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ส่วนที� 1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
  บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจหลกัประเภทผลิตและจาํหน่ายกระดาษ
คราฟทส์ําหรับผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์ประเภทกล่องลูกฟูก   สินคา้ของบริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก
สาํนกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)  บริษทัจาํหน่ายกระดาษคราฟทใ์นประเทศ 
โดยจดัจาํหน่ายกระดาษคราฟทใ์หโ้รงงานผลิตกล่องกระดาษและแผน่ลูกฟูกโดยตรง     
 
  ปัจจุบนั บริษทัมีโรงงานผลิตกระดาษคราฟทอ์ยู ่ 2 โรงงาน  มีกาํลงัการผลิตรวม 275,000 ตนัต่อปี  
โดยโรงงานแห่งที8 1 ที8จงัหวดักาญจนบุรีผลิตเฉพาะกระดาษคราฟทส์าํหรับทาํลอนลูกฟูก มีกาํลงัการผลิต 
100,000 ตนัต่อปี และโรงงานแห่งที8 2 ที8จงัหวดัปราจีนบุรี เป็นโรงงานที8ใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยัที8สุด และเป็น
โรงงานผลิตกระดาษคราฟท ์ 4 ชั>นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย  โรงงานแห่งที8 2 นี>ผลิตกระดาษ
คราฟทท์าํผวิกล่องสีขาวและสีนํ>าตาลประเภทต่าง ๆ  และกระดาษคราฟทส์าํหรับทาํลอนลูกฟูก  มีกาํลงัการ
ผลิต 175,000 ตนัต่อปี    ผลิตภณัฑข์องบริษทัจากโรงงานทั>ง 2 แห่งมีดงันี>  
 

กระดาษคราฟทส์าํหรับทาํผวิกล่องสีขาว WK (Kraft Liner Board “WK”) 
กระดาษคราฟทส์าํหรับทาํผวิกล่องเกรด KA (Kraft Liner Board “KA”) 
กระดาษคราฟทส์าํหรับทาํผวิกล่องเกรด KK (Kraft Liner Board “KK”) 
กระดาษคราฟทส์าํหรับทาํผวิกล่องเกรด KI (Kraft Liner Board “KI”) 
กระดาษคราฟทส์าํหรับทาํผวิกล่องเกรด II (Kraft Liner Board “II”) 
กระดาษทาํลอนลูกฟูก (Corrugating Medium หรือ “CA”) 

 
  กระดาษคราฟท์จดัเป็นผลิตภณัฑ์ขั>นพื>นฐานซึ8 งราคาจาํหน่ายจดัเป็นปัจจยัสําคญัด้านการตลาด  
อย่างไรก็ตามบริษทัไดก้าํหนดกลยุทธ์การตลาดและการดาํเนินงานดา้นอื8น ๆ นอกเหนือจากกลยุทธ์ดา้น
ราคาเพื8อเป็นการไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั ดงันี> 
 

1. คุณภาพสินคา้มีมาตรฐานและสมํ8าเสมอ 
2. การบริการหลงัการขายและระบบประกนัคุณภาพ 
3. การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ดว้ยสินคา้/บริการที8มีคุณภาพ 

 
  ณ วนัที8 31 มกราคม 2554  บริษทัมีทุนจดทะเบียน 3,583,887,210 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 
358,388,721 หุน้ มูลค่าที8ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  เรียกชาํระแลว้  3,582,537,210 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
358,253,721 หุน้ มูลค่าที8ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท    นอกจากนี>บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นโดย
พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกาํไรของบริษทั ตามความจาํเป็นที8ตอ้งใชเ้งินในการลงทุน และ
ภาระหนี> สินของบริษทั  
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ส่วนที� 2 
บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จํากดั (มหาชน) [บริษัทที�ออกหลกัทรัพย์] 

THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED (TCP) 
 

บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน)   เลขทะเบียนบริษทั 0107536000242  (เดิมเลขที' บมจ. 98)   
ประกอบธุรกิจหลกัประเภทผลิตและจาํหน่ายกระดาษคราฟทส์าํหรับผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์ประเภทกล่องลูก 
ฟูก โดยไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสํานกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  มีที'ตั<ง
สํานกังานใหญ่ที'เลขที' 222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตาํบลวงัขนาย อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี 71110 
โทรศพัท ์ 0-3461-1959 - 61 โทรสาร  0-3461-1956   ที'ตั<งสํานกังานสาขาที' 1 (สาขากรุงเทพฯ)  ที'ชั<น 26  
สินสาธรทาวเวอร์  เลขที' 77/107 - 108  ถนนกรุงธนบุรี   แขวงคลองตน้ไทร   เขตคลองสาน   กรุงเทพฯ 
10600  โทรศพัท ์0-2440-0707   โทรสาร  0-2440-0717  และที'ตั<งสาขาที' 2 (จงัหวดัปราจีนบุรี) ที'เลขที' 70 
หมู่ 4   ถนนหนองสังข-์วงัตะเคียน   ตาํบลบ่อทอง  อาํเภอกบินทร์บุรี  จงัหวดัปราจีนบุรี 25110   โทรศพัท ์
0-3729-8111 - 5  โทรสาร 0-3729-8116   ปัจจุบนั ณ วนัที' 31 มกราคม 2554  มีทุนชาํระแลว้ 3,582,537,210 
บาท 
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1. ปัจจัยเสี�ยง 
 

1.1 ความเสี�ยงดา้นการบริหาร การจดัการ 
 
  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในบริษทัรวมร้อย
ละ 86.31 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั1งหมดของบริษทั  ทาํใหบ้ริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน)  
มีโอกาสควบคุมมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ที�ตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของที�ประชุมผูถื้อหุ้น  ดงันั1นผูถื้อหุ้นรายอื�นจึง
ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื�อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื�องที�ผูถื้อหุน้รายใหญ่เสนอได ้
 

1.2 ความเสี�ยงดา้นสินเชื�อ 
 
  บริษทัมีความเสี�ยงดา้นสินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี1การคา้ อยา่งไรก็ตามบริษทัมีนโยบาย
ลดความเสี� ยงโดยการทาํประกันการชําระหนี1  การจดัโครงการสินเชื�อสําหรับลูกค้า และให้สินเชื�อที�
ระมดัระวงัและขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้  โดยจะพิจารณาอนุมติัวงเงินสินเชื�อแก่ลูกหนี1การคา้จากฐานะการเงิน
และความสามารถในการชาํระหนี1ของลูกหนี1การคา้   สาํหรับการใหสิ้นเชื�อ บริษทัมีการกาํหนดและทบทวน
วงเงินสินเชื�อ  วงเงินคํ1าประกนั  และการติดตามหนี1อยา่งสมํ�าเสมอจากคณะกรรมการสินเชื�อของบริษทัซึ� งมี
การประชุมทุกเดือน   ดงันั1นบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหนี1 เหล่านี1 เกินกวา่จาํนวนที�
ไดต้ั1งค่าเผื�อหนี1สงสัยจะสูญแลว้  มูลค่าสูงสุดของความเสี�ยงคือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวหกัดว้ย
ค่าเผื�อหนี1สงสัยจะสูญตามที�แสดงไวใ้นงบดุล 
 

1.3 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี1ย 
 
  ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี1ยเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี1ยในตลาดในอนาคต  ซึ� ง
จะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั   บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี1ย
เนื�องจากมีเงินฝากธนาคาร เงินกูย้มืระยะสั1นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
ทั1งนี1 มิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื�อป้องกนัความเสี�ยง 
 

 1.4 ความเสี�ยงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

 บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเนื�องจากมีเจา้หนี1 เป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัไม่มีความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนอย่างมี
สาระสาํคญั 
 

 1.5 มูลค่ายติุธรรม 
 

 เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี1 สินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั1น และเงินกูย้มื
มีอตัราดอกเบี1ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี1ยในตลาด    ฝ่ายจดัการของบริษทัจึงเชื�อวา่ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2553 ราคาตามบญัชีของเครื�องมือทางการเงินของบริษทัไม่แตกต่างไปจากราคายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
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1.6 ความเสี�ยงจากปริมาณและราคาวตัถุดิบหลกั 

 
  การเปลี�ยนแปลงของราคาและความเพียงพอของวตัถุดิบหลกัซึ� งไดแ้ก่ เศษกระดาษ และ
เยื�อกระดาษเป็นหนึ�งในปัจจยัที�มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทั  ดงันั1นเพื�อลดความเสี�ยงในดา้น
วตัถุดิบหลกั  บริษทัไดก้ระจายซื1อเศษกระดาษจากผูข้ายหลายรายเพิ�มขึ1น  ตลอดจนไดท้าํสัญญาซื1อขาย
ระยะยาวเพื�อลดความเสี�ยงในเรื�องปริมาณและราคาของเยื�อกระดาษและเศษกระดาษ 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
  

2.1 ประวติัความเป็นมา 
 

   บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) เริ"มประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระดาษคราฟท์
สาํหรับผลิตบรรจุภณัฑป์ระเภทกล่องลูกฟูกเมื"อปี 2530 โดยมีโรงงานแห่งแรก (โรงงานที" 1) ที"อาํเภอท่าม่วง 
จงัหวดักาญจนบุรี  หลกัทรัพยข์องบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนภูมิภาคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ในปี 2539   โดยในปี 2539 ที"ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเพิ"มกาํลงัการผลิตเพื"อขยายธุรกิจโดยเพิ"ม
เครื"องจกัรผลิตกระดาษอีก 1 ระบบ (โรงงานที" 2)  ที"อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี  ซึ" งเครื"องจกัรใหม่
นี> มีกาํลงัการผลิตสูงสุด 175,000 ตนัต่อปี   และโรงงานที" 2  ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน เมื"อวนัที" 28 มีนาคม 2540  ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที" 1204/2540 โดยมีสิทธิ
ประโยชน์ดา้นการยกเวน้และลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรับเครื"องจกัร วตัถุดิบและวสัดุจาํเป็น และการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 
   ในปี 2540 กองทุนต่างประเทศ คือ Asia Pacific Growth Fund II, L.P. ซึ" งเป็นกองทุน

สัญชาติอเมริกนัเขา้ถือหุ้นในบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 40  และไดเ้พิ"มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 56 ในปี 
2542  จึงทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มผูก่้อตั>งบริษทั (คือ กลุ่มตระกลูกีรติมงคลเลิศ)  เปลี"ยนแปลงไป
จากเดิมร้อยละ 20.13 เป็นร้อยละ 7.46 ในปี 2545 

 
   ในปี 2546 บริษทัไดจ้ดัสรรและจาํหน่ายหุ้นสามญัเพิ"มทุนจาํนวน 100,000,000 หุ้น ใน

ราคาหุน้ละ 10 บาท  รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000,000 บาท ใหแ้ก่บริษทัเยื"อกระดาษสยาม จาํกดั (มหาชน) 
(ปัจจุบนัไดเ้ปลี"ยนชื"อใหม่เป็น บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน)) เพื"อนาํเงินไปชาํระหนี> ให้แก่เจา้หนี>
สถาบนัการเงินตามที"ตกลงกนัในสัญญาปรับโครงสร้างหนี>กบับรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (บสท.) เป็นผล
ใหเ้มื"อวนัที" 28 มีนาคม 2546 บริษทัเยื"อกระดาษสยาม จาํกดั (มหาชน) (ปัจจุบนัไดเ้ปลี"ยนชื"อใหม่เป็น บริษทั
เอสซีจี เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน))  เขา้ถือหุ้นในบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 40  และไดเ้พิ"มสัดส่วนการถือหุ้น
เป็นร้อยละ 49.99 ณ สิ>นปี 2546 

 
   ในปี 2547 บริษทัไดจ้ดัสรรและจาํหน่ายหุ้นสามญัเพิ"มทุนจาํนวน 100,000,000 หุ้น ใน

ราคาหุน้ละ 11.75 บาท  รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,175,000,000 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนหุ้นที"ถือ และ
ใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้นเดิมทุกรายซื>อหุ้นนอกจากสิทธิไดใ้นกรณีที"มีหุ้นเหลือ โดยการจดัสรรหุ้นเพิ"มทุนในส่วนที"
เหลือจะเป็นไปตามสัดส่วนของจาํนวนหุ้นที"ไดมี้การแสดงความจาํนงซื>อนอกเหนือสิทธิที"ไดรั้บการจดัสรร
ตามส่วน  วตัถุประสงคข์องการเพิ"มทุนครั> งนี> เพื"อนาํเงินที"ไดรั้บจากการเพิ"มทุนไปจดัซื>ออุปกรณ์ในโครงการ 
โรงงานผลิดไอนํ> าและกระแสไฟฟ้า (The Co-Generation Plant Project) สําหรับโรงงานผลิตกระดาษ
คราฟทข์องบริษทัที"จงัหวดัปราจีนบุรี  เป็นผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้บริษทัเยื"อกระดาษสยาม จาํกดั (มหาชน) 
(ปัจจุบนัไดเ้ปลี"ยนชื"อใหม่เป็น บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน))  เพิ"มเป็นร้อยละ 56.58 ณ สิ>นปี 2547 

 
   ในปี 2548 โครงการโรงงานผลิดไอนํ>าและกระแสไฟฟ้า (The Co-Generation Plant 

Project) ที�จงัหวดัปราจีนบุรีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื"อวนัที" 22 
กนัยายน 2548  ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที" 1881(2)/2548 โดยไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับ
เครื"องจกัรที"นาํเขา้มาและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  นอกจากนี>  บริษทัเยื"อกระดาษสยาม จาํกดั (มหาชน) (ปัจจุบนั
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ไดเ้ปลี"ยนชื"อใหม่เป็น บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน))   มีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัเพิ"มเป็นร้อยละ 
64.85 ณ สิ>นปี 2548   

 
   ในปี 2549 โรงงานผลิตไอนํ>าและกระแสไฟฟ้า (The Co-Generation Plant) ที�จงัหวดั

ปราจีนบุรี สามารถเดินเครื"องใชง้านไดจ้ริง เมื"อวนัที" 19 กนัยายน 2549  และบริษทัเยื"อกระดาษสยาม จาํกดั 
(มหาชน)  (ปัจจุบนัไดเ้ปลี"ยนชื"อใหม่เป็น บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน))  มีสัดส่วนการถือหุน้ใน
บริษทัเพิ"มเป็นร้อยละ 70.74 ณ สิ>นปี 2549 

 
   ณ สิ>นปี 2553 บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน)   มีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัเพิ"ม

เป็นร้อยละ 86.31 
 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

  บริษทัดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระดาษคราฟทส์ําหรับผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์ ประเภท
กล่องลูกฟูก  จาํหน่ายในประเทศ   ปัจจุบนั ณ วนัที" 31 มกราคม 2554  มีกาํลงัการผลิตรวม 275,000 ตนัต่อปี
จากโรงงานผลิตกระดาษคราฟทท์ั>งหมด 2 โรงงาน โดยโรงงานแห่งที" 1 ที"จงัหวดักาญจนบุรีมีกาํลงัการผลิต 
100,000 ตนัต่อปี  และโรงงานแห่งที" 2 ที"จงัหวดัปราจีนบุรีเป็นโรงงานที"ใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยัที"สุด และเป็น
โรงงานผลิตกระดาษคราฟท ์4 ชั>นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย มีกาํลงัการผลิต 175,000 ตนัต่อปี   
สินคา้ของบริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสํานกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม   
เนื"องจากกระดาษคราฟทเ์ป็นวตัถุดิบสาํหรับผลิตภณัฑก์ล่องกระดาษลูกฟูก ปริมาณความตอ้งการของตลาด
จึงขึ>นอยูก่บัการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทที"ใชก้ล่องกระดาษลูกฟูกเป็นบรรจุภณัฑ ์ 
ทั>งเพื"อบริโภคภายในประเทศและการส่งออก  
 

2.3 โครงสร้างรายได ้
 

โครงสร้างรายไดที้"เกิดจากการขายผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นดงันี>  
 

 ปี 2553 ร้อยละ ปี 2552 ร้อยละ ปี 2551 ร้อยละ 
มูลค่าการจาํหน่ายรวม  (ล้านบาท)       
จาํแนกตามตลาดจาํหน่าย :       
  1.  ตลาดในประเทศ 4,772.08 100.00 3,723.56 100.00 4,471.49 100.00 
  2.  ตลาดต่างประเทศ - - - - - - 

รวมมูลค่าการจาํหน่าย - จาํแนกตามตลาดจาํหน่าย 4,772.08 100.00 3,723.56 100.00 4,471.49 100.00 

จาํแนกตามผลิตภณัฑ ์:       
  1.  กระดาษทาํผิวกล่อง 3,341.12 70.01 2,635.60 70.78 3,144.89 70.33 
  2.  กระดาษทาํลอนลูกฟกู 1,430.96 29.99 1,087.96 29.22 1,326.60 29.67 

รวมมูลค่าการจาํหน่าย - จาํแนกตามผลติภัณฑ์ 4,772.08 100.00 3,723.56 100.00 4,471.49 100.00 

อตัราการเพิ+ม (ลด) ของมูลค่าการจาํหน่าย (ร้อยละ) 28.16 (16.73) 2.44 
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3. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
 
 3.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
 
  บริษทัผลิตเฉพาะกระดาษคราฟท์สําหรับทาํลอนลูกฟูกที%โรงงานแห่งที% 1 ที%จงัหวดั
กาญจนบุรี  และผลิตกระดาษคราฟท์สําหรับทาํลอนลูกฟูก และกระดาษคราฟท์ทาํผิวกล่องสีขาวและสี
นํ- าตาลประเภทต่าง ๆ ที%โรงงานแห่งที% 2 ที%จงัหวดัปราจีนบุรี   ผลิตภณัฑ์ของบริษทัจากโรงงานทั-ง 2 แห่ง
สามารถแยกตามประเภทและคุณภาพ ดงันี- คือ 
 
   1) กระดาษสาํหรับทาํผวิกล่อง (Kraft Liner Board)  มีคุณสมบติัรับแรงกระแทกและ
แรงดนัทะลุไดดี้  แบ่งออกเป็นหลายประเภทตามความตอ้งการของลูกคา้และลกัษณะการใชง้านดงันี-  
     

 

   2) กระดาษคราฟทส์าํหรับทาํลอนลูกฟูก (Corrugating Medium หรือ “CA”) มี
คุณสมบติัสามารถรับนํ-าหนกัการเรียงซอ้นไดดี้ การดูดซึมกาวเพื%อยดึกระดาษคราฟทผ์ิวกล่องใหท้รงรูป  ทาํ
ใหก้ล่องบรรจุภณัฑมี์ความแขง็แรง และมีความสามารถในการรับแรงกระแทกในแนวตั-งไดดี้ 
 

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 

3.2.1 กลยทุธ์ทางการตลาดและการแข่งขนั 
 

บริษทัยงัคงเน้นกลยุทธ์ด้านคุณภาพและการบริการ ซึ� งเป็นกลยุทธ์หลักอย่าง
ต่อเนื�อง  เนื�องจากกระดาษคราฟท์เป็นสินคา้ที�เป็นวตัถุดิบในการผลิตของผูผ้ลิตกล่องกระดาษลูกฟูก  
ดงันั.นคุณภาพและการบริการจึงเป็นหัวใจสําคญัของลูกคา้ของบริษทั  นอกจากนี. บริษทัมีกลยุทธ์ดา้นอื�น
เพื�อใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งรายอื�น ๆ ดงันี.  

เกรด “WK” กระดาษคราฟทคุ์ณภาพสูง สีขาว เหมาะสาํหรับใชง้านบรรจุ
ภณัฑที์%เนน้การพิมพที์%มีรายละเอียดและความสวยงาม 
 

เกรด “KA” กระดาษคราฟทคุ์ณภาพสูง สีเหลืองทอง  เหมาะสาํหรับใชง้าน
บรรจุภณัฑที์%ตอ้งการความแขง็แรง  และรับนํ-าหนกัสูง 
 

เกรด “KK” กระดาษคราฟทคุ์ณภาพสูง สีเปลือกไม ้  เหมาะสาํหรับใชง้าน
บรรจุภณัฑที์%ตอ้งการความแขง็แรง และเป็นมิตรต่อสิ%งแวดลอ้ม 
เนื%องจากเป็นสีธรรมชาติ   
 

เกรด “KI” กระดาษคราฟทคุ์ณภาพสูง สีเหลืองอ่อน  เหมาะสาํหรับใชใ้น
งานบรรจุภณัฑป์ระเภทรับนํ- าหนกัปานกลาง และตอ้งการความ
สวยงามดา้นการพิมพ ์
 

เกรด “II” กระดาษคราฟทคุ์ณภาพปานกลาง สีเหลืองอ่อน  เหมาะสาํหรับ
ใชใ้นงานบรรจุภณัฑที์%ตอ้งการรับนํ-าหนกัปานกลาง  
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     1)  คุณภาพสินคา้มีมาตรฐานและสมํ%าเสมอ    บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการ
ควบคุมคุณภาพอตัโนมติั โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ที�ทนัสมยัเพื�อใหไ้ดสิ้นคา้ที�มีคุณภาพคงที�สมํ�าเสมอ  
และไดมี้การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพสินคา้ของบริษทัใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้  และเหมาะสม
กบัเครื�องจกัรของบริษทัอยา่งต่อเนื�อง 
 
     2)  การบริการหลงัการขายและรับประกนัคุณภาพ   บริษทัไดพ้ฒันาและ
ปรับปรุงการบริการหลงัการขายใหมี้ความรวดเร็ว และไดค้รอบคลุมไปถึงการอบรมใหค้วามรู้กบัผูใ้ชสิ้นคา้
และผูเ้กี%ยวขอ้ง เพื%อใหส้ามารถใชสิ้นคา้ของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนี-บริษทัมีเจา้หนา้ที%
บริการเทคนิคใหบ้ริการคาํปรึกษาและแกไ้ขปัญหาที%เกิดขึ-นจากการใชสิ้นคา้ของบริษทั รวมทั-งประสานงาน
กบัฝ่ายผลิตในการพฒันาคุณภาพสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านของลูกคา้มากขึ-น 
 

3) การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ดว้ยสินคา้/บริการที%มีคุณภาพ   บริษทัได้
จดัใหที้มงานที%เกี%ยวขอ้งกบัลูกคา้นอกเหนือจากฝ่ายขาย ทั-งฝ่ายผลิต ควบคุมคุณภาพ และคลงัสินคา้ ออก
เยี%ยมลูกคา้อยา่งสมํ%าเสมอ เพื%อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและรับฟังความคิดเห็นโดยตรง  และนาํขอ้มูลมา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบริษทั 

 
    กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย : 
 

     กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทั คือ ผูผ้ลิตกล่องกระดาษและแผน่ลูกฟูกในประเทศ 
 
     นโยบายราคา : 
 
   บริษทัมีนโยบายการกาํหนดราคาโดยพิจารณาจากคุณภาพสินคา้ ระดบัราคาของ
ผูผ้ลิตรายอื%น ๆ ที%มีคุณภาพใกลเ้คียงกนั รวมทั-งภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรมทั-งภายในและต่างประเทศ  
 
    การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ  
 
    1) ตลาดในประเทศ   ในปี 2553 บริษทัจาํหน่ายกระดาษคราฟทใ์หแ้ก่ผูผ้ลิต
กล่องกระดาษและแผน่ลูกฟูก รวมทั-งผูแ้ปรรูปกระดาษทั%วไป คิดเป็นร้อยละ 100 ของยอดขายรวมทั-งหมด  
โดยแบ่งเป็น 
 

    1.1) การขายตรง  (Direct Sale)  บริษทัมียอดการขายโดยตรงคิดเป็น
ร้อยละ 100 ของยอดขายภายในประเทศ 
   

     1.2) การขายผา่นตวัแทน   -ไม่มี-  
 

    2) ตลาดต่างประเทศ    -ไม่มี-  
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    ลกัษณะของลูกคา้และความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้กบับริษทั  
    
    บริษทัผลิตกระดาษคราฟทเ์พื%อจาํหน่ายใหก้บัผูผ้ลิตกล่องและแผน่ลูกฟูก รวมทั-งผู ้
แปรรูปกระดาษทั%วไป  ทั-งนี-  ในปี 2553 บริษทัจาํหน่ายกระดาษคราฟทใ์หผู้ผ้ลิตกล่อง ผูผ้ลิตแผน่ลูกฟูกและ
ผูแ้ปรรูปกระดาษทั%วไป คิดเป็นร้อยละ 60.13  จาํหน่ายใหบ้ริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จาํกดัและบริษทั
ในเครือ ซึ% งมีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 39.87  ปัจจุบนั
บริษทัมีลูกคา้ประมาณ 60 ราย ซึ% งส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ประจาํที%ซื-อกระดาษจากบริษทัมาตั-งแต่เริ%มเปิด
ดาํเนินการ   
 

3.2.2 สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมและภาวะอุตสาหกรรม 
 

ภาวะอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท ์
 

   เศรษฐกิจไทยในปี 2553 มีแนวโนม้ขยายตวัร้อยละ 7-7.5 เทียบกบัหดตวัร้อยละ 2-
3 ในปี 2552 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากการฟื- นตวัของเศรษฐกิจโลก และความเชื%อมั%นทั-งผูบ้ริโภค และนกั
ลงทุน ส่งผลให้การผลิต การส่งออก การลงทุน และการบริโภคของภาคเอกชนขยายตวัอย่างต่อเนื%อง 
ถึงแมว้่าในช่วงไตรมาสที% 2 จะประสบปัญหาความไม่สงบทางการเมือง ที%ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ท่องเที%ยว และการแขง็ค่าของเงินบาทในไตรมาสที% 4 ทาํให้ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการส่งออกของ
ไทย กบัประเทศอื%นลดลง 
 
              ความตอ้งการใช้กระดาษคราฟท์ในประเทศในปี 2553 ประมาณ 1.97 ล้านตนั 
เพิ%มขึ-นจากปีก่อนร้อยละ 7.5   ซึ% งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศและประเทศคู่คา้  
 
            ปริมาณการนาํเขา้กระดาษคราฟทใ์นปี 2553 ประมาณ 141,000  ตนั  เพิ%มขึ-นจากปี
ก่อนร้อยละ 44  โดยเป็นการนาํเขา้จากประเทศสหรัฐอเมริกา สวเีดน ญี%ปุ่น  ไตห้วนั ตามลาํดบั 
 
          ปริมาณการส่งออกในปี 2553  ประมาณ 419,000 ตนั  ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 19  
ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยงัประเทศเวียดนาม  มาเลเซีย  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดิอาระเบีย  
ตามลาํดบั 
 
 2553 (e) 2552 2551 
GDP (%) 7-7.5 -2.3 2.6 
ความตอ้งการใชก้ระดาษคราฟทภ์ายในประเทศ (พนัตนั) 1,996 1,857 1,962 
อตัราการขยายตวั (%) 7.5 -3 -2 
อตัราการบริโภคต่อคน (กก.) 31.4 29.2 30.9 
ปริมาณการนาํเขา้กระดาษคราฟท ์(พนัตนั) 141 98 120 
อตัราการขยายตวั (%) 44 -28 -2 
ปริมาณการส่งออกกระดาษคราฟท ์(พนัตนั) 419 516 509 
อตัราการขยายตวั (%) -19 3 -5 
      ที%มา :     ปี 2551 - 2552   สมาคมอุตสาหกรรมเยื%อและกระดาษไทย  
                            ปี 2553               บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 
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ภาวะการแข่งขนั 

                
ในปี  2553 ไดเ้กิดความผนัผวนทั-งปริมาณและราคาของวตัถุดิบหลกัเป็นอยา่งมาก 

โดยปลายเดือนกุมภาพนัธ์เกิดแผ่นดินไหวในชิลี ทาํให้ผูผ้ลิตเยื%อกระดาษรายใหญ่ 2 รายคือ CMPC และ 
ARAUCO ตอ้งหยุดการผลิต คิดเป็นกาํลงัการผลิตรวม 3.7 ลา้นตนั/ปี ส่งผลให้ปริมาณเยื%อในตลาดโลกไม่
เพียงพอในช่วงเวลาหนึ%ง ราคาปรับสูงขึ-นมากกวา่ 20% และเริ%มกลบัมาผลิตไดอี้กครั- งในช่วงครึ% งปีหลงั ทาํ
ใหร้าคาเยื%อใยยาวทรงตวัในช่วงปลายปี  

 
สําหรับราคาเศษกระดาษปรับราคาสูงขึ-น ตามราคาเยื%อที%ปรับขึ-น เนื%องจากผูผ้ลิต

กระดาษหนัมาใชเ้ศษกระดาษเพิ%มขึ-น เพื%อทดแทนเยื%อกระดาษ ที%มีการขาดแคลนและราคาสูง  
 

   จากสถานการณ์วตัถุดิบดงักล่าว ทาํให้ผูผ้ลิตในประเทศ เพิ%มสัดส่วนการใช้เศษ
กระดาษ และลดการใชเ้ยื%อ ส่งผลให้คุณภาพกระดาษเปลี%ยนแปลง จึงมีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆเพิ%มขึ-นใน
แต่ละผูผ้ลิต เพื%อเป็นทางเลือกใหก้บัผูใ้ชม้ากขึ-น 
 
 
 2553 (e) 2552 2551 
ความตอ้งการใชก้ระดาษคราฟทภ์ายในประเทศ (พนัตนั) 1,996 1,857 1,962 
กาํลงัการผลิต (พนัตนั) 3,063 3,063 3,063 
ส่วนเกิน/(ขาด) 1,067 1,207 1,074 
อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (%) 65 60 64 
      ที%มา :     สมาคมอุตสาหกรรมเยื%อและกระดาษไทย  
                             
 

รายชื%อคู่แข่งขนัและสัดส่วนกาํลงัการผลิต 
 

รายชื"อ กาํลงัการผลติ (ตนั/ปี) สัดส่วนของกาํลงัการผลติ 
บริษทั อุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไ์ทย จาํกดั 584,000 18.3% 
บริษทั สยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จาํกดั 347,000 10.8% 
บริษทั ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จาํกดั 520,000 16.3% 
บริษทั ปัญจพลเปเปอร์ อินดสัตรี จาํกดั 300,000 9.3% 
บริษทั ไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 275,000 8.6% 
บริษทั เอเชียคราฟทเ์ปเปอร์ จาํกดั 260,000 8.1% 
บริษทั ยไูนเตด็เปเปอร์ จาํกดั 130,000 4.1% 
บริษทั อีลิคคราฟทเ์ปเปอร์ จาํกดั 130,000 4.1% 
บริษทั ไทยเปเปอร์มิลล ์จาํกดั 120,000 3.8% 
บริษทั อินเตอร์แปซิฟิคเปเปอร์ จาํกดั 120,000 3.8% 
บริษทั มหาชยัคราฟทเ์ปเปอร์ จาํกดั 90,000 2.8% 
อื%น ๆ 324,000 10.0% 

รวม 3,200,000 100.0% 
   ที%มา :     บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 
 

แนวโนม้อุตสาหกรรมกระดาษคราฟทปี์ 2554 
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   การประมาณการแนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2554 คาดวา่จะขยายตวัเพียงร้อยละ 3.5-
4.5  ชะลอลงจากปี 2553 อนัเป็นผลมาจากการที%เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตวั และการแข็งค่าของเงิน
บาท จะทาํใหก้ารส่งออกขยายตวัเพียงร้อยละ 11.7 ลดลงจาก 25.1 ในปี 2553 
 
   ความต้องการใช้กระดาษคราฟท์ในปี 2554 คาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 4 
เช่นเดียวกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย คิดเป็น 2.08 ลา้นตนั  
 
   ภาวการณ์แข่งขนัทั-งตลาดในประเทศและต่างประเทศยงัอยู่ในระดบัสูง จากการ
ขยายกาํลงัการผลิตของผูผ้ลิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คาดว่าจะมี
การขยายกาํลงัการผลิตในปี 2553 – 2554 ประมาณ 3.8 ลา้นตนั จาก Nine Dragon และ Lee & Man  
ประกอบกบัแนวโนม้ค่าเงินบาทที%แข็ง จะทาํให้กระดาษนาํเขา้สามารถแข่งขนัไดเ้พิ%มขึ-น รวมทั-งการขยาย
ตลาดของผูผ้ลิตกระดาษจากญี%ปุ่นในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จะทาํใหมี้การแข่งขนัสูงขึ-น 
  
                                   ดงันั-นผูผ้ลิตในประเทศ จะตอ้งบริหารจดัการวตัถุดิบอยา่งมีประสิทธิภาพ และทนัต่อ
การเปลี%ยนแปลงรวมทั-งพฒันามูลค่าเพิ%มให้กบัสินคา้และบริการ เพื%อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค
มากขึ-น 
    

3.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 

3.3.1 การผลิต 
 

    ปัจจุบนั บริษทัมีโรงงานผลิตกระดาษคราฟทเ์พื%อบรรจุภณัฑอ์ยู ่2 โรงงาน  มีกาํลงั
การผลิตรวม 275,000 ตนัต่อปี  นโยบายและแผนการผลิตขึ-นกบัการคาดการณ์ยอดขายของสายงาน
การตลาด โดยมีรายละเอียดที%ตั-งของโรงงานดงันี-  :  
 
    โรงงานกาญจนบุรี  (โรงงานแห่งที% 1) 
      เลขที% 222 หมู่ 1  ถนนแสงชูโต 
      ตาํบลวงัขนาย  อาํเภอท่าม่วง 
      จงัหวดักาญจนบุรี  71110   
      โทรศพัท ์: 0-3461-1959 - 61    โทรสาร :  0-3461-1956 
 
    โรงงานปราจีนบุรี  (โรงงานแห่งที% 2) 
     เลขที% 70 หมู่ 4   
     ตาํบลบ่อทอง  อาํเภอกบินทร์บุรี 
     จงัหวดัปราจีนบุรี 
      โทรศพัท ์: 0-3729-8111 - 5     โทรสาร :  0-3729-8116 
    
   3.3.2 วตัถุดิบและผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 
 
    วตัถุดิบที%สาํคญัต่อการผลิตกระดาษคราฟทข์องบริษทัประกอบดว้ย 
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    1. เยื"อกระดาษใยยาว  (Long-fibre Pulp)     ทาํมาจากตน้สนซึ%งปลูกใน
ภูมิอากาศหนาว  เป็นวตัถุดิบที%มีความสาํคญัในการผลิตเพื%อใหก้ระดาษมีคุณภาพ  ปัจจุบนั ประเทศไทยยงั
ไม่สามารถผลิตเยื%อใยยาวไดเ้อง  จึงตอ้งนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ  เช่น  ประเทศแคนาดา  และ ชิลี เป็น
ตน้ 
 
  2. เยื"อกระดาษใยสั0น  (Short-fibre Pulp)     เป็นเยื%อที%ผลิตไดภ้ายในประเทศ  
โดยผลิตจากปอ ชานออ้ย ไมไ้ผ ่ และยคูาลิปตสั ซึ% งจะใชผ้สมกบัเยื%อใยยาวตามสัดส่วนที%ตอ้งการ  บริษทั
สามารถจดัซื-อเยื%อกระดาษใยสั-นภายในประเทศ   
 
  3. เศษกระดาษเก่า  (Waste Paper)     คือ เศษกระดาษกล่องที%ใชแ้ลว้ซึ% งเก็บ
รวบรวมจากภายในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย 
สหราชอาณาจกัร และญี%ปุ่น เป็นตน้ 
 
    4. สารเคมี     เช่น สารส้ม สารกนัซึม สี และแป้งมนั   ซึ% งวตัถุดิบเหล่านี-จะ
ทาํหนา้ที%เสริมคุณสมบติัของกระดาษคราฟทใ์หเ้ป็นไปตามคุณภาพที%กาํหนด  ทั-งนี-  สารเคมีสามารถจดัหาได้
ภายในประเทศเกือบทั-งหมด 
 

     5. ถ่านหิน     ใชส้าํหรับผลิตพลงังานความร้อนและผลิตไอนํ-าของหมอ้ไอ
นํ-า (Boiler)  บริษทัไดมี้การใชถ่้านหินนาํเขา้บางส่วนจากประเทศอินโดนีเชีย  ซึ% งมีค่าความร้อนสูงกวา่ถ่าน
หินที%จดัหาไดภ้ายในประเทศที%กาํลงัจะหมดไป 
 
   อยา่งไรก็ตาม ไม่มีวตัถุดิบที%สาํคญัในการผลิตกระดาษคราฟทช์นิดใดมีตน้ทุนสูง
กวา่ร้อยละ 50 ของตน้ทุนการผลิตรวม 
 
    ในปี 2553 บริษทัมีสัดส่วนการซื-อวตัถุดิบในประเทศและต่างประเทศใน
อตัราส่วน 90 : 10   ทั-งนี-บริษทัไม่มีการพึ%งพิงการสั%งซื-อวตัถุดิบจากรายหนึ%งรายใดเนื%องจากผูจ้าํหน่าย
วตัถุดิบที%ใชใ้นการผลิตกระดาษคราฟทมี์จาํนวนมาก และสามารถทดแทนการจดัหา และ/หรือ จดัซื-อไดท้ั-ง
ในประเทศและต่างประเทศ    
 
   3.3.3 ขั-นตอนและเทคโนโลยกีารผลิต 
 
   การผลิตกระดาษคราฟทเ์ป็นการผลิตแบบต่อเนื%อง (Continuous Flow Production)   
โดยใชเ้ครื%องจกัรอตัโนมติัและเทคโนโลยสูีง   ปริมาณการผลิตค่อนขา้งแน่นอนและสามารถควบคุม
คุณภาพผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานที%กาํหนดทุกประการ ขั-นตอนการผลิตกระดาษคราฟทส์ามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ขั-นตอนใหญ่ดงันี-  
 
    1) การเตรียมเยื"อ (Stock Preparation)  
 

     เยื%อกระดาษเตรียมโดยนาํเศษกระดาษที%อดัรวมกนัไวส่้งเขา้ถงัตีเยื%อ  เพื%อตี
ใหเ้ยื%อกระดาษแยกตวัออกจากกนั  จากนั-นจึงส่งเขา้เครื%องแยกสิ%งสกปรกเพื%อแยกสิ%งสกปรกที%มีขนาดใหญ่ 
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เช่น พลาสติก เศษผา้ เศษโลหะ และโฟม เป็นตน้ ออกจากเศษกระดาษ   แลว้จึงส่งเขา้เครื%องแยกสิ%งสกปรก
ที%มีขนาดเล็ก  เยื%อที%ผา่นการทาํความสะอาดแลว้จะส่งเขา้เครื%องบีบนํ-าเพื%อบีบนํ-าใหแ้ห้ง  จากนั-นจึงส่งไปยงั
เครื%องคดัขนาดเยื%อ  และเครื%องละลายหมึกและยางมะตอย  จากนั-นจึงนาํเขา้เครื%องบดเยื%อเพื%อใหไ้ดเ้ยื%อ
กระดาษที%เหมาะแก่การนาํไปทาํเป็นแผน่  แลว้นาํเขา้เครื%องทาํเยื%อใหข้น้  ในขั-นตอนนี-กระดาษบางชนิดตอ้ง
เติมสารเคมีและส่วนผสมอื%น ๆ ลงไปดว้ย เช่น ชนัสน สารส้ม เป็นตน้  เพื%อเพิ%มคุณสมบติัของกระดาษใหดี้
ขึ-น เช่น ป้องกนัไม่ใหน้ํ-าและหมึกซึม  แลว้จึงนาํเขา้ถงัเก็บเยื%อเพื%อเตรียมใชง้านต่อไป 
 
    2) การทาํแผ่นกระดาษ (Paper Making)    
 
     2.1) กระดาษคราฟทส์าํหรับทาํผวิกล่อง 
 
      ผลิตโดยนาํเยื%อใยสั- นและเยื%อใยยาวใส่เขา้ถงัตีเยื%อเพื%อตีให้เยื%อ
แยกตวัออกจากกนั  แลว้นาํเขา้เครื%องบดเยื%อใหไ้ดค้วามยาวเยื%อตามตอ้งการแลว้พกัไวที้%ถงัพกัเยื%อ  จากนั-นจึง
นาํเยื%อกระดาษที%เก็บไวใ้นถงัซึ% งมีอยู่ 2 ชนิด คือ เยื%อกระดาษเก่าใช้ทาํเป็นพื-นกระดาษดา้นล่าง  และเยื%อ
กระดาษใหม่ใช้ปูทบัด้านบน  มาปูให้เป็นแผ่นบนตะแกรงพลาสติก  โดยมีเครื% องบีบนํ- าให้ออกจากเยื%อ
กระดาษจะไดแ้ผน่กระดาษที%มีความชื-นสูง  แผน่กระดาษนี-จะเคลื%อนที%ไปตามลูกอบกระดาษขนาดใหญ่ที%มี
อุณหภูมิสูง  เพื%อลดความชื-นลงให้ได้ตามมาตรฐานที%กาํหนด  ในขณะเดียวกันก็เพิ%มความเหนียวของ
กระดาษโดยการเคลือบผิวกระดาษด้วยแป้งเปียก  แล้วนาํเขา้เครื%องขดัผิวหน้ากระดาษเพื%อให้กระดาษมี
ความเงาก่อนเก็บเป็นมว้นใหญ่  จากนั-นจึงนาํมาตดัและมว้นเป็นขนาดต่าง ๆ ตามที%ลูกคา้ตอ้งการ 
 
     2.2) กระดาษทาํลอนลูกฟูก 
 
      ผลิตโดยนาํเยื%อกระดาษใชแ้ลว้ที%อยู่ในถงัเก็บเยื%อมาเขา้เครื%องทาํ
แผน่ให้ผา่นไปบนตะแกรงพลาสติก  และผา่นขั-นตอนการผลิตต่อเนื%องเช่นเดียวกบักระดาษคราฟทส์ําหรับ
ทาํผวิกล่อง  แต่กระดาษทาํลอนลูกฟูกจะมีเพียงชั-นเดียว 
 
   3.3.4 ผลกระทบต่อสิ%งแวดลอ้ม 
 
   กระบวนการผลิตกระดาษคราฟทไ์ม่มีผลกระทบต่อสิ%งแวดลอ้ม  และบริษทัไม่เคย
มีประวติัการกระทาํความผดิเกี%ยวกบัสิ%งแวดลอ้ม ในทางตรงกนัขา้ม บริษทัมีความมุ่งมั%นในการผลิตกระดาษ
ที%มีคุณภาพและพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื%อง รวมถึงรักษาและสร้างสรรคสิ์%งแวดลอ้มที%ดีภายในองค์กร 
ชุมชนและสังคม ตามมาตรฐานระบบการรักษาและจดัการสิ%งแวดลอ้มให้เป็นไปตามกฎหมาย มุ่งปรับปรุง
และลดปริมาณของเสียและมลพิษ เพื%อป้องกนัผลกระทบต่อสิ%งแวดลอ้ม  บริษทัมีการกาํหนดวตัถุประสงค์
และเป้าหมายในการพฒันานโยบายการจดัการดา้นสิ%งแวดลอ้มอยา่งสมํ%าเสมอ  ทั-งนี-  ในปี 2546 โรงงานแห่ง
ที% 2 ที%จงัหวดัปราจีนบุรี ไดรั้บการรับรองระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้ม ISO 14001 จาก บริษทั ยไูนเต็ด รีจิ
สตร้า ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จาํกดั และในเดือนพฤศจิกายน 2549 โรงงานแห่งที% 1 ที%จงัหวดักาญจนบุรี 
ไดรั้บการรับรองระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้ม ISO 14001:2004 จากบริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั  
 
   บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มตามหลกัการ 3R คือ  Reduce ซึ� ง
หมายถึง  การลดการใชท้รัพยากรและลดมลภาวะ  Reuse & Recycle หมายถึง การนาํวสัดุหรือสิ�งของที�ใช้
แลว้กลบัมาใชซ้ํ. าหรือใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ใหม่  และ Replenish หมายถึง การฟื. นฟูหรือการสร้าง
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ทางเลือกใหม่ที�เกิดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มนอ้ยที�สุด อีกทั.งมีการรณรงคแ์ละกระตุน้ใหพ้นกังานทุกระดบั
เกิดพฤติกรรมตามแนว 3R  
 
   นอกจากนี-  จากการที%บริษทันาํกระดาษที%ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ จดัเป็นการรีไซเคิล 
(Recycled) วสัดุช่วยลดปริมาณขยะ ช่วยลดการตดัไมท้าํลายป่าและรักษาสภาพแวดลอ้มโดยทางออ้ม
เช่นเดียวกนั 
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4. การวจัิยและพฒันา 

 
 การเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตกระดาษคราฟท์ได้มีการพฒันาโดยสามารถพิจารณาตาม
จาํนวนชั(นของเยื�อกระดาษที�นาํไปประกอบขึ(นเป็นกระดาษคราฟทห์นึ�งแผน่  กล่าวคือ จากกระดาษคราฟท ์
1 ชั(นพฒันาเป็น 2 ชั(น 3 ชั(น และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดคือกระดาษคราฟท์ 4 ชั(น ซึ� งมีผลต่อการควบคุม
ปริมาณการใชว้ตัถุดิบไดดี้ขึ(น   ดงันั(นเทคโนโลยกีารผลิตกระดาษคราฟทใ์หม่ที�มีจาํนวนชั(นกระดาษมากขึ(น
สามารถนําเยื�อกระดาษเก่ามาใช้ปูเยื�อชั(นล่าง ๆ และใช้เยื�อกระดาษใหม่ปูทบัชั(นบน จึงทาํให้สามารถ
ประหยดัและลดตน้ทุนการผลิตไดใ้นระดบัหนึ�ง   ทั(งนี( โรงงานแห่งที� 2 ของบริษทัที�จงัหวดัปราจีนบุรี  เป็น
โรงงานผลิตกระดาษคราฟท์แห่งเดียวในประเทศไทยที�ใช้เทคโนโลยีทนัสมยัที�สุดในการผลิตกระดาษ
คราฟท ์4 ชั(น 
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5. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

 
ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 53 

 
ภาระผูกพนั 

1.  ที�ดินและอาคาร ที�ต ั�งตาํบลวงัขนาย  อาํเภอท่า
ม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รวมเนื�อที� 447 ไร่ 1 งาน 75 
ตารางวา 

 เป็นเจา้ของ 92.500 ไม่มีภาระผกูพนั 

2.  ที�ดินและออฟฟิศคอนโดมีเนียม แขวงคลองตน้
ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  

เป็นเจา้ของ 7.859 ไม่มีภาระผกูพนั 

3.  ที�ดินและอาคาร ที�ต ั�งตาํบลบ่อทอง อาํเภอ 
กบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี รวมเนื�อที� 607 ไร่ 1 
งาน 14 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 488.985 ไม่มีภาระผกูพนั 

4.  เครื�องจกัรผลิตกระดาษ ตาํบลวงัขนาย  อาํเภอ
ท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี (Stock Preparation, 
Paper Machine, และ Boiler เป็นตน้)  และอุปกรณ์
โรงงาน 

เป็นเจา้ของ 94.272 ไม่มีภาระผกูพนั 

5.  เครื�องจกัรผลิตกระดาษ ที�ตั�งตาํบลบ่อทอง 
อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี (Stock 
Preparation, Paper Machine, และ Boiler เป็นตน้)  
และอุปกรณ์โรงงาน 

เป็นเจา้ของ 2,843.062 ไม่มีภาระผกูพนั 

6.  โรงงานผลิตไอนํ�าและไฟฟ้า  
(The Co-Generation Plant) 

เป็นเจา้ของ 860.746 ไม่มีภาระผกูพนั 
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6. โครงการในอนาคต 

 

 -ไม่มี-  
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย   
  
ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัและบริษทัยอ่ยของบริษทัเป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีหรือขอ้

พิพาทที
ยงัไม่สิ,นสุดมีรายละเอียดดงันี,  

 

7.1  คดีที
มิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษทั 

                                                        ตามที
ที
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติครั, งที
 1/2551 เมื
อวนัที
 9 มิถุนายน 2551 
อนุมติัให้เพิกถอนหุ้นของบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ นั,น ในวนัที
 9 
กรกฎาคม 2551 ผูถื้อหุน้จาํนวน 9 รายไดย้ื
นฟ้องบริษทัต่อศาลจงัหวดักาญจนบุรีใหศ้าลพิพากษาเพิกถอนมติ
ที
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั, งที
 1/2551 ของบริษทัที
ไดอ้นุมติัการเพิกถอนหุ้นของบริษทั  ขณะนี,คดียงัอยูใ่น
ระหวา่งการพิจารณาของศาล โดยไดมี้การสืบพยานโจทก์บางส่วนแลว้ในปี 2552  และศาลไดน้ดัสืบพยาน
โจทก์และพยานจาํเลยต่อเนื
องในเดือนมีนาคม 2553 ปรากฏว่าศาลแพ่งไดมี้คาํสั
งให้ยกเลิกการสืบพยาน
โจทก์และจาํเลยที�ศาลแพ่งทั�งหมด และส่งเรื� องคืนศาลจงัหวดักาญจนบุรีเนื�องจากศาลจงัหวดักาญจนบุรี
ไม่ไดก้าํหนดตวัพยานบุคคลรวมทั�งประเด็นที�ฝ่ายโจทก์และจาํเลยจะนาํมาสืบพยานที�ศาลนี�  โดยไดก้าํหนดให้
คู่ความไปศาลจงัหวดักาญจนบุรีเพื�อกาํหนดพยานและประเด็นที�จะนาํมาสืบที�ศาลแพ่งให้ชดัเจน ศาลแพ่งได้
กาํหนดวนันดัสืบพยานโจทก์และพยานจาํเลยในเดือนมกราคม 2554 โจทก์ไดน้าํพยานเขา้สืบโดยมีพยาน
เป็นผูถื้อหุ้นรายย่อย ผูแ้ทนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูแ้ทนจากบริษทักรุงเทพการประเมิน 
จาํกดั และผูแ้ทนจากสมาคมประเมินค่าทรัพยสิ์น แต่เนื�องจากพยานโจทก์บางรายไม่สามารถมาศาลไดต้าม
กาํหนดนัดเดิม ศาลจึงไดเ้ลื�อนสืบพยานโจทก์และพยานจาํเลยที�เหลือจากเดือน มกราคม 2554 เป็นเดือน 
เมษายน 2554 และ พฤษภาคม 2554  
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8.  โครงสร้างเงินทุน 
 
  8.1 หลกัทรัพยข์องบริษทั 
 
   บริษทัมีทุนจดทะเบียน ณ วนัที� 31 มกราคม 2554 จาํนวน 3,583,887,210 บาท เรียกชาํระ
แลว้ 3,582,537,210 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 358,253,721 หุน้   มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
                            

หุน้บุริมสิทธิ    - ไม่มี -   
 
  8.2 ผูถื้อหุน้ 
 
  รายชื�อกลุ่มผูถื้อหุน้และรายชื�อผูถื้อหุน้ที�ถือหุน้ตั@งแต่ร้อยละ 10 ขึ@นไป และรายชื�อผูถื้อหุน้
รายใหญ่ 5 รายแรก ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 
 

 31 ธ.ค. 2549 31 ธ.ค. 2550 31 ธ.ค. 2551 31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2553 

กลุ่มผูถื้อหุ้น/ชื�อผูถื้อหุ้น จาํนวน 

หุ้นที�ถือ  

% 

 

จาํนวน 

หุ้นที�ถือ  

% 

 

จาํนวน 

หุ้นที�ถือ  

% 

 

จาํนวน 

หุ้นที�ถือ  

% 

 

จาํนวน 

หุ้นที�ถือ  

% 

 
1.  บมจ. เอสซีจีเปเปอร์ 253,431,986 70.74 301,814,321 84.25 309,197,095 86.31 309,197,095 86.31 309,197,095 86.31 

2.  กลุ่มนายพรสิทธิI  เจนดิษฐการ 16,645,741 4.65 17,468,037 4.88 17,872,004 4.99 17,470,104 4.88 18,217,679 5.09 

3.  กลุ่มนายกิตติ  กีรติมงคลเลิศ 6,842,037 1.91 6,842,037 1.91 6,842,037 1.91 6,842,037 1.91 6,956,836 1.94 
4.  สาํนกังานประกนัสงัคม 4,203,300 1.17 4,203,300 1.17 4,203,300 1.17 4,203,300 1.17 4,203,300 1.17 
5.  นายวีรวฒัน์ ชยัวรพร 3,414,000 0.95 3,100,000 0.87 3,100,000 0.87 3,100,000 0.87 3,100,000 0.87 

 

กลุ่มผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทและมีอาํนาจในการจัดการบริษัท  
 

ชื'อ ประเภทธุรกจิ ตวัแทนที'เป็นกรรมการบริษทั 
(ณ วนัที' 31 มกราคม 2554) 

 บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) ผลิตเยื�อกระดาษ นายรุ่งโรจน ์รังสิโยภาส 
นายดาํริ ตนัชีวะวงศ ์

นายไพบูลย ์พงศช์ยัฤกษ ์
นายยรรยง พุทธาพิพฒัน ์

นายสมบูรณ์ ชชัวาลย ์
 

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บริษทัพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามกาํไรบริษทั ตามความจาํเป็นที�ตอ้งใชเ้งินใน
การลงทุน และภาระหนี@ สินของบริษทั  
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9. การจัดการ 
 

9.1 โครงสร้างการจดัการ 
 

  โครงสร้างการจดัการของบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จาํกัด (มหาชน)  ประกอบด้วย
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร ทั,งสิ,น 5 ชุด ดงัต่อไปนี, 
 

9.1.1 คณะกรรมการบริษทั 
 

กรรมการของบริษทั ปัจจุบนัมีจาํนวน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที2ไม่ใช่
ผูบ้ริหาร 10 คน  ซึ2 งในจาํนวนนี, มีกรรมการอิสระอยู่ดว้ยจาํนวน 5 คน และกรรมการที2มาจากฝ่ายจดัการ
จาํนวน 1 คน  เพื2อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ที2ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ทั,งนี,คณะกรรมการจะมี
การประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั, ง  โดยการประชุมแต่ละครั, งจะมีการกาํหนดวาระการประชุมอย่างชดัเจน  
และมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า  
การพิจารณาวาระต่าง ๆ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนเกี2ยวขอ้งอยา่งเป็นธรรม  และเปิด
โอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผูดู้แลให้ใชเ้วลาในการประชุม
อยา่งเหมาะสม 

 
วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั 
 

   ในการประชุมสามญัประจาํปี  กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ2งในสาม  
ถา้จาํนวนกรรมการจะออกให้เป็นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกล้เคียงที2สุดกบัส่วนหนึ2 งในสาม  
กรรมการที2จะตอ้งออกจากตาํแหน่งนั,นให้พิจารณาจากกรรมการที2อยูใ่นตาํแหน่งนานที2สุดเป็นผูอ้อกจาก
ตาํแหน่ง  อยา่งไรก็ตาม กรรมการที2ออกไปนั,นจะไดรั้บเลือกตั,งใหด้าํรงตาํแหน่งอีกก็ได ้
 
   การสรรหาบุคคลเพื2อเขา้เป็นกรรมการจะคดัเลือกจากผูท้รงคุณวุฒิที2มีพื,นฐานและ
ความเชี2ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มี
ประวติัการทาํงานที2โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย  รวมทั,งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

 
   ขอบเขตอาํนาจหนา้ที2ของคณะกรรมการบริษทั 
 
    1) มีอํานาจหน้าที2และรับผิดชอบจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของที2ประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซื2อสัตยสุ์จริตและระมดัระวงั
รักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
 

2) กํากับดูแลนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื2อความมั2นคงและ
ผลประโยชน์ที2สมดุลและย ั2งยนืของทุกฝ่ายที2เกี2ยวขอ้ง 
 

3) พิจารณาแผนการดาํเนินงานของบริษทั และพฒันาขีดความสามารถของ
บริษทัใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 
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4) ประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง (กรรมการผูจ้ดัการ) 
 

5) กาํกับดูแลและพฒันาระบบการบริหารความเสี2ยง รวมทั,งการกาํกบัดูแล
กิจการของบริษทัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที2ดี 
 

6) อุทิศตนและเวลาเพื2อบริษทั โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ     
ผูห้นึ2งผูใ้ด  และไม่ดาํเนินการใด ๆ ที2เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษทั 
 

7) ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที2ดี ขอ้พึงปฏิบติัที2ดีสําหรับกรรมการ
บริษทัจดทะเบียน และแนวทางของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. เพื2อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

8) เป็นผูก้าํกบัดูแลและติดตามการวดัผลการดาํเนินงาน โดยกาํหนดให้มีการ
รายงานผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ2าเสมอ  รวมทั,งใหน้โบยายเพื2อการพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินงาน 
 

9) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบัมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม  โดย
ตระหนกัในความสําคญัของระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน  เพื2อลดความเสี2ยงดา้นการทุจริตและ
การใชอ้าํนาจอยา่งไม่ถูกตอ้ง รวมทั,งป้องกนัการกระทาํผดิกฎหมายดว้ย 
 

10) ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเป็นธรรม  และให้ไดรั้บข่าวสาร
อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 

 
    ทั,งนี,  คณะกรรมการจะมอบอาํนาจให้แก่กรรมการ คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือ
นิติบุคคลก็ได ้ให้กระทาํร่วมกนั หรือแยกกนัเพื2อกระทาํอยา่งหนึ2 งอย่างใดตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั
ของบริษทัโดยให้ค่าตอบแทนตามที2คณะกรรมการกาํหนด  คณะกรรมการมีสิทธิเปลี2ยนแปลงหรือถอน
อาํนาจที2ได้มอบให้ไวแ้ก่บุคคลนั,น หรือให้บุคคลนั,นพน้จากหน้าที2และแต่งตั,งบุคคลอื2นขึ,นแทนในเมื2อ
พิจารณาเห็นเหมาะสม  ทั,งนี, บุคคลผูไ้ดรั้บมอบหมายอาํนาจหรือแต่งตั,งนั,นจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั คาํสั2ง
และนโยบายที2คณะกรรมการไดใ้หไ้ว ้
 

  รายชื2อคณะกรรมการบริษทั ณ วนัที2 31 มกราคม 2554 
 
   1.     นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส  ประธานกรรมการ 
   2.     นายกฤษณะ  ศิวะกฤษณ์กุล  กรรมการ 
   3.     นายดาํริ  ตนัชีวะวงศ ์  กรรมการ 
   4.     นายไพบูลย ์พงศช์ยัฤกษ ์  กรรมการ 
   5.     นายยรรยง  พุทธาพิพฒัน์  กรรมการ 
   6.     นางสาวรววีลัย ์ ภิยโยพนากุล กรรมการ 
   7.     นายวรีพนัธ์  พลูเกษ   กรรมการ 
   8.     นายสมบูรณ์  ชชัวาลย ์  กรรมการ 
   9.     นายโสภณ  ธรรมปาโล  กรรมการ 
   10.   พล.ต.ต. อุไร  สีอุไรย ์  กรรมการ 
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   11.   นายธวชัชยั วงศไ์พศาล  กรรมการ  

 (นางพรเพญ็ นามวงษ ์ เลขานุการคณะกรรมการและ
เลขานุการบริษทั)  

 
   กรรมการที2มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั และวธีิการลงนามผกูพนับริษทั กระทาํ
ไดด้งัต่อไปนี,  คือ     นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส    นายสมบูรณ์ ชชัวาลย ์    นายดาํริ ตนัชีวะวงศ ์   นายยรรยง 
พุทธาพิพฒัน์  นายธวชัชยั วงศไ์พศาล กรรมการสองในหา้คนนี,ลงลายมือชื2อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั
ของบริษทั 
 

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ณ วนัที2 31 มกราคม 2554  ประกอบดว้ย
กรรมการ 3 คน ดงัมีรายชื2อต่อไปนี,  
    
 1.     นายโสภณ  ธรรมปาโล ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 2.     นางสาวรววีลัย ์  ภิยโยพนากุล กรรมการตรวจสอบ 
 3.     พล.ต.ต. อุไร  สีอุไรย ์ กรรมการตรวจสอบ 
 

  คุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 
 

ใหก้รรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการบริษทัที2มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ
ภายใตข้อ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
  ขอบเขตอาํนาจหนา้ที2ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงินตามมาตรฐานการบญัชีที2กาํหนดโดยกฎหมายอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งและเพียงพอ 

 

2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับ
มาตรฐานบญัชีสากล 

 

3) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)  และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที2เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที2ยอมรับ
โดยทั2วไป 

 
4) สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกนัและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน

เพื2อเพิ2มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานใหดี้ยิ2งขึ,น 
 

5) สอบทานระบบการบริหารความเสี2ยงขององคก์ร 
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6) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอื2น ๆ ที2เกี2ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 

7) สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกาํหนดมาตรการป้องกนัภายใน
องคก์ร  

 
8) สอบทานความถูกตอ้งและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที2

เกี2ยวขอ้งกบัการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบริหารความเสี2ยงและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทนัสมยั
อยูเ่สมอ 

 

9) พิจารณารายการที2 เกี2 ยวโยงกัน หรือรายการที2อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใหเ้ป็นตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

10) สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจาํทุกปี  

 

11) สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบ
ภายในและประสานงานกบัผูส้อบบญัชี 

 

12) จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจาํปีของบริษทั ซึ2 งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื2อง
ต่าง ๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

13) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั,งบุคคลซึ2 งมีความเป็นอิสระเพื2อทาํหน้าที2
ผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั,งเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัและประเมินประสิทธิภาพการ
ทาํงานของผูส้อบบญัชี 

 

14) จดัใหมี้การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั, ง 

 

15) สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสํานักงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 

 

16) พิจารณาอนุมติังบประมาณและกาํลังพลของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
หรือคดัเลือกผูต้รวจสอบภายในในกรณี Outsourcing 

 
17) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั, ง ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจ้างหัวหน้า

สาํนกังานตรวจสอบภายใน หรือเปลี2ยนแปลงผูต้รวจสอบภายใน ในกรณี Outsourcing 
 
18) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการ

ปฏิบติัหนา้ที2และรายงานต่าง ๆ  รวมทั,งสายการบงัคบับญัชา 
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19) ปฏิบัติการอื2นใดตามที2กฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะ

มอบหมาย 
 

ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจ
เรียก สั2งการให้ฝ่ายจดัการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษทัที2เกี2ยวขอ้งมาให้ความเห็น ร่วม
ประชุมหรือส่งเอกสารตามที2เห็นวา่เกี2ยวขอ้งจาํเป็น รวมทั,งแสวงหาความเห็นที2เป็นอิสระจากที2ปรึกษาทาง
วชิาชีพอื2นใดเมื2อเห็นวา่จาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติังานภายในขอบเขตอาํนาจหนา้ที2และความรับผิดชอบ

ตามคาํสั2งของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบการดาํเนินงานของบริษทัโดยตรงต่อผู ้
ถือหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียและบุคคลทั2วไป 

 
9.1.3 คณะกรรมการสรรหา 

  
คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ณ วนัที2 31 มกราคม 2554 ประกอบดว้ย

กรรมการ 3 คน ดงัมีรายชื2อต่อไปนี,  
 

   1.  พล.ต.ต. อุไร  สีอุไรย ์  ประธานกรรมการสรรหา 
   2.  นายดาํริ  ตนัชีวะวงศ ์  กรรมการสรรหา 
   3.  นายวรีพนัธ์  พลูเกษ  กรรมการสรรหา 

 
  ขอบเขตอาํนาจหนา้ที%ของคณะกรรมการสรรหา 
 

1) พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทัรวมทั6งการมี
ผลประโยชน์ขดัแยง้ที%อาจเกิดขึ6นในการปฏิบติัหนา้ที%  

 
2) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัใน

กรณีที%มีเหตุการณ์การเปลี%ยนแปลงที%เกี%ยวขอ้งกบัคุณสมบติัของกรรมการบริษทั 
 
3) รายงานความคืบหนา้และผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัทุกครั6 ง

หลงัมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาอยา่งสมํ%าเสมอ 
 
4) กาํหนดคุณสมบติัของบุคคลที%จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั และกาํหนด

กระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื%อแทนกรรมการที%ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที% มี
คุณสมบติัหลากหลายทั6งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะดา้น 

 
5) พิจารณาสรรหาบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษทัทดแทนกรรมการที%ครบวาระหรือกรณีอื%น ๆ เพื%อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัและ/หรือที%ประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนุมติั 
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6) จดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารของบริษทั เพื%อ

เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
 
7) พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี%ยนแปลงใด ๆ เกี%ยวกับ

ขอ้บงัคบั (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษทัเพื%อขออนุมติัปรับปรุงให้เหมาะสมและ
มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 
8) ปฏิบติัหนา้ที%ในเรื%องอื%นๆ ตามที%คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

    ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที%ใหค้ณะกรรมการสรรหามีอาํนาจเรียก
สั%งการใหฝ่้ายจดัการ หวัหนา้หน่วยงานหรือพนกังานของบริษทัที%เกี%ยวขอ้งมาใหค้วามเห็น ร่วมประชุมหรือ
ส่งเอกสารที%เห็นวา่เกี%ยวขอ้งจาํเป็น นอกจากนั6นในการปฏิบติัหนา้ที%ภายใตข้อบเขตอาํนาจหนา้ที%ของขอ้บงัคบั
ฉบบันี6  คณะกรรมการสรรหาอาจขอคาํปรึกษาจากที%ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ชี%ยวชาญในวชิาชีพอื%น ๆ หาก
เห็นวา่มีความจาํเป็นและเหมาะสมโดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบในเรื%องค่าใชจ่้าย 

 
9.1.4 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

  
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของบริษทั ณ วนัที2 31 มกราคม 2554 

ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ดงัมีรายชื2อต่อไปนี,  
 

   1.  นายกฤษณะ  ศิวะกฤษณ์กลุ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
   2.  นายยรรยง  พุทธาพิพฒัน์ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
   3.  นายสมบูรณ์  ชชัวาลย ์ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
 

  ขอบเขตอาํนาจหนา้ที2ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
 

1) เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั
และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที%คณะกรรมการบริษทัแต่งตั6ง ซึ% งรวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี และเบี6ย
ประชุม 

 
2) เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหาร (Management 

Incentive) ซึ% งรวมถึงเงินเดือน โบนสัประจาํปี โดยให้สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล ในกรณีที%เห็นสมควร ให้วา่จา้งบริษทัที%ปรึกษาเพื%อให้คาํแนะนาํการ
ดาํเนินโครงการ 

 
3) ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ เพื%อกาํหนดค่าตอบแทน

ก่อนนาํเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี 
 
   4) พิจารณางบประมาณการขึ6นค่าจา้ง การเปลี%ยนแปลงค่าจา้งและผลตอบแทน 
เงินรางวลัประจาํปีของพนกังานจดัการระดบัสูง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั 



 26

 
5) พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี%ยนแปลงและแนวโน้มในเรื%อง

ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั  รวมทั6งผูบ้ริหาร อยา่งสมํ%าเสมอ เพื%อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั
อนุมติั  

 
   6) พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและเปรียบเทียบ
กบับริษทั จดทะเบียนชั6นนาํอื%น ๆ ที%มีการประกอบธุรกิจอยา่งเดียวกนัเพื%อให้บริษทั รักษาความเป็นผูน้าํใน
ตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั6น ๆ และเพื%อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานใหเ้จริญกา้วหนา้ 

 
7) รายงานความคืบหนา้และผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัทุกครั6 ง

หลงัมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอยา่งสมํ%าเสมอ 
 

8) ประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที%ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและ
รายงานผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

 
9) พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี%ยนแปลงใด ๆ เกี% ยวกับ

ขอ้บงัคบั (Charter) ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษทัเพื%อขออนุมติัปรับปรุงให้
เหมาะสมและมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 

10) ปฏิบติัหนา้ที%อื%น ๆ ตามที%คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

 

ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอาํนาจหน้าที%ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมี
อาํนาจเรียก สั%งการให้ฝ่ายจดัการ หวัหนา้หน่วยงานหรือพนกังานของบริษทัที%เกี%ยวขอ้งมาให้ความเห็น ร่วมประชุม
หรือส่งเอกสารที%เห็นวา่เกี%ยวขอ้งจาํเป็น นอกจากนั6นในการปฏิบติัหนา้ที%ภายใตข้อบเขตอาํนาจหนา้ที%ของขอ้บงัคบั
ฉบบันี6  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคาํปรึกษาจากที%ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ชี%ยวชาญในวิชาชีพ
อื%น ๆ หากเห็นวา่มีความจาํเป็นและเหมาะสมโดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบในเรื%องค่าใชจ่้ายทั6งหมด 

 
9.1.5 คณะกรรมการบริหาร 

 
   คณะกรรมการบริหารของบริษทั ณ วนัที2 31 มกราคม 2554  ประกอบดว้ย
กรรมการ 5 คน ดงัมีรายชื2อต่อไปนี,  
    
   1)    นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
   2)     นายดาํริ  ตนัชีวะวงศ ์ กรรมการบริหาร 
   3)     นายยรรยง  พุทธาพิพฒัน์ กรรมการบริหาร 
   4)     นายสมบูรณ์  ชชัวาลย ์ กรรมการบริหาร 
   5)     นายธวชัชยั วงศไ์พศาล กรรมการบริหาร 
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      ขอบเขตอาํนาจหนา้ที2ของคณะกรรมการบริหาร 
 
  คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหน้าที2และรับผิดชอบในการบริหารและจดัการ
กิจการทั,งหลายทั,งปวงของบริษทัตามที2คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมาย ภายใตน้โยบายและแผนงาน
ประจาํปีที2ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  
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การเข้าประชุมของกรรมการบริษทัปี 2553 
 

ชื�อกรรมการบริษัท 

การเข้าประชุม 
คณะกรรมการบริษัท 

(จาํนวน  11  คน) 
 

 
จาํนวนการประชุมทั!งปี 

4 ครั!ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(จาํนวน  3  คน) 

 
จาํนวนการประชุมทั!งปี 

6 ครั!ง 

คณะกรรมการสรรหา  
(จาํนวน  3  คน) 

 
จาํนวนการประชุมทั!งปี 

2 ครั!ง 

คณะกรรมการ 
พจิารณาผลตอบแทน 

(จาํนวน  3  คน) 
 

จาํนวนการประชุมทั!งปี 
1 ครั!ง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

(จาํนวน  5  คน) 
 

จาํนวนการประชุมทั!ง
ปี  5 ครั!ง 

ผู้ถือหุ้น 
 
 
 

จาํนวนการประชุมทั!งปี 
1 ครั!ง 

ประธาน นายเชาวลติ  เอกบุตร นายโสภณ ธรรมปาโล พล.ต.ต. อุไร สีอุไรย์ นายกฤษณะ 

ศิวะกฤษณ์กลุ 

นายเชาวลติ  เอกบุตร  

1. นายเชาวลิต  เอกบุตร  4    5 1 

2. นายกฤษณะ  ศิวะกฤษณ์กลุ 4   1  1 

3. นายดาํริ ตนัชีวะวงศ ์  4  2  4 1 

4. นายไพบูลย ์พงศช์ยัฤกษ์ 1 3     1 

5. นายยรรยง  พทุธาพิพฒัน์  4   1 4 1 

6. นางสาวรววีลัย ์ ภิยโยพนากลุ 4 5    1 

7. นายวรีพนัธ์  พลูเกษ 4  2   1 

8. นายสมบูรณ์  ชชัวาลย ์ 4   1 5 1 

9. นายโสภณ  ธรรมปาโล 4 6    1 

10. พล.ต.ต.อุไร  สีอุไรย ์ 4 6 2   1 

11. นายปรเมษฐ ลานรุ่งโรจน ์ 2/3    5 1 

12. นายธวชัชยั วงศไ์พศาล1 1/1  2/2    
1 นายธวชัชยั วงศไ์พศาล ไดร้ับเลือกตั,งเป็นกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการแทนนายปรเมษฐ ลานรุ่งโรจน์ โดยมีผลตั,งแต่วนัที2 1 สิงหาคม 2553 เป็นตน้มา 
- กรรมการอิสระ จาํนวน  5 คน ไดแ้ก่ ลาํดบัที2 2, 6, 7, 9 และ 10  
- คณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ ลาํดบัที2 6, 9 และ 10 
- คณะกรรมการสรรหา จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ ลาํดบัที2 3, 7 และ 10 
- คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จาํนวน  3 คน ไดแ้ก่ ลาํดบัที2 2, 5 และ 8 
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9.1.6 ฝ่ายจดัการ 

 
   ฝ่ายจดัการของบริษทั ณ วนัที2 31 มกราคม 2554 ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 5 คน ดงัมี
รายชื2อต่อไปนี,  
 
 1)     นายธวชัชยั วงศไ์พศาล   กรรมการผูจ้ดัการ 
 2)     นายสุทธิพงษ ์ภูมิศรีสอาด ผูจ้ดัการโรงงานปราจีนบุรี 
 3)     นายองอาจ  ลิ,มประยรูยงค ์      ผูอ้าํนวยการสายงานการเงิน บญัชี และ MIS   
   4)     นางนภาพร  กาญจนทวีวฒัน์      ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด 
 5)     นายประกอบ  พิกุลกานตเลิศ      ผูจ้ดัการโรงงานกาญจนบุรี 
 

9.2 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 
 
  ในปี 2553  การแต่งตั, งและการเลือกตั, งกรรมการของบริษัทผ่านการกลั2นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาซึ2งมีหนา้ที2สรรหาบุคคลผูท้รงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที2ครบรอบตามวาระ
หรือในกรณีอื2น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื2อพิจารณาบุคคลที2จะได้รับการเสนอชื2อเข้ารับการ
เลือกตั,งจากที2ประชุมผูถื้อหุ้น  โดยคณะกรรมการสรรหาคดัเลือกจากผูท้รงคุณวุฒิที2มีพื,นฐานและความ
เชี2ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ วสิัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการ
ทาํงานที2ไม่ด่างพร้อย รวมทั,งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
 
  นอกจากนี,  คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาถึงคุณสมบติัเฉพาะบุคคลของผูที้2จะคดัเลือก
เพื2อเสนอชื2อเป็นกรรมการในดา้นต่าง ๆ คือ 
 

• ความมีคุณธรรมและความรับผดิชอบ (Integrity and Accountability) 
• การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล (Informed Judgement) 
• ความมีวฒิุภาวะและความมั2นคง  เป็นผูรั้บฟังที2ดีและกลา้แสดงความคิดเห็นที2แตกต่าง

และเป็นอิสระ 
• ยึดมั2นในการทาํงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี2ยงมืออาชีพ  รวมทั,งพิจารณา

ความรู้ความชาํนาญที2จาํเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการ  เพื2อให้คณะกรรมการสามารถ
กําหนดกลยุทธ์ นโยบาย  และกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

 
อย่างไรก็ตาม การเลือกตั, งกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติที2ประชุมผูถื้อหุ้นตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที2กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที2 15 ดงันี,  
 

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ2งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ2งหุน้ต่อหนึ2งเสียง 
 

2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที2มีอยูท่ ั,งหมดตาม 1) เลือกตั,งบุคคลเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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3) บุคคลซึ2งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั,งเป็น
กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที2จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั,งในครั, งนั,น  ในกรณีที2บุคคลซึ2งไดรั้บการ
เลือกตั,งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที2จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั,งในครั, ง
นั,น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี,ขาด 

 
บริษทัไม่ไดก้าํหนดอายุของกรรมการบริษทัที2จะไม่ถูกเสนอชื2อเขา้รับการเลือกตั,งในวาระ

ถัดไป หรือจํานวนบริษัทที2กรรมการบริษัทแต่ละคนดํารงตําแหน่ง  เนื2องจากบริษัทมีความเชื2อว่า
ความสามารถทางธุรกิจและความเชี2ยวชาญในเรื2 องต่าง ๆ ของกรรมการบริษทัไม่ได้ขึ, นอยู่กบัอายุหรือ
จาํนวนบริษัทที2ดาํรงตาํแหน่ง  ตราบเท่าที2ยงัมีความสามารถและอุทิศเวลาให้กับบริษทัได้อย่างเต็มที2 
สามารถกาํหนดนโยบาย ให้คาํปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดาํเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานที2
บริษทัคาดหวงัไว ้ เช่นเดียวกบัการกาํหนดจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัสูงสุดของกรรมการ
บริษทั  เพราะบริษทัเชื2อวา่อาํนาจในการตดัสินใจในการเลือกตั,งบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทันั,น 
เป็นสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยแทที้2จะคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํหน้าที2แทนตนในการกาํหนดนโยบายและควบคุม
บริษทัที2ตนเป็นเจา้ของ 
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9.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับปีสิ,นสุด 31 ธนัวาคม 2553 มีดงันี,  
 
  9.3.1 ค่าตอบแทนที2เป็นตวัเงิน 
 
   (ก) ค่าตอบแทนