริ ษทั เน้นหลัก 3Rs อันประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้ทรัพยากร), Re-use (นากลับมา
ใช้ซ้ า) และ Recycle (การนาไปแปรรู ป/ผลิตใหม่) โดยได้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อทาหน้าที่ในการสนับสนุ น ผลักดัน ติดตาม
ตลอดจนการศึ ก ษาเทคนิ ค ความรู ้ เพื่ อ น ามาปรั บ ใช้ใ ห้ เ หมาะสมและเกิ ดประโยชน์ ต่อ พนัก งาน , องค์ก ร และส่ งผลดี ต่อ
สิ่ งแวดล้อมและชุมชนในระยะยาวต่อไป โดยกาหนดนโยบายดังต่อไปนี้
- มุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจโดยคานึ งถึงผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ในการจัดการของเสี ยที่
เกิดจากทุกกิจกรรมในกระบวนการผลิต การดาเนินกิจกรรมประจาวันอย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิภาพ
- สนับสนุนทุกกิจกรรม เพื่อส่งเสริ มให้มีการจัดการของเสี ยด้วยหลัก 3Rs
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- บริ ษทั กาหนดให้หน้าที่ในการลดปริ มาณของเสี ย และการจัดการของเสี ยอย่างถูกต้องเป็ นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุก
ระดับจะต้องให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด รวมทั้งติดตามและรายงานต่อคณะทางาน
- ให้การสนับสนุ นทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ การฝึ กอบรม และการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการดาเนิ นงานเพื่อการ
จัดการของเสี ยตามหลัก 3Rs อย่างต่อเนื่อง
• ไม่กระทาการใด ๆ ที่ส่งผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ ในการดาเนินการ
ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้ดาเนิ นการดูแลสิ่ งแวดล้อ มและควบคุมมลพิษ ที่อาจเกิ ดขึ้น อย่างครบถ้วนตามระเบี ยบของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริ ษทั ได้ส่งรายงานเอกสารวิเ คราะห์น้ า เสี ย ตลอดจนเอกสารที่เกี่ ยวข้อ งให้ กั บ
อุ ตสาหกรรมจังหวัดปราจีน บุ รีเ ป็ นประจาทุ กเดื อน และ ส่ งรายงานผลวิเคราะห์ ปริ มาณสารพิษ รายเดื อนต่ อ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการรายงานเรื่ องระบบความปลอดภัยของหม้อน้ า (Boiler) และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็ นประจาตลอดจนมีการขออนุญาตต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่ องที่กาหนดให้ตอ้ งมีการอนุ ญาต เช่น การนาสิ่ งปฏิกูล หรื อ วัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วออก
นอกบริ เวณโรงงาน การขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดการวัสดุเหลือใช้จากการผลิต เป็ นต้น
• ส่งเสริ มการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและชนรุ่ นหลัง
• ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็ นภัยต่อสังคม หรื อศีลธรรมอันงดงาม และ/หรื อ เป็ นการส่งเสริ มอบายมุข
• จัดให้มีระบบการร้องทุกข์ในเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทาผิด มีผลกระทบต่อชุมชน โดยไม่เปิ ดเผยหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อเป็ นการ
ปกป้องความปลอดภัย ดาเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุ งแก้ไข และแจ้งผลการดาเนินการให้ผรู ้ ้องทุกข์ทราบในเวลา
อันควร
• ปลูกฝังจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง ผ่าน
การฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอ
• ปฏิบัติและให้ความร่ วมมือ หรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดย
หน่วยงานที่กากับดูแล
• ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุ น
การศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
• ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสิ่ งแวดล้อม อันเนื่ องมาจากการ
ดาเนินงานของบริ ษทั โดยให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น ได้กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทางาน ว่าด้วยวินยั และการลงโทษ ซึ่งหากพบหลักฐานว่า
พนักงานได้กระทาผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั จะถือว่าเป็ นการผิดวินยั ขั้นร้ายแรง และจะพิจารณาลงโทษขั้นสู งสุ ดตามระเบียบของ
บริ ษทั ทันที จัดให้มีหลักสู ตรฝึ กอบรมเกี่ยวกับ นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ

กำรล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์

บริ ษทั ถึงความสาคัญของทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์

โดยเฉพาะระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อป้องกันความเสี่ ยงเรื่ องการโจรกรรมข้อมูล และการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีการกาหนดสิ ทธิใน
การเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนสิ ทธิการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์การใช้งานต่าง ๆ ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากผูด้ ูแลระบบสารเทศ
ของบริ ษทั เสมอ
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หมวดที่ 4 กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่ งใส
บริ ษทั มุ่งมั่นที่จะเปิ ดเผยสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและมิใช่การเงินแก่ผถู ้ ือหุ้นและนักลงทุน อย่างเพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และ
เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริ มความเชื่อมัน่ ของผูถ้ ือหุ้นและนักลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และซื่อสัตย์ของบริ ษทั
โดยยึดหลักในการเปิ ดเผยสารสนเทศ ดังนี้
• การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
• ความโปร่ งใสและความรับผิดชอบในการเปิ ดเผยสารสนเทศ
• ความเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็ นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์และเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั ที่สาคัญและเป็ นประโยชน์ในการ
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามนโยบาย
การเปิ ดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม่าเสมอ รวมทั้งต้อ งไม่
เปิ ดเผยหรื อบอกกล่าวสารสนเทศที่เป็ นความลับหรื อข้อมูลภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านทางช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั กาหนดให้มี “หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริ หาร” เพื่อให้มีขอ้ มูลที่จาเป็ นในการติดตามดูแล
การมีส่วนได้เสี ยและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ซึ่งจะช่วยให้บริ ษทั กรรมการ และผูบ้ ริ หาร
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารต้อง
เปิ ดเผยส่วนได้เสี ยของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อตกลงเข้าทารายการใด ๆ กับบริ ษทั
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ถือแนวปฏิบตั ิในการเปิ ดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ และคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน โดยเปิ ดเผยไว้ใน รายงาน แบบ 56-1 One Report (หน้า 38)
ในการทารายการระหว่างกัน บริ ษทั ยึดหลักปฏิบตั ิตามแนวทางของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและมาตรฐานบัญชี เพื่อให้สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้ถูกต้อง การทารายงานเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
สมเหตุสมผลและคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสาคัญเสมือนกับการทารายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงกาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกัน มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
สื่ อสาร กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม โดยเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อมีการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
แบบ 56-1 One Report (หน้า 48)
บริ ษทั กาหนดนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสาคัญอันมีผลต่อการลงทุน คณะกรรมการจะมี
ประชุมและลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ว
แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกาหนดเวลาภายวันทาการถัดไป กรรมการและผูบ้ ริ หารจึงไม่มีโอกาสใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็ น
ประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนกาหนดนโยบายห้ามสาหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซื้อ-ขายหลักทรัพย์เป็ นระยะเวลาล่วง 30 วัน ก่อนที่มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลสู่สาธารณะ
บริ ษทั กาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสะหรื อข้อร้องเรี ยน เพื่อเป็ นช่องทางให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน
ให้แก่บริ ษทั ทราบเพื่อทาการตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุ ง และหามาตรการในการป้องกันอย่างทันท่วงที ตามที่เปิ ดเผยไว้ใน รายงานแบบ 56-1
One Report (หน้า 59)
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้แก่นกั วิเคราะห์การลงทุนนัดหมายเข้าพบปะ
โอกาสเหมาะสม

พูดคุย/สอบถามผ่านสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ออนไลน์กบั ผูบ้ ริ หารได้ตาม
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หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นบุคคลที่มีภาวะผูน้ าและวิสัยทัศน์ โดยกาหนดให้เป็ นวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการ
นาไปกาหนดเป็ นกลยุทธ์และตั้งเป้าหมาย และมีการทบทวนและติดตามความคืบหน้าเป็ นประจาทุกปี คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการ
นากลยุทธ์ของบริ ษทั ไปปฏิบัติผ่านการประชุมกรรมการบริ ษทั ในทุก ๆ ไตรมาส ทั้งนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ าย
จัดการ โดยกาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานและผลประกอบการของบริ ษทั โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงิน และ
แผนงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ในปี 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุทธ์ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลายทั้งทางด้านประสบการณ์การทางาน การศึกษา รวมถึงมีสัดส่วนของกรรมการอิสระและ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารสามในเจ็ดของกรรมการทั้งหมด เพื่อให้สามารถตัดสิ นใจได้อย่างอิสระ บริ ษทั ได้กาหนดให้มีการแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับฝ่ ายจัดการ และสงวนสิ ทธิการพิจารณาเรื่ องที่มีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจให้เป็ นอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั อย่างไรคณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้กรรมการและฝ่ ายจัดการมีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันผ่านการ
สร้างวัฒนธรรมการเคารพบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ าย และการทางานร่ วมกันตามหลักธรรมาภิบาล
วันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยถูกกาหนดไว้ล่วงหน้า โดยส่วนงานเลขานุการบริ ษทั จะติดต่อกับคณะกรรมการ
เพื่อกาหนดตารางการประชุมประจาปี ล่วงหน้าภายในเดือนมกราคมของทุกปี และจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบให้แก่
กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษา ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม และได้
ดาเนินการให้แต่ละวาระมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดอย่างมีอิสระ พร้อมทั้งสนับสนุน
ให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุมเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้ขณะลงมติกรรมการจะต้องอยู่ในที่ประชุมไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่มาประชุม อีกทั้งเพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระนั้น จะไม่เข้า
ประชุมและลงมติในวาระนั้น ๆ
ในปี ที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีการประชุมร่ วมกันอย่างเป็ นอิสระโดยไม่มีกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารและฝ่ ายจัดการเข้าร่ วม 1 ครั้ง
โดยมีการอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับ การพัฒนาการดาเนินงานในด้านการบริ หารความเสี่ ยง การสอบทานการผลการตรวจสอบและติดตาม
การตรวจสอบภายใน และภายหลังการประชุมได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ กรรมการและผูบ้ ริ หารมีการ
รายงานให้บริ ษทั รับทราบในส่ วนได้เสี ยที่เ กี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการของบริ ษทั เมื่ อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการหรื อผู ้บริ หาร และ
รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริ ษทั มีขอ้ มูลประกอบการดาเนินการตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน ทั้งนี้ส่วนงานเลขานุการจะนาเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ย รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบในทุกไตรมาสและทุกครั้งที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารได้รายงานการมีส่วนได้เสี ยของตน
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ในการพิจารณานโยบายและโครงสร้างการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการก่อนเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุ มตั ิ โดยนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ จะพิจารณาจากหน้าที่
ความรับผิดชอบ ระดับการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริ ษทั ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลประกอบการของบริ ษทั
เป้าหมายและผลการปฏิบตั ิการของกรรมการรายบุคคล ตามที่เปิ ดเผยไว้ในรายงาน แบบ 56-1 One Report (หน้า 42)
กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลทัว่ ไปและภาพรวมข้อมูลการดาเนินธุรกิจที่สาคัญและสรุ ปการ
ดาเนินของแต่ละสายธุรกิจ การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการย่อยทุกชุด คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร เป็ นรายบุคคลและทั้งคณะด้วยตนเองเป็ นประจาทุกปี
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ครอบคลุมการทั้งเรื่ องโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การเข้าร่ วมประชุม การปฏิบตั ิตามหน้าที่
การพัฒนาตนเอง และความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
• เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในปี ที่ผ่านมา
• เพื่อใช้ในการพัฒนาการทางานของคณะกรรมการให้มีประสิ ทธิผล และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนได้อย่างชัดเจน
• เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับฝ่ ายจัดการ

กำรปฏิบัตติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดใี นเรื่องอื่น ๆ
บริ ษทั พิจารณาการนาหลักการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจบริ ษทั แล้วโดยในปี 2564 มีเรื่ องที่บริ ษทั ยังไม่ได้ปฏิบัติและมี
มาตรการทดแทนที่เหมาะสม โดยพบว่ามีกรรมการ 6 ท่านดารงตาแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี เนื่องจากไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้ง
เข้าเป็ นกรรมแทนกรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง
และรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการทุกท่านเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด รวมทั้งเป็ นกรรมการที่มี
ทักษะ ประสบการณ์ความรู ้และความเชี่ยวชาญ สามารถให้ขอ้ เสนอแนะในการดาเนินธุรกิจอันเป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์และการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าบริ การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

450,000

ค่าบริ การสอบบัญชีประจาปี

750,000

ค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน
รวม
ค่าบริ การอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

ไปหน้ ำสำรบัญ

50,000
1,250,000
ไม่มี
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ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร
ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 84 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547
ประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการบริ หาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 18 ปี 1 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น 9.06%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร - มี คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาเอก สาขาบริ หารธุรกิจ California Coast University, USA
การผ่ านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 32/2005
ตาแหน่ งในบริษัท
2547 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริ ษทั , ประธานกรรมการบริ หาร
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2555 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในบริษัท/หน่ วยงานอื่น
ช่ วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่ อบริษัทจดทะเบียน
บริ ษทั โรงงานผ้าไทย จากัด (มหาชน)
รายชื่ อบริษัท/หน่ วยงานอื่น
บริ ษทั ยูเนียนคาร์ตอนอินดัสทรี ย ์ จากัด
บริ ษทั ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จากัด
บริ ษทั ยูไทย คาร์ตอนส์ จากัด
บริ ษทั ปราจีนแลนด์ จากัด
บริ ษทั ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์ แพ็ค จากัด
บริ ษทั ควอลิต้ คี าร์ตอนส์ จากัด

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่ มี -
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ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร
นายมงคล มังกรกนก อายุ 83 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ หาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 18 ปี 1 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น 7.20%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร -ไม่ มี คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาโท สาขา Science, Mechanical Engineer (MSME) Purdue University, USA
การผ่ านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 32/2005
ตาแหน่ งในบริษัท
2547 – ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั , กรรมการบริ หาร
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร และ ผูอ้ านวยการร่วม
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
ตาแหน่ งในบริษัท/หน่ วยงานอื่น
ช่ วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่ อบริษัทจดทะเบียน
บริ ษทั เอเชีย ไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยโอโนโน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงงานผ้าไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงงานพิมพ์ยอ้ มผ้าไทย จากัด (มหาชน)
รายชื่ อบริษัท/หน่ วยงานอื่น
บริ ษทั อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988) จากัด
บริ ษทั ไทยรุ่ งเท็กซ์ไทล์ จากัด
บริ ษทั ปราจีนแลนด์ จากัด
บริ ษทั ไทยฟาร์อีสต์ จากัด
บริ ษทั ไทยนาศิริ ชูบุ จากัด
บริ ษทั ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั พัฒนาผ้าไทย จากัด

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่ มี -
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ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร
นายบุญนา บุญนาทรัพย์ อายุ 92 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547
กรรมการบริ ษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 18 ปี 1 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น 0.63%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร -ไม่ มี คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ เซนต์จอห์น คอลเลจ ฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
การผ่ านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 32/2005
ตาแหน่ งในบริษัท
2547 – ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
รายชื่ อบริษัทจดทะเบียน
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร และ ผูอ้ านวยการร่วม บริ ษทั โรงงานผ้าไทย จากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร และ ผูอ้ านวยการร่วม บริ ษทั โรงงานพิมพ์ยอ้ มผ้าไทย จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในบริษัท/หน่ วยงานอื่น
ช่ วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

รายชื่ อบริษัท/หน่ วยงานอื่น
บริ ษทั ไทยรุ่ งเท็กซ์ไทล์ จากัด
บริ ษทั คาสซาร์ด้ ี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่ มี -
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ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร
ดร.ถกล นันธิราภากร อายุ 76 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 15 มกราคม 2562
กรรมการอิสระ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 3 ปี 3 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่ มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร -ไม่ มี คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาเอก Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, USA
การผ่ านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Chairman Forum (R-CF) รุ่น 1/2016
Directors Certification Program (DCP) รุ่ น 228/2016
Ethical Leadership Program (ELP) รุ่ น 3/2016
Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 8/2005
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 8/2004
ตาแหน่ งในบริษัท
2562 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ช่ วงเวลา
2545 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
รายชื่ อบริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริ ษทั และ
บริ ษทั หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในบริษัท/หน่ วยงานอื่น
-ไม่ มี –
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่ มี -

หน้ า 32

ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร
นายกาจร ชื่ นชู จิตต์ อายุ 66 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547
กรรมการอิสระ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 18 ปี 1 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น 0.16%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร -ไม่ มี คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
Post Graduate Diploma Management Studies University of Brighton, UK
การผ่ านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 23/2004
ตาแหน่ งในบริษัท
2547 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร
ตาแหน่ งในบริษัท/หน่ วยงานอื่น
ช่ วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

รายชื่ อบริษัทจดทะเบียน
บริ ษทั โรงงานผ้าไทย จากัด (มหาชน)
รายชื่ อบริษัท/หน่ วยงานอื่น
บริ ษทั ไทยรุ่ งเท็กซ์ไทล์ จากัด
บริ ษทั ไทยแสตนดาร์ด อุตสาหกรรม จากัด

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่ มี -

หน้ า 33

ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร
นายสุ รเชษฐ์ ทรัพย์ สาคร อายุ 61 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547
กรรมการอิสระ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 18 ปี 1 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่ มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร -ไม่ มี คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การผ่ านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 35/2004 วุฒิบตั ร Fellow Member
ตาแหน่ งในบริษัท
2547 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ช่ วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
ตาแหน่ งในบริษัท/หน่ วยงานอื่น
ช่ วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

รายชื่ อบริษัทจดทะเบียน
บริ ษทั ทิปโก้ฟ้ดู ส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
รายชื่ อบริษัท/หน่ วยงานอื่น
บริ ษทั ถนอมวงศ์บริ การ จากัด
บริ ษทั ทิปโก้ ทาวเวอร์ จากัด
บริ ษทั รวมทรัพย์สิน จากัด

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่ มี -
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ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 55 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่ าตอบแทน
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 18 ปี 1 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น 12.61%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร -มี คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ University of Arkansas, USA
การผ่ านหลักสู ตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 32/2005
ตาแหน่ งในบริษัท
2547 – ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่ มี –
ตาแหน่ งในบริษัทอื่น/หน่ วยงานอื่น
ช่ วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่ อบริษัท/หน่ วยงานอื่น
บริ ษทั ยูเนียนคาร์ตอนอินดัสทรี ย ์ จากัด
บริ ษทั ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จากัด
บริ ษทั ยูไทย คาร์ตอนส์ จากัด
บริ ษทั ปราจีนแลนด์ จากัด

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่ มี -
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ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร
นายพีรพงษ์ เชื้อเอี่ยมสวัสดิ์ อายุ 53 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562
ตาแหน่งผูจ้ ดั การทัว่ ไป สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่ มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร -ไม่ มี ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น -ไม่ มี ตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่ มี ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่ มี นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 54 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553
ตาแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชี และการเงิน สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่ มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร -มี ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น -ไม่ มี ตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่ มี ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่ มี ประวัติการฝึ กอบรมในปี 2564 เข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรผูจ้ ดั ทาบัญชี (CPD) 7.0 ชัว่ โมง
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน มีประสบการณ์ทางานโดยตรงกับบริ ษทั มาเป็ น
เวลานาน มีความรู ้ ความเข้าใจในธุรกิจและสายงานเป็ นอย่างดี เป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการดาเนินกิจการเป็ นอย่างมาก มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ระยะเวลาการทางานในตาแหน่งดังกล่าวและเงื่อนไขการฝึ กอบรมเป็ นไปตามที่ประกาศฯ กาหนด
นายศรนรินทร์ ทิพย์ประโพธิ์ อายุ 50 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561
ตาแหน่งผูจ้ ดั การโรงงาน สัดส่วนการถือหุ้น 0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร -ไม่ มี ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น -ไม่ มี ตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่ มี ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่ มี -
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
นายจิราศักดิ์ เด่ นเกรียงไกร อายุ 53 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553
ตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่ มี ปริ ญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร -ไม่ มี ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น -ไม่ มี ตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่ มี ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่ มี นายวัฒนธนพล วัฒน์ ธนวงศธร อายุ 47 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 31 มกราคม 2560
ตาแหน่งผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี เลขานุการบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์ สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่ มี ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร -ไม่ มี ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น -ไม่ มี ตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่ มี ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่ มี -
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รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมกำรและผู้บริหำร
รายชื่ อกรรมการ
ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายมงคล มังกรกนก
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายบุญนา บุญนาทรัพย์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร.ถกล นันธิราภากร
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายกาจร ชื่ นชูจิตต์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสุ รเชษฐ์ ทรัพย์ สาคร
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายพีรพงษ์ เชื้อเอี่ยมสวัสดิ์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ศรนรินทร์ ทิพย์ประโพธิ์
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายจิราศักด์ เด่ นเกรี ยงไกร
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ไปหน้ ำสำรบัญ

จานวนหุ้นที่ถือครอง
2564
2563
58,874,670
58,874,670
60,679,000
60,679,000
46,781,700
45,350,000
20,000,000
20,000,000
4,071,100
6,447,000
1,031,000
638,900
81,962,730
81,962,730
81,962,730
81,962,730
30,100
25,800
-
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โครงสร้ ำงกำรจัดกำร

ข้อมูลคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
รำยชื่ อ

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรสรรหำ ฯ

ประธานและกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
ประธานและกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
นายมงคล มังกรกนก
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
นายบุญนา บุญนาทรัพย์ กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
ดร.ถกล นันธิราภากร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานและกรรมการอิสระ
นายกาจร ชื่นชูจิตต์
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
ประธานและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
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ข้อมูลกำรเข้ำร่ วมประชุมของกรรมกำร
ลำดับ
รำยชื่ อกรรมกำร
1
ดร. ชิน
ชินเศรษฐวงศ์
2
นายมงคล
มังกรกนก
3
นายบุญนา
บุญนาทรัพย์
4
ดร.ถกล
นันธิราภากร
5
นายกาจร
ชื่นชูจิตต์
6
นายสุ รเชษฐ์
ทรัพย์สาคร
7
นายวัชชระ
ชินเศรษฐวงศ์
หมายเหตุ กรรมการทีเ่ ข้าร่ วมประชุมเกิน 97.62%

จำนวนเข้ ำประชุ ม
6/6
6/6
5/6
6/6
6/6
6/6
6/6

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์, นายมงคล มังกรกนก, นายบุญนา บุญนาทรัพย์ และ นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

ข้อมูลผู้บริหำร
นอกจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว บริ ษทั ได้กาหนดให้มีผบู ้ ริ หารระดับสู งเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5

นายวัชชระ
นางเพ็ญศิริ
นายพีรพงษ์
นายจิราศักดิ์
นายศรนริ นทร์

ชื่ อ – สกุล
ชินเศรษฐวงศ์
ชินเศรษฐวงศ์
เชื้อเอี่ยมสวัสดิ์
เด่นเกรี ยงไกร
ทิพย์ประโพธิ์

ตำแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ/ ผูด้ ารงตาแหน่งสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปโรงงาน
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปสานักงานใหญ่
ผูจ้ ดั การโรงงาน

ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
• ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริ ษทั
• กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษทั อนุมตั ิผงั อานาจอนุมตั ิและอนุมตั ิรายการตามผังอนุมัติ และกากับควบคุมดูแล ให้
ฝ่ ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการ
• มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้นโดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
• แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
• ดาเนินการออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอานาจในการอนุ มตั ิเบิกจ่ายทรัพย์สินของบริ ษทั ให้แก่ผดู ้ ารงตาแหน่ ง
ทางการบริ หารรับไปปฏิบตั ิได้
• รับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงิน ให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบและ/หรื อสอบทาน และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
• สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
• สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก
จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
• สอบทานให้ บ ริ ษทั ปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ ข้อ ก าหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
• พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่ งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
• จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- จานวนการประชุม และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ้ถื อ หุ้ น และผู ้ล งทุ น ทั่ว ไปควรทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
• ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
• มีอานาจสั่งการ วางแผน และดาเนินกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด
• กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
• กาหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริ ษทั
• อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษทั
• มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
• มีอานาจในการอนุมตั ิการซื้อ ยกเลิก ขาย ทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษทั โดยมีรายละเอียด
ตามผังอานาจอนุมตั ิ1
• มีอานาจในการอนุมตั ิการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสื บเนื่องจากการดาเนินงานของบริ ษทั ตามสัญญา และ/หรื อข้อตกลงกับคู่ค้า
โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิ1
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ผังอำนำจอนุมัต1ิ
สังหาริ มทรัพย์

ซื้อชิ้นส่ วน

อสังหาริมทรัพย์

ตาแหน่ ง

อะไหล่
(ต่ อเดือน)

ซื้อวัตถุดิบ
(ต่ อเดือน)

ซื้อต่ อครั้ง

ขายต่ อครั้ง

ซื้อต่ อครั้ง

ขายต่ อครั้ง

คณะกรรมการบริ หาร

50,000,000

20,000,000

50,000,000

20,000,000

ตามปกติธุรกิจ *

ตามปกติธุรกิจ *

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

10,000,000

2,000,000

10,000,000

2,000,000

ตามปกติธุรกิจ *

ตามปกติธุรกิจ *

กรรมการผูจ้ ดั การ

10,000,000

2,000,000

10,000,000

2,000,000

ตามปกติธุรกิจ *

ตามปกติธุรกิจ *

100,000
50,000

100,000
50,000

-

-

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

100,000
50,000

100,000
50,000

หมายเหตุ เนื่องจากปริ มาณในการซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และการซื้อวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลานั้นขึ้นอยู่กบั ความจาเป็ นหรื อความต้องการใช้
ชิ้นส่วนอะไหล่หรื อวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงความเหมาะสมของราคาของชิ้นส่วนอะไหล่หรื อวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงอาจ
มีบางช่วงเวลาที่จะมีการสั่งซื้อชิ้นส่วนอะไหล่หรื อวัตถุดิบเป็ นจานวนมาก ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่สามารถระบุจานวนเงินที่แน่นอนสาหรับการ
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และวัตถุดิบได้ แต่การซื้อดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขและราคาที่เป็ นไปตามปกติธุรกิจ

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน
การปฏิบัติงานด้ านการสรรหา
• พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริ ษทั
• พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริ ษ ัท
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปพิจารณากาหนดคุณสมบัติของผู ้ที่จะดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั โดยคานึ งถึง ความหลากหลาย
ทางด้านความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และการอุทิศเวลา
- กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจาก
- ออกตามวาระ พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั และขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ้นประจาปี
- ออกเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการ
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งทดแทนตาแหน่งที่ว่างลง
- สนับสนุนให้บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษทั
- พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรื อเมื่อมีตาแหน่งว่างลง
กำรปฏิบัติงำนด้ ำนกำรกำรพิจำรณำค่ ำตอบแทน
• เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบ ค่าตอบแทนสาหรับประธานกรรมการ ฯ กรรมการบริ ษทั
และผูบ้ ริ หารระดับสู ง เป็ นประจาทุกปี
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• พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ของคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิ จ ารณาอนุ มัติแ ละดาเนิ นการประเมิ น โดยคณะกรรมการสรรหา ฯ จะน าผลการประเมิ น ดังกล่ าวใช้ป ระกอบการพิ จารณาก าหนด
ค่าตอบแทน
• เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการ
ประเมิน แผนธุ รกิจ และผลการดาเนินงานของบริ ษทั โดยรวม เพื่อให้สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และ
ศักยภาพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของเลขำนุกำรบริษัท
เลขานุการของบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับบที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต
รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขอ้ บังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
เลขานุการบริ ษทั มีหน้าที่ตามกฎหมายดังนี้
• จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
- หนังสื อประชุมผูถ้ ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
• เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยตามมาตรา 89/14 ให้
ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงาน
• ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
• หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

กำรสรรหำกรรมกำร
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูค้ ดั กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีศกั ยภาพที่จะเข้ามาบริ หาร จัดการบริ ษทั ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี เป็ นผู ้
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
ทักษะ ผลงาน และคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดปัจจุบนั
องค์ประกอบความเป็ นอิสระ
ความหลากหลายใน ความสามารถและประสบรณ์
การเสนอรายชื่อจากผูถ้ ือหุ้น
ประวัติการทาผิดกฎหมาย ข้อบังคับบริ ษทั

คณะกรรมการ
พิจารณา เพื่อ
นาเสนอในที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้น

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิ

วิธีกำรเลือกตั้งกรรมกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้
• ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสี ยง
• ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคล
หลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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• บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่พึงมีหรื อจะพึงเลือกใน
ครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้ ง
นั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานออกเสี ยงชี้ขาด
กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการ
ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่
พ้นจากตาแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของที่ตน
แทน ทั้งนี้มติแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่มีสิทธิออกเสี ยง

วำระกำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำรบริษัท
• ตามพระราชบัญญัติบ ริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อ บังคับ บริ ษทั ก าหนดให้ ก ารประชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ้น ประจาปี ทุ กครั้ ง ให้
กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจานวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งกรรมการ และกรรมการที่ออกจากตาแหน่ ง
ตามวาระอาจรับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกก็ได้
• กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่น นอกจากการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 เข้าเป็ นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการ
ที่ตนแทน

วำระกำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำรตรวจสอบ
• คราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้สาหรับผูท้ ี่ได้ดารงตาแหน่ งมาแล้ว
เป็ นระยะเวลา 9 ปี หรื อ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริ ษทั จะทบทวนความเป็ นอิสระของกรรมการท่านนั้นเป็ นประจาทุกปี
• กรรมการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ต้องยื่นหนังสื อลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั โดยจะมีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกมาถึ ง
บริ ษทั ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก กาหนดให้ดารงตาแหน่ งเท่าวาระที่เหลือ อยู่
ของกรรมการที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน และคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับตั้งแต่
วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก
• ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่ งทั้งคณะเพราะสาเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้
คณะกรรมการตรวจสอบ ที่พน้ จากตาแหน่ งยังคงรักษาการในตาแหน่งเพียงเท่าที่ จาเป็ นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับ
หน้าที่

วำระกำรดำรงตำแหน่ งของคณะกรรมชุดย่อยอื่น
• ให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ มีวาระอยู่ในตาแหน่งตามวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
• นอกจากพ้นตามตาแหน่งตามข้อ 1 กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออกจากตาแหน่ง
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หลักเกณฑ์กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และผู้บริหำร
บริ ษทั มีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนให้กรรมการโดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเทียบกับบริ ษทั ในอุตสาหกรรม
เดียวกันและบริ ษทั ที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มี
คุณภาพไว้ และจะคานึงถึงความเป็ นธรรมและเหมาะสมสาหรับการจ่ายค่าตอบตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร โดยสอดคล้องกับผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการและผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ น
และเหมาะสมทั้งที่เป็ นตัวเงิน และมิใช่ตวั เงิน ให้แก่กรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย โดยจะนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษ ัทเพื่อ
ขอมติเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี

นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประจำปี 2564
กรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าบาเหน็จ

10,000

✓
-

คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สิ ทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่ม-ี

10,000
10,000
7,500

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทเป็ นรำยบุคคลที่ได้รับในฐำนะกรรมกำรบริษัทจำนวน 7 รำยในปี 2564 มีดังนี้
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
นายมงคล มังกรกนก
กรรมการบริ หารที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
นายบุญนา บุญนาทรัพย์
กรรมการบริ ษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการอิสระ
ดร.ถกล นันธิราภากร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
นายกาจร ชื่นชูจิตต์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุ รเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
กรรมการอิสระ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
รวมทั้งคณะเป็ นเงินทั้งสิ้น 3,230,000 บาท
สิ ทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่ม-ี

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าบาเหน็จ

240,000

200,000

240,000

200,000

120,000

200,000

330,000

200,000

330,000

200,000

240,000

200,000

330,000

200,000
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษทั มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสาเร็จในเชิงกลยุทธ์ของบริ ษทั และตอบแทนผลงานที่ผบู ้ ริ หาร
ได้สร้างให้กับบริ ษทั และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารได้ทบทวนและอนุ มัติค่าตอบแทน
ผูบ้ ริ หารเป็ นประจาทุกปี โดยกาหนดระบบการบริ หารค่าตอบแทนถึงด้านต่าง ๆ ดังนี้
o การบริ หารค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบตั ิงาน
- ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร จะแปรผันตรงกับผลการบรรลุความสาเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์บริ ษทั
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน จะขึ้นอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วดั ความสาเร็จในการดาเนินงาน ทั้งตัวชี้วดั ทางด้านผลตอบแทนทาง
การเงิน ด้านลูกค้า และกระบวนการภายใน
- การท าให้ เกิ ด ความมั่นใจว่าตัวชี้ วดั ความสาเร็ จ ที่ต้ ังขึ้ นมี ค วามเหมาะสมกับขี ด ความสามารถในการด าเนิ นงานของบริ ษทั
เป้าหมายของบริ ษทั และระดับผลการปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้น
o การบริ หารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้
- การจ่ายค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาให้เกิดความมั่นใจว่าบริ ษทั สามารถที่จะดึงดูด และ
รักษาพนักงานที่ดี มีความสามารถ ให้เข้ามาทางานและอยู่สร้างผลงานให้กบั บริ ษทั อย่างต่อเนื่อง

โครงสร้ ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัท
ประเภท
เงินเดือน

CEO

ผูบ้ ริ หาร

พนักงาน

✓

✓

✓

ผลประโยชน์อื่น

✓

เงินโบนัส

✓

✓

✓

รู ปแบบ
เงินสด
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ประกันชีวิต
เกษียณอายุ
เงินสด

วัตถุประสงค์
จูงใจรักษาพนักงานที่มีความสามารถ ตอบ
แทนการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่รับผิดชอบ
สร้างความมัน่ คงและปลอดภัยให้แก่
พนักงาน

รางวัลตอบแทนความสาเร็จในแต่ละปี
ผลักดันให้เกิดผลการดาเนินงานที่ดี
ค่าตอบแทนระยะยาว
เงินสด
✓
✓
สอดคล้องผลตอบแทนรวมแก่ผถู ้ ือหุ้น
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารจานวน 5 ราย เท่ากับ 22.58 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และอื่น ๆ
✓

✓

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีพนักงานทั้งสิ้น 362 คน โดยมีค่าตอบแทนอันได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชี พ รวม
ทั้งสิ้น 134.76 ล้านบาท

ไปหน้ ำสำรบัญ
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รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนประกอบกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายกาจร ชื่นชูจิตต์ นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
และ ดร.ถกล นันธิราภากร ในปี 2564 ได้มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ
รำยชื่ อกรรมกำร
1 นายกาจร
ชื่นชูจิตต์
2 ดร.ถกล
นันธิราภากร
3 นายวัชชระ
ชินเศรษฐวงศ์
หมายเหตุ กรรมการทีเ่ ข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้นคิดเป็ น 100.00%

จำนวนเข้ ำประชุ ม
2/2
2/2
2/2

คณะกรรมการได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในกฎบัตรอย่างครบถ้วน

โดยมีสาระสาคัญดังนี้

ด้ำนกำรสรรหำ
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายเพื่อการสรรหากรรมการ พิจารณาความเหมาะสมของจานวน โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการ
และคุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ฐานข้อมูลกรรมการ รวมทั้งกรรมการเดิมที่กาลังจะครบวาระอย่าง
รอบคอบ ก่อนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณา
ทั้งนี้ในปี 2564 คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยเป็ นกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 2 ท่าน

ด้ำนกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
พิจารณาและเห็นชอบนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่
เทียบเคียงกับบริ ษทั ที่มีขนาดใกล้เคียงกันและบริ ษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กบั บริ ษทั

นายกาจร ชื่นชูจิตต์
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
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รำยกำรระหว่ำงกัน
บริ ษทั ได้มีการตกลงเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการตามธุรกิจปกติของบริ ษทั
และเป็ นไปตาม
นโยบายการค้าของบริ ษทั มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันนั้น บริ ษทั จะยึดแนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกันรายการอื่น ๆ ทัว่ ไป มีการกาหนดเกณฑ์และอานาจของ
ผูม้ ีสิทธิอนุมตั ิวงเงินที่กาหนด นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบทานการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวโยงกันเป็ นประจาทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือผลประโยชน์ของ
บริ ษทั เป็ นสาคัญ
สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยผูต้ รวจสอบบัญชี บริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็ น
การทารายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็ นไปในทางการค้าปกติ โดยบริ ษทั คิดราคาซื้อ-ขายสิ นค้า กับบุคคลที่เกี่ยวโยงอย่างสมเหตุสมผล มี
การเปรี ยบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้น ๆ แล้ว มีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั ที่
เกี่ยวโยงกันได้ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั

ลักษณะรายการ

มูลค่าสาหรับงวดสิ้นสุ ด 31 มูลค่าสาหรับงวดสิ้นสุ ด 31
ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2563

บริ ษทั ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จากัด
เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั ร้อยละ 11.10
กรรมการร่ วมกัน 2 ท่าน
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
2.นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
บริ ษทั ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรี ย ์ จากัด
กรรมการร่ วมกัน 2 ท่าน
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
2.นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์

รายได้จากการขาย
ซื้อวัตถุดิบ

902,379,929.61
7,494,716.00

676,454,930.15
4,680,642.00

รายได้จากการขาย
ซื้อวัตถุดิบ

828,162,148.87
18,892,342.00

615,262,525.17
17,400,171.00

บริ ษทั ยูไทย คาร์ตอนส์ จากัด
กรรมการร่ วมกัน 2 ท่าน
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงส์
2.นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์

รายได้จากการขาย
ซื้อวัตถุดิบ

357,737,672.74
15,397,274.00

255,311,376.02
8,538,692.00

บริ ษทั ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จากัด
กรรมการร่ วมกัน 1 ท่าน
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์

รายได้จากการขาย
ซื้อวัตถุดิบ

138,520,873.75
2,869,942.00

136,667,719.17
4,720,476.00

บริ ษทั ควอลิต้ ี คาร์ตอนส์ จากัด
กรรมการร่ วมกัน 1 ท่าน
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์

รายได้จากการขาย

173,642.00

108,440.75

ซื้อวัตถุดิบ

467,556.00

131,445.00
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั

ลักษณะรายการ

มูลค่าสาหรับงวดสิ้นสุ ด 31 มูลค่าสาหรับงวดสิ้นสุ ด 31
ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2563

บริ ษทั เอพีดบั บลิว แพคเกจ โซลูชนั่ จากัด
มีกรรมการเป็ นญาติสนิทใกล้ชิดกรรมการ

รายได้จากการขาย

2,403,144.75

-

บริ ษทั ไดสตาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
มีกรรมการเป็ นญาติสนิทใกล้ชิดกรรมการ
บริ ษทั ปราจีนแลนด์ จากัด
กรรมการร่ วมกัน 3 ท่าน
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
2.นายมงคล มังกรกนก
3.นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
บริ ษทั ไทยฟาร์อีสต์ จากัด
กรรมการร่ วมกัน 1 ท่าน
1.นายมงคล มังกรกนก
บริ ษทั วงศ์ช่าง จากัด
กรรมการร่ วมกัน 1 ท่าน
1.นายมงคล มังกรกนก

รายได้จากการขาย

121,863.25

-

877,212.99
29,435,253.30

801,082.92
30,295,242.90

ค่าเช่าสานักงาน

-

866,250.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

-

253,036.40

866,250.00
259,394.50

-

ไปหน้ ำสำรบัญ
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ค่าเช่าสานักงาน
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริ ษทั ดาเนินการบริ หารความเสี่ ยง โดยกาหนดขอบเขตให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทั้งในระดับองค์กร ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ
คานึงถึงกลยุทธ์และแผนการดาเนินการของบริ ษทั รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีโครงสร้างการ
บริ หารความเสี่ ยงดังนี้

ระบุและประเมินความเสี่ยง
ประเมินมาตรการ/จัดลาดับ
วิเคราะห์/ประเมิน/กาหนดมาตรการ
จัดการความเสี่ ยง

วางแผนจัดการความเสี่ยง
ตรวจประเมิน/รายงาน
ติดตามผล/ทบทวน/เสนอ
มาตรการต่อไป
ทั้งนี้เพื่อบริ หารจัดการความเสี่ ยงทั้งทางด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบ/ข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทุจริ ต คอร์รัปชัน่ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
การดาเนินงานและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริ ษทั
รวมทั้งตอบสนองต่อความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยคานึงถึงความสมดุล
ระหว่างความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผลตอบแทนทางธุรกิจ

บทบำทและหน้ ำที่ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมการบริ ษทั

กาหนดนโยบาย และ แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กากับให้มีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมและสม่าเสมอทัว่ ทั้งองค์กร
พิจารณารายงานผลการตรวจติดตามการบริ หารความเสี่ ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

สอบทานความเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพของการบริ หารความเสี่ ยง
รายงานผลการตรวจติดตามแก่คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการบริ หาร

ทบทวน กากับดูแลและติดตามสถานะความเสี่ ยงที่สาคัญทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

นานโยบายการบริ หารความเสี่ ยงไปประยุกต์ใช้ทวั่ ทั้งองค์กร
บริ หารจัดการระบบการบริ หารความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ติดตามให้เกิดการนาไปใช้อย่างต่อเนื่อง และรายงานการตรวจติดตามแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
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พนักงาน

เรี ยนรู ้ และตระหนักถึงความสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยง
นานโยบายและกรอบกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงไปประยุกต์ใช้กบั การทางานประจาวัน

กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ ยงใหม่ ประเมินระดับความเสี่ ยง
พิจารณาความสัมพันธ์จากผลกระทบของความเสี่ ยงแต่ละเรื่ อง ทบทวนระดับความเสี่ ยงเดิมที่ได้ระบุไว้แล้ว และติดตามการบริ หารความ
เสี่ ยง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ ายจัดการที่รับผิดชอบในปัจจัยความเสี่ ยงต่าง ๆ และผลสาเร็จของตัววัดผลที่เชื่อถือได้จากการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนงานนั้น เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป

กำรควบคุมภำยใน
เรามุ่งมัน่ ที่จะสร้างระบบการควบคุมภายอย่างรัดกุม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้บริ ษทั บรรลุวตั ถุประสงค์ที่สาคัญในการดาเนินงาน การ
รายงานทางการเงินและการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถสนับสนุนและปรับปรุ งผลการดาเนินงานให้ดีข้ นึ ปกป้องเงิน
ลงทุนของผูถ้ ือหุ้นและทรัพย์สินของบริ ษทั ในปี 2563 การดาเนินกิจกรรมการควบคุมภายในสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

สภำพแวดล้อมกำรควบคุม เรายึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความรับผิดชอบ ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
ตรงไปตรงมา เป็ นไปตามกฎหมาย โดยยึดถือประโยชน์ร่วมกันของคู่คา้ ชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยมอบหมายคณะกรรมการ
ตรวจสอบทาหน้าที่กากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรื อรับสิ นบนและการคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่กากับดูแลฝ่ ายจัดการ ซึ่งมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถ
ที่หลากหลาย มีองค์คณะที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 คิดเป็ นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเปิ ดเผยไว้ใน
รายงาน แบบ 56-1 One Report (หน้า 40) นอกจากนี้ยงั ได้กาหนดคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ
ในเรื่ องการตรวจสอบภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การกากับดูแลกิจการที่ดี การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้มีการรายงานแก่
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกไตรมาส
ฝ่ ายจัดการกาหนดโครงสร้างและสายการรายงานของบริ ษทั ที่เหมาะสมต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นต่าง ๆ ภายใต้การกากับดูแลของ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยเน้นการสร้างสมดุลและความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน สอดคล้องต่อการสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั
มีการมอบหมายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบบนพื้นฐานความรู ้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน การกาหนดขอบเขตหน้าที่ที่มี
ความชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบซึ่งมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ในแต่ละปี คณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อกาหนดตัวชี้วดั และเป้าหมายขององค์กร โดยเชื่อมโยงเป้าหมายกับมาตร
วัดผลที่เกิดขึ้นจริ ง เพื่อสนับสนุนการกากับดูแลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามทิศทางที่กาหนด นอกจากนี้ยงั ได้กาหนดให้มีการ
ประเมินผลงานในทุก ๆ ระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ซึ่งหัวหน้างานมีการชี้แจงให้พนักงานทราบผลการประเมินทั้ง
ด้านเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้ดียิ่งขึ้น โดยแบ่งการประเมินผลเป็ นการประเมินการปฏิบตั ิงานตามเป้าหมายของ
งาน และการประเมินคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรที่สอดคล้องตามวัฒนธรรมองค์กร

กำรประเมินควำมเสี่ยง บริ ษทั ให้ความสาคัญให้การบริ หารจัดการความเสี่ยง โดยกาหนดให้มีการบริ หารความเสี่ยงทั้งในระดับ
องค์กร และระดับการปฏิบตั ิงาน ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซี่งเปิ ดเผยไว้ในรายงาน แบบ 56-1 One
Report (หน้า 50)
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กิจกรรมกำรควบคุม บริ ษทั กาหนดให้มาตรการควบคุมที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงสภาพสิ่ งแวดล้อม ลักษณะและขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ ของทุก ๆ หน่ วยงาน ตลอดจนกาหนดอานาจอนุ มัติในการทารายการของฝ่ ายจัดการแต่ละ
ระดับ โดยมีการผสมผสานกิจกรรมควบคุมทั้งประเภทที่ปฏิบัติโดยบุคลากร และระบบอัตโนมัติ ทั้งในเชิ งป้ องกัน และเชิ งตรวจหา
รายการความเสี่ ยง รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่ งานการบัน ทึก รายการ การอนุ มัติ และการจัดการดูแ ลทรัพ ย์สิน ที่เ กี่ยวข้อ ง เพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิงานต่าง ๆ มีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
บริ ษทั คัดเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและต่อเนื่อง มีความปลอดภัยจากผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการจัดหา พัฒนาและบารุ งรักษาระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม
โดยมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบต่อโครงสร้างระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ เพื่อกาหนดนโยบายกากับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเรื่ องความปลอดภัยของข้อมูล ดูแลให้บริ ษทั มีการติดตามข่าวสารการบุกรุ ก การละเมิด เพื่อแจ้งเตือนหน่วยงานต่าง
ๆ รวมถึงบุคลากรให้ได้รับการฝึ กอบรมที่จาเป็ น ให้เข้าใจหลักปฏิบตั ิที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยงั มีการกาหนดสิ ทธิการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศที่สาคัญ

ระบบสำรสนเทศ บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลสามารถรวบรวมและประมวลผลที่ตอ้ งการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา รวมทั้งจัดให้มีระบบเทคโนโลยีที่คุณ ภาพ
ทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประมวลข้อมูลเป็ นจานวนมากเป็ นข้อมูลเพื่อบริ หารจัดการที่ใช้ได้ ทันเวลา และทันต่อการ
แข่งขันโดยคานึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ
บริ ษทั จัดทารายงานข้อมูลที่สาคัญเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการตัดสิ นใจ หรื อพิจารณา
ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าตามที่กฎหมายกาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งจัดให้มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ที่มีรายละเอียดตามควรและจัดเก็บเอกสารที่สาคัญโดยเลขานุการบริ ษทั เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

กิจกำรกำรติดตำมผล ฝ่ ายจัดการและผูบ้ ริ หารระดับสูงมีหน้าที่กาหนดกลไกต่าง ๆ ในการติดตามประสิทธิผลของระบบการควบคม
ภายใน เช่น การประชุมติดตาม การสอบทานข้อมูลที่ผิดปกติ รวมถึงการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง โดยมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจประเมินประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายในอย่างเป็ นอิสระ
และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อรับทราบ รวมทั้งประชุมร่ วมกันผูส้ อบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจาทุก
ไตรมาส
เมื่อพบข้อบกพร่ องของระบบควบคุมภายในที่มีสาระสาคัญ ฝ่ ายจัดการจะวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่ อง และกาหนดผูร้ ับผิดชอบ
เพื่อดาเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดเกณฑ์ของระดับความผิดปกติที่ฝ่ายจัดการและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องสื่ อสารให้คณะกรรมการทราบทันทีไว้อย่างชัดเจน
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นที่ได้รบั
มอบหมายมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขของฝ่ ายจัดการต่อความผิดปกติที่ตรวบพบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
จนกว่าจะมีการแก้ไขเสร็จสิ้น
โดยในปี 2564 ไม่มีประเด็นความเสี่ ยงที่ไม่ได้รับการจัดการและส่งผลกระทบต่อบริ ษทั แต่อย่างใด

กำรตรวจสอบภำยใน
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ บริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จากัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547 ซึ่งเป็ นบริ ษทั ชั้นนาด้านการ
ตรวจสอบภายใน มีความรู ้ความชานาญในการตรวจสอบภายในเป็ นอย่างดี มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน และมีความเข้าใจในกิจกรรม
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การดาเนินงานของบริ ษทั เพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะมีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี

หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของหน่ วยงำนตรวจสอบ
- หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกากับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานอย่าง
เป็ นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และปฏิบตั ิหน้าที่เยี่ยงมืออาชี พตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
- หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานที่มีความอิสระ โดยปฏิบตั ิงานภายใต้มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ภารกิจ
ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
- หน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ให้ความเชื่อมัน่ และให้คาปรึ กษา โดยประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยง และกากับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนให้บริ ษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดทาแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของระดับความเสี่ ยงที่เปลี่ยนไป
ซึ่งเป็ นไปตามหลักความเสี่ ยงพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นความเสี่ ยงสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของ
บริ ษทั โดยในปี 2564 แผนงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นตรวจประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงานที่เป็ นจุดควบคุมที่สาคัญเชิ งป้องกัน การ
ตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริ ต ตลอดจนบทบาทการให้คาปรึ กษา โดยแผนงานตรวจสอบได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะที่พบจาก
การตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอย่างสมา่ เสมอเป็ นประจาทุกไตรมาส
- นอกเหนือจากกิจกรรมตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ เช่น ให้คาปรึ กษาแนะนาแก่ฝ่ายจัดการใน
ด้านการควบคุมภายใน ด้านจริ ยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
กากับดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่อื่นของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการบัน่ ทอนความเป็ น
อิสระของฝ่ ายจัดการ

ไปหน้ ำสำรบัญ
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กำรดำเนินธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืน
บริ ษทั ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการดาเนินธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน

ด้วยการบริ หารงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

(Social) และสิ่ งแวดล้อม (Environment) ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนและผลประกอบการที่ดี ตามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจและ
หลักธรรมาภิบาลของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นบริ ษทั ชั้นนาของประเทศในการดาเนินธุรกิจกระดาษคราฟท์สาหรับอุตสาหกรรมบรรจุภณั ฑ์ ดาเนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่ งใส มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุ ขอนามัย ที่ดี อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุ ข รวมถึงการดูแลและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั จึงได้กาหนดแนวทางการดาเนินธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืนไว้ดงั นี้
ด้ านเศรษฐกิจ
• ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด โดยดาเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ พิจารณา
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบในการดาเนินงาน วางแผนและทบทวนแผนในการดาเนินธุรกิจอย่างสม่าเสมอ
• มุ่งสร้างผลประกอบการที่ดี เพื่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในทุก ๆ ฝ่ าย ผ่านสิ นค้า นวัตกรรมและบริ การที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ตรงจุดและทันท่วงที
• มุ่งเน้นให้ความสาคัญในด้านความสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่คา้ ในการที่จะเติบโตควบคู่กนั ไปในระยะยาว
ด้ านสังคม
• ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้นในกิจกรรมเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การดูแลรักษาสุ ขภาพ การศึกษา ศิลปะ และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมอื่น ๆ ตลอดจนการร่ วมกิจกรรมการกุศลในชุมชนต่าง ๆ ในฐานะพลเมืองที่ดี
• ดาเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณของบริ ษทั ว่าด้วยเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน ดาเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยความเป็ นธรรม สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบริ ษทั และพนักงาน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย มีสมดุลระหว่างการทางานและ
ชีวิตส่วนตัว
ด้ านสิ่งแวดล้อม
• ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริ ษทั ให้มากที่สุด โดยคานึงถึงวิถีชีวิตของผูท้ ี่อาศัยในท้องถิ่นนั้น ๆ
• จัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริ การซึ่ งไม่เฉพาะแค่ ตรงตามความต้องการลูก ค้าเท่านั้น แต่ยงั เป็ นการช่วยเหลือสิ่ งแวดล้อ มหรื อ ส่ งผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด ในทางที่สังคมยอมรับ
• ตระหนักถึงความสาคัญของสิ่ งแวดล้อม โดยให้ความร่ วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล หุ้นส่วนธุรกิจ องค์กรเอกชนและองค์กรที่ ไม่
แสวงหากาไร และชุมชนท้องถิ่นในส่วนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั รับผิดชอบในการกากับดูแลให้มีการดาเนินธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน อย่างเหมาะสมและสม่าเสมอทัว่ ทั้งองค์กร ผ่าน
คณะกรรมการดาเนินธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
2. คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการทวนสอบความเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพของการดาเนินธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
3. คณะกรรมการบริ หารรับผิดชอบในการทบทวน กากับดูแล ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าของการดาเนินธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
4. คณะกรรมการดาเนินธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืนรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
5. ประธานคณะกรรมการดาเนินธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืนรับผิดชอบในการนานโยบายการดาเนินธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืนไปประยุกต์ใช้ทวั่ ทั้ง
องค์กรและติดตามให้เกิดการนาไปใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการบรรลุผลสาเร็จตามแผนและเป้ าหมายที่กาหนดไว้ รายงานปัญหาและความ
คืบหน้าที่สาคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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6. ผูบ้ ริ หารและบุคลากรทุกระดับในองค์กร รับผิดชอบในการระบุ ประเมิน ปัจจัย ผลกระทบ ตลอดจนแนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุ ง/
พัฒนาต่อการดาเนินธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืนภายในหน่วยงานของตนเอง โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบ

ห่ วงโซ่ คุณค่า
UTP นาหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในด้านการจัดหาวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด ผ่านกระบวนการ Reduce, Re-Use, Recycle ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ นค้าและบริ การ สร้างสัมพันธ์อนั ดีต่อลูกค้า ตลอดจน
เสริ มสร้างความปลอดภัยและความเป็ นอยู่ที่ดีแก่พนักงาน การจัดการของเสี ยที่มีประสิ ทธิภาพและปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด

เป้ำหมำยควำมยั่งยืน
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจตามแนวทางพัฒนาความยัง่ ยืน มุ่งมัน่ สร้างความสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมโดยมีีเป้ าหมาย
สู งสุ ดในการช่วยให้ธุรกิจและผูม้ ีส่วนได้เสี ยบรรลุความคาดหวังทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการเติบโตที่ยงั่ ยืน ด้วยการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ลดการปล่อยของเสี ย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมุ่งมั่นต่อ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนทั้งหมด 12 เป้าหมาย ดังนี้
1. เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า เพื่อสร้างการเจริ ญเติบโตร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
2. ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
3. จัดการและลดระดับความเสี่ ยงในการดาเนินการทุกด้านให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้
4. จัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยัง่ ยืน
5. เคารพต่อสิ ทธิมนุษยชน
6. ปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
7. เสริ มสร้างความปลอดภัยในการทางาน และความเป็ นอยู่ที่ดี
8. รับผิดชอบต่อชุมชน
9. ลดปริ มาณของเสี ยที่ส่งออกไปบาบัดภายนอก
10. ควบคุมระดับของเสี ยให้อยู่ในระดับที่กฎหมายกาหนด ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
11. ใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุม้ ค่า
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12. ใช้ทรัพยากรน้ าอย่างคุม้ ค่า

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กำรสำนสัมพันธ์ และกำรตอบสนอง
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย
พนักงาน
คู่คา้ ที่ส่งมอบสิ นค้า/
วัตถุดิบ (supplier)
ผูใ้ ห้บริ การ
ลูกค้า

ชุมชน
สังคม
คู่แข่งขัน
พันธมิตรทางธุรกิจ
เจ้าหนี้

ผูถ้ ือหุ้นและนักลงทุน

หน่วยงานกากับดูแล
ท้องถิ่นและภาครัฐ

กิจกรรมการสื่ อสารสานสัมพันธ์
การสนทนา, ประกาศ, ประชุม, แจ้งข่าวสาร
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ Whistleblowing
แบบสอบถามเพื่อสารวจความพึงพอใจ ข้อ
ร้องเรี ยนคาแนะนาติชม การเยี่ยมชม
โทรศัพท์ ใบเสนอราคา การประเมินผูเ้ สนอ
ให้บริ การ สัญญาซื้อขาย/ว่าจ้าง
โทรศัพท์ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารยืนยัน
แบบสอบถามความถึงพอใจ การพบปะเยี่ยมชม
Whistleblowing
การทาประชาพิจารณ์ วิเคราะห์ผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม
ผ่านเว็บไซต์ การเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆของ
สังคม
การสนทนา สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร ข่าว
การพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล เข้าร่ วมองค์กร
สมาคมที่เกี่ยวข้อง
โทรศัพท์ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ใบเสนอราคา การ
ประเมินผูเ้ สนอสิ นค้าหรื อบริ การ สัญญาซื้อ
ขาย/ว่าจ้าง
รายงานประจาปี เว็บไซต์ การให้ขอ้ มูลทาง
โทรศัพท์ การประชุมออนไลน์ การแถลงให้
ข้อมูล
การรายงานผลการวิเคราะห์ค่าควบคุมในของ
เสี ยตามที่กฎหมายกาหนด

การตอบสนอง
การสนทนา, ตอบกลับผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ Whistleblowing
การสนทนา และการตอบกลับ
แบบสอบถาม
การสนทนา การตอบรับใบเสนอราคา
แบบประเมินผูใ้ ห้บริ การ สัญญา
การสนทนา การตอบกลับแบบสอบถาม
Whistleblowing
รายงาน EIA
การสนทนา Whistleblowing
การแข่งขันที่เป็ นธรรม
การช่วยเหลือทางธุรกิจ
การสนทนา เจรจา การตอบกลับสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ การตอบรับใบเสนอราคา
ข้อร้องเรี ยนติชมผ่านโทรศัพท์ สื่ อ
ออนไลน์
การตอบกลับรายงานผลการวิเคราะห์

ประเด็นสำคัญด้ำนควำมยั่งยืนสำหรับปี 2564
มิติเศรษฐกิจ/กำกับดูแล
1.การสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
2.การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
3.การบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
4.การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

มิติสังคม
5.สิ ทธิมนุษยชน
6.การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ น
ธรรม
7.อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
ความเป็ นอยู่ที่ดี
8.ความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม

มิติสิ่งแวดล้ อม
9.การจัดการขยะและของเสี ย
10.การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
จัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
11.การจัดการพลังงาน
12.การจัดการน้ า
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ผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2564
ด้ ำนเศรษฐกิจ

ด้ ำนเศรษฐกิจ

การสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

การปฏิบตั ิตามกฎหมาย

- ฝึ กอบรมพนักงานขายอย่างสม่าเสมอ
- เปิ ดช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะ คาติชมจากลูกค้า
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สนับสนุนการให้บริ การแก่คู่คา้ และลูกค้าทุกกลุ่ม
ดัชนีชี้วัด = เปอร์ เซ็นต์ ลูกค้าที่พึงพอใจในสินค้าและบริการ
ผลที่ได้
82.68% ลูกค้าที่พึงพอใจในสินค้าและบริ การ

- อบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
- กาหนดแผนประจาเดือน/ปี สาหรับการตรวจติดตาม ผลการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้ ำนสังคม

ด้ ำนสิ่งแวดล้อม

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและความเป็ นอยู่ที่ดี

การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

- เสริ มสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางาน
- อบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
- กาหนดแผนประจาปี สาหรับวิเคราะห์หาพื้นที่ หรื อกิจกรรมเสียง เพื่อ
หาทางป้องกันและแก้ไข
ดัชนีชี้วัด = จานวนวันต่ อเนื่องกันที่ไม่เกิดอุบัตเิ หตุถึงขั้นหยุดงาน
ผลที่ได้
0 ราย จานวนอุบตั ิเหตุถึงขั้นเสียชีวิต
10 ราย จานวนอุบตั ิเหตุถึงขั้นหยุดงาน
216 วันต่อเนื่องกันที่ไม่เกิดอุบตั ิเหตุถึงขั้นหยุดงาน

- เสริ มสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อม
- อบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และ
แนวทางการจัดการที่ถูกต้อง
- กาหนดแผนประจาเดือน/ปี สาหรับการตรวจติดตาม
ดัชนีชี้วัด = จานวนเหตุการณ์ที่ของเสียเกินกว่าค่าที่กฎหมายกาหนด
ผลที่ได้
0 เหตุการณ์ที่ของเสียจากกระบวนการผลิตเกินกว่าค่าที่กฎหมายกาหนด

ดัชนีชี้วัด = จานวนเหตุการณ์ที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนด
ผลที่ได้
0 เหตุการณ์ที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมายกาหนด

ตำรำงสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2564
2562

2563

2564

จานวนเหตุการณ์ที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนด

0

0

82.68
0

มิติสังคม
จานวนวันต่อเนื่องกันที่ไม่เกิดอุบตั ิเหตุถึงขั้นหยุดงาน

-

-

216

มิติสิ่งแวดล้อม
จานวนเหตุการณ์ที่ของเสี ยเกินกว่าค่าที่กฎหมายกาหนด

0

0

0

ประเด็นความยัง่ ยืน
มิติเศรษฐกิจ/กากับดูแล
เปอร์เซ็นต์ลูกค้าที่พึงพอใจในสิ นค้าและบริ การ
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เหตุผลของการไม่รายงาน
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นโยบำยกำรแจ้งเบำแสะหรื อข้อร้ องเรียน
บริ ษทั ได้กาหนดให้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับและดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทัดเทียมกับบริ ษทั ชั้นนาอื่น จึงเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนให้แก่บริ ษทั ทราบเพื่อทาการตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุ ง และหามาตรการในการป้องกันอย่าง
ทันท่วงที สาหรับแนวทางการแจ้งเบาะแสและกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสดังนี้
เรื่ องที่รับแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน
• เป็ นการกระทาผิดกฎหมาย ทุจริ ต ระเบียบบริ ษทั หรื อการทาผิดจรรยาบรรณของพนักงานและผูบ้ ริ หาร
• ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง
• เป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั
ขั้นตอนในการดาเนินการ
• การกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านแบบฟอร์มของบริ ษทั ผ่าน QR code นี้
• กรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณา หรื อมอบหมายให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อหัวหน้าหน่วยงานของผูท้ ี่ถูกร้องเรี ยน ตรวจสอบความถูก
ต้องและเพียงพอของข้อมูล รวมถึงข้อเท็จจริ งต่าง ๆ
• ประธานกรรมการตรวจสอบนาเรี ยนคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ และพิจารณาแนวทางการสอบสวน รวมถึงความจาเป็ นใน
การตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดพิเศษ เพื่อดาเนินการสอบสวนโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของบริ ษทั
• เมื่อกระบวนการสอบสวนได้เสร็จสิ้น ให้นาส่งผลการสอบสวนและการดาเนินการต่อผูท้ ี่ถูกร้องเรี ยนแก่ผอู ้ านวยการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน เพื่อแจ้งผลสรุ ปให้แก่ผแู ้ จ้งเบาะแสทราบ และจัดเก็บแฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นความลับ
การดาเนินการในทุกขั้นตอนนั้น จะต้องถือปฏิบตั ิเป็ นความลับ โดยรับรู ้เพียงในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น และ
จะต้องไม่เปิ ดเผยชื่อ ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนในทุกกรณี โดยจะต้องถื อปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
กลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
• จัดทาระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผูแ้ จ้งเบาะแส และกาหนดบทลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว
เมื่อข้อมูลถูกเปิ ดเผย
• การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระทาได้โดยผูบ้ ริ หารระดับกรรมการตรวจสอบ และผูด้ ูแลระบบเท่านั้น

• ถือเป็ นหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้าหน่วยงานของผูท้ ี่ถูกร้องเรี ยนทุกคนในการใช้ดุ ลยพินิจสัง่ การที่สมควร เพื่อคุม้ ครอง
ผูร้ ้องเรี ยน พยานและบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการสื บสวนสอบสวนมิให้ตอ้ งรับภัย หรื อความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการ
ร้องเรี ยน การเป็ นพยานหรื อการให้ขอ้ มูล
โดยในปี 2564 ไม่มีการร้องเรี ยนกรณี ฝ่าฝื นจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อเสนอแนะ หรื อคาติชมจากบุคคลภายนอกแต่อย่างใด
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งบกำรเงิน

หน้ า 60

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่องบกำรเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ ไปในประเทศไทย โดยมีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและ
หลักการประมาณที่สมเหตุสมผลในการจัดทางบการเงิน รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอและโปร่ งใสในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี และดารงรักษาไว้ซ่ ึงระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิผล
เพื่อให้มนั่ ใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้องครบถ้วน แสดงข้อมูลตามข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ทันต่อเวลาและเพียง
พอที่จะดารงรักษาไว้ซ่ ึงทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมี สาระสาคัญ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทาหน้าที่กากับดูแล สอบทาน ความน่าเชื่อถือ
และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิภาพ โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน แบบ 56-1 One
Report ฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษทั สามารถให้ความเชื่อมัน่ ได้ว่างบการเงิน
ของบริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงิน
สดโดยถูกต้องตามควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานที่รับรองโดยทัว่ ไปในประเทศไทย ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงแสดงไว้ใน รายงาน แบบ 56-1 One Report ฉบับนี้แล้ว

(ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์)
ประธานกรรมการ

หน้ า 61

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
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หน้ า 64
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน)
หน้ า 66

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่ วย : บำท)
หมายเหตุ

สินทรัพย์

2564

2563

5

644,282,589.34

668,474,369.11

6, 19

1,204,469,431.11

950,912,358.13

7

621,088,343.65

370,036,793.03

123,978,313.68

133,403,322.68

2,593,818,677.78

2,122,826,842.95

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

8

1,732,197,296.15

1,732,197,296.15

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

9.1

8,119,044.50

4,367,962.38

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

10

41,652,884.86

43,017,073.48

763,270.08

1,776,192.66

1,683,239,559.99

1,781,358,524.67

4,277,058,237.77

3,904,185,367.62

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่ วย : บำท)
หมายเหตุ

2564

2563

308,333,412.63

328,341,588.64

3,880,639.90

2,681,723.88

57,690,821.62

75,423,802.63

369,904,874.15

406,447,115.15

9.2

4,473,764.07

1,935,304.82

12

40,246,985.00

36,981,071.00

1,873,112.31

3,274,412.89

46,593,861.38

42,190,788.71

416,498,735.53

448,637,903.86

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

11, 19

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

9.2

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่ วย : บำท)
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2564

2563

650,000,000.00

650,000,000.00

650,000,000.00

650,000,000.00

174,464,850.00

174,464,850.00

65,000,000.00

65,000,000.00

2,971,094,652.24

2,566,082,613.76

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,860,559,502.24

3,455,547,463.76

รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

4,277,058,237.77

3,904,185,367.62

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 650,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 650,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้ า 69

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บำท)
หมายเหตุ

2563

2562

4,600,643,958.79

3,403,424,066.46

ต้นทุนขาย

(3,511,256,498.24)

(2,384,014,712.39)

กำไรขั้นต้ น

1,089,387,460.55

1,184,980,547.34

12,772,019.39

16,945,429.40

9,227,552.72

20,516,993.42

21,999,572.11

37,462,422.82

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

(9,736,282.83)

(7,780,407.06)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(53,796,023.91)

(55,642,064.68)

(152,339.28)

(58,495.78)

1,047,702,386.64

1,158,962,002.64

(130,270,867.56)

(147,538,288.05)

917,431,519.08

1,011,423,714.59

รายได้จากการขาย

รายได้อื่น
รายได้จากการขายไฟฟ้า
อื่น ๆ
รวมรำยได้ อื่น

ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

10

กำไรสำหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

12

1,320,123.00

(4,397,141.00)

ภาษีเงินได้

10

(264,024.60)

879,428.20

918,487,617.48

1,007,906,001.79

1.41

1.56

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้ า 70

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่ วย : บำท)
2564

2563

917,431,519.08

1,011,423,714.59

212,334,385.98

209,596,439.53

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

49,276.98

590,501.99

โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ

81,950.82

(40,877.91)

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง

5,777,094.09

(515,999.21)

(กาไร) จากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว

-

(875,019.02)

(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน

(401,796.57)

(329,346.87)

(11,910.77)

(37,477.46)

5,473,535.00

4,844,398.00

(2,848,356.18)

(3,669,374.09)

152,339.28

58,495.78

130,270,867.56

147,538,288.05

1,268,308,905.27

1,368,583,743.38

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

(253,606,349.96)

(188,764,690.04)

สิ นค้าคงเหลือ

(251,133,501.44)

(59,255,050.57)

พัสดุและอะไหล่คงคลัง

3,280,961.48

(3,430,477.58)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,012,922.58

(691,626.12)

(20,730,899.39)

111,937,615.79

(1,401,300.58)

1,052,520.65

(887,498.00)

-

744,843,239.96

1,229,432,035.51

รับรายได้ทางการเงิน

2,848,356.18

3,624,565.35

จ่ายต้นทุนทางการเงิน

(152,339.28)

(58,495.78)

(146,903,684.55)

(128,639,733.70)

600,635,572.31

1,104,358,371.38

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รำยกำรปรั บกระทบกำไรก่ อนภำษีเงินได้ เป็ นเงินสดรั บ (จ่ ำย) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
ค่าเสื่ อมราคา

(กาไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินการ
สิ นทรั พย์ จำกกำรดำเนินงำน(เพิ่มขึน้ )ลดลง

หนีส้ ิ นจำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน

จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

หน้ า 71

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่ วย : บำท)
2564

2563

-

44,808.74

จ่ายเงินลงทุนชัว่ คราว

-

(130,000,000.00)

รับเงินจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว

-

371,079,154.16

รับคืนเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

40,000,000.00

(108,831,535.50)

(142,428,839.61)

1,558,089.92

797,066.13

(107,273,445.58)

139,492,189.42

(4,078,327.50)

(2,589,004.22)

(513,475,579.00)

(701,685,926.24)

(517,553,906.50)

(704,274,930.46)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

(24,191,779.77)

539,575,630.34

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันต้ นปี

668,474,369.11

128,898,738.77

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นปี

644,282,589.34

668,474,369.11

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
รับรายได้ทางการเงิน

จ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
รับเงินจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
ชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้ า 72

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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แบบ 56-1 One Report / รายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสู งสุ ดในสำยงำน
บัญชีและกำรเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำร
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท้ ี่ได้รั บ
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริ ษทั ได้แสดงรายละเอียดในรายงานแบบ 56-1 One (หน้า 29)

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรในบริษัทย่อย
บริ ษทั ไม่มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยแต่อย่างใด

ไปหน้ ำสำรบัญ
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รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท (Compliance)
ชื่อหน่วยงาน
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ตาแหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา

บริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จากัด
นางพิไล เปี่ ยมพงศ์สานต์
ประธานบริ ษทั
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Mini MBA. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certified Public Accountant (Thailand) – (CPA No.2336)
- Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors (CIA No.30861)
- Director Certification Program (DCP) – IOD รุ่ น 9/2544

ประสบกำรณ์กำรทำงำน
2524-2537
2537 – 2539
2538 – 2540
2542 – ปัจจุบนั

ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผูช้ ่วยผูว้ ่าการฝ่ ายบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ประธานบริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จากัด

หัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน
2543 – ปัจจุบนั
2546– ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั

บริ ษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงแรมปาร์คนายเลิศ จากัด
กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

งำนประเมินระบบควบคุมภำยใน และตรวจสอบภำยใน
2554 – 2557

การควบคุมงบประมาณ
การจัดซื้อ/ว่าจ้าง
การควบคุมรายได้ค่าเช่าพื้นที่และการจัดทาสัญญาเช่าพื้นที่
การควบคุมทรัพย์สินถาวร ฯลฯ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทุนรวมสิ ทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์บางแห่ง โดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์
จากัด

กำรจัดฝึ กอบรม
2537 – 2540
2541 – 2544

สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย – จัดหลักสู ตรการอบรมและร่ วมเป็ นวิทยากร
American Corporation for Thailand Internal Auditor Training
Program ร่ วมกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สถาบัน KENAN,
Price Waterhouse Coopers, TRIS Rating Co., Ltd. และสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน ฯลฯ
ทาหน้าที่กรรมการโครงการฝึ กอบรม จัดทาหลักสู ตร ร่ วมเป็ นวิทยากร หลักสู ตร
“Internal Auditing for New Internal Auditor” สาหรับผูจ้ บปริ ญญาตรี ที่ว่างงานเนื่องจากถูกเลิกจ้างช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2541 จานวน 22 รุ่ น
ประมาณ 1,000 คน

ไปหน้ ำสำรบัญ
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ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ และรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยไว้ใน รายงานแบบ 56-1 One Report (หน้า 11)

“
กำรกำกับและดูแลกิจกำร
นโยบายและแนวปฏิบตั ิการกากับดูแลกิจการ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยไว้ใน แบบ 56-1 One Report (หน้า 21)

จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ Website : https://www.unitedpaper.co.th ภายใต้หมวด
“เกี่ยวกับเรา” หัวข้อเรื่ อง “จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ”

ไปหน้ ำสำรบัญ
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษ ัท ยู ไ นเต็ ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้รั บ การแต่ งตั้งโดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์
ด้านบัญชี การเงิน การบริ หารการผลิต การตลาด และการบริ หารองค์กร โดยมีกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่ ง
ได้แก่นายสุ รเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.ถกล นันธิราภากร และ นายกาจร ชื่น
ชูจิตต์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างเป็ นทางการจานวน
4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
รายชื่ อกรรมการ
1 นายสุ รเชษฐ์
ทรัพย์สาคร
2 ดร.ถกล
นันธิราภากร
3 นายกาจร
ชื่นชูจิตต์
หมายเหตุ กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมทั้งสิ ้นคิดเป็ น 100.00%

จานวนเข้ าประชุ ม
4/4
4/4
4/4

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญของการประชุมเป็ นอย่างยิ่ง โดยให้ผบู ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาต และผูต้ รวจสอบภายใน จะเข้าร่ วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้การประชุมได้รับข้อมูลและการชี้แจงในเรื่ องต่าง ๆ อย่างละเอียดครบถ้วน
และเป็ นเครื่ องมือในการควบคุม กากับดูแล และให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารด้วย และมีการประชุมอย่าง
ไม่เป็ นทางการกับผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เมื่อมีประเด็นหรื อปัญหาที่ตอ้ งแก้ไข โดยการประชุมจะจัดขึ้นตามความจาเป็ น
และความเหมาะสม
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายงานตรวจสอบภายใน ให้กบั ผูต้ รวจสอบภายใน ในการตรวจสอบประเด็นที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่ามีความสาคัญเร่ งด่วนและอาจก่อให้เกิดปัญหาหรื อผลเสี ยหาย โดยให้ผตู ้ รวจสอบภายในรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทันที หากพบประเด็นที่เห็นว่ามีความสาคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบควรจะต้องทราบ
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้หารื อกับผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้งบการเงิน
และรายงานทางการเงินต่าง ๆ ของบริ ษทั ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีล่าสุ ด
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมุ่งเน้นในเรื่ องการปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
และอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในเรื่ องการควบคุมภายใน การกากับดูแลกิจการที่ดี และความโปร่ งใสในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เช่นเดียวกัน
กับวัตถุประสงค์หลักซึ่งได้ปฏิบตั ิในปี ก่อนๆ ซึ่งสรุ ปขอบเขตและสาระสาคัญได้ดงั นี้

• กำรสอบทำนงบกำรเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทั้งงบการเงินประจาไตรมาส และประจาปี เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ ซึ่ง
การประชุมทุกครั้ง ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผูต้ รวจสอบภายใน จะเข้าร่ วม
ประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และได้มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็ นที่น่าพอใจ
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คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นและให้ความสาคัญต่องบการเงินเสมอมา กรรมการตรวจสอบ 2 ใน 3 ท่าน เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ
ทางด้านบัญชีและการเงิน ทาให้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง สามารถแสดงความเห็นในประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
อีกทั้งยังได้ให้คาแนะนา รวมถึงคาแนะนาจากผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต ที่น่าจะเป็ นประโยชน์แก่ผูบ้ ริ หาร เพื่อนาไปใช้ในการจัดทางบการเงิน
ต่อไป กรรมการตรวจสอบทุกท่าน ได้ปฏิบตั ิหน้าที่มาหลายปี จึงเข้าใจในเนื้อหาของการดาเนินธุรกิจเป็ นอย่างดี จึงสามารถให้ความเห็นในเรื่ อง
ต่าง ๆ กับฝ่ ายบริ หารได้เป็ นอย่างดี และสามารถร่ วมพิจารณาให้แนวทางในการตัดสิ นใจกับฝ่ ายบริ หารในเรื่ องสาคัญ ๆ หลายต่อเรื่ องในปี ที่
ผ่านมา
• กำรสอบทำนประสิ ทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในและกำรกำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ บริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จากัด (AMC) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ปรึ กษา
เกี่ยวกับการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน เหมือนปี ที่ผ่าน ๆ มา โดยมุ่งเน้นในเรื่ องการบริ หารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การบริ หารจัดการทรัพย์สิน การป้องกันการผิดพลาดเสี ยหายที่เกิดจากการบริ หารจัดการของฝ่ ายบริ หาร และการทางานประจาวันของพนักงาน
และการทุจริ ต ซึ่งผลการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายในในปี 2564 นี้ เป็ นที่น่าพอใจและเป็ นประโยชน์ในการให้ความเห็นในด้านการ
ควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจากผลการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายในมีคุณภาพและเป็ นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายให้ บริ ษทั ออดิต แอนด์
แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จากัด ทาหน้าที่เป็ นบริ ษทั ที่ปรึ กษาเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ในปี 2564 อีก 1 ปี
การตรวจประเมินประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดให้รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสและในบางครั้งระหว่างไตรมาสเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้กากับ
ดูแลงานตรวจสอบภายในโดย
- ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ ซึ่งจะกาหนดแผนการตรวจสอบล่วงหน้าในช่วงต้นปี
- พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยให้ผตู ้ รวจสอบภายในเข้าร่ วมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อ
ชี้แจงประเด็นที่เกิดจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพือ่ ให้ฝ่ายบริ หารได้นาไปสั่งการให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิตามคาแนะนา
ทันที
เนื่องจากรายงานการตรวจสอบภายในจะจัดทาเสร็จก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละครั้ง ซึ่งผูต้ รวจสอบภายในได้จดั ทาสาเนา
เสนอฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ล่วงหน้า ฝ่ ายบริ หารได้นาประเด็นในการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะไปดาเนินการก่อนการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
จากผลการปฏิบตั ิงานของทีมตรวจสอบภายในในหลายปี ที่ผ่านมา ได้ให้คาแนะนาที่ฝ่ายบริ หารได้นาไปปฏิบตั ิ ซึ่งทาให้ระบบการควบคุม
ภายในได้พฒั นาขึ้นทุก ๆ ปี และอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้นาไปสื่ อสารกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและรักษาระบบการ
ควบคุมภายใน ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจในทุก ๆ ปี อนึ่ง หากมีความจาเป็ นที่จะต้องตรวจสอบในเรื่ องใดเป็ นการพิเศษ คณะกรรมการตรวจสอบ
จะมอบหมายให้ผตู ้ รวจสอบภายในเข้าดาเนินการทันที

• รำยกำรระหว่ำงบริษทั กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ ายบริ หารจัดทารายงาน
รายการระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน แล้วให้ผสู ้ อบบัญชีรับอนุ ญาตแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวนี้
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง
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จากการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตในรายการดังกล่าว พบว่าเป็ นรายการที่เป็ นปกติทางธุรกิจ โดยมีราคาและเงื่ อนไขสอดคล้องกับ
นโยบายของบริ ษทั ซึ่งได้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ บุคคล และกิจการอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้การอนุมตั ิรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดหรื อประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องและครบถ้วน
ผลการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต ไม่พบรายการใดที่มีขอ้ สังเกตุ หรื อไม่เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั หรื อมีประเด็นใด ๆ ที่มี
สาระสาคัญ สาหรับรายการระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับปี 2564 ที่ผ่านมา

• กำรปฏิบัตติ ำมข้อกำหนด
บริ ษทั กาหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการติดตามข้อกาหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนดต่าง ๆ ซึ่งบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิถูกต้อง
อย่างสม่าเสมอตลอดมา

• กำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญำตประจำปี 2565
ตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นและให้ความสาคัญต่องบการเงินเสมอมา และได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต
ที่มีคุณภาพ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดีมีคุณภาพและเป็ นที่น่าพอใจ
จึงเห็นควรเสนอชื่อผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด และกาหนดค่าตอบแทน สาหรับปี 2565 เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ

• กำรบริหำรควำมเสี่ยง ข้อร้ องเรียน ข้อเสนอแนะ คำติชม
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเด็นความเสี่ ยงและรายงานความคืบหน้าจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อย่างระมัดระวัง
รอบคอบ โดยให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับกรณี ที่สาคัญ และนาเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาต่อไปในทุก
ๆ ไตรมาส ซึ่งไม่พบประเด็นความเสี่ ยง ข้อร้องเรี ยน ข้อเสนอแนะ คาติชม ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานแก่บริ ษทั แต่อย่างใด

• เรื่องอืน่ ๆ
ภาระหน้าที่ที่ตอ้ งกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญตลอด
มาทุกปี โดยคณะกรรมการจะเข้าไปมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะและให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบเท่าที่
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาได้ อยู่เป็ นระยะ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดหลักความเป็ นอิสระ และมุ่งเน้นด้านการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดการบริ หารงานของบริ ษทั
อย่างโปร่ งใส เพื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็ นอิสระ และยินดีที่จะได้รับข้อมูลจากทุก ๆ ท่าน ที่มีความประสงค์จะให้ขอ้ มูล เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ หรื อเสนอแนะข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนาไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการนาข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้การบริ หารจัดการภาระหน้าที่ต่าง ๆ มีประสิ ทธิผลดียิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้รับ
ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

(นายสุ รเชษฐ์ ทรัพย์สาคร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ไปหน้ ำสำรบัญ
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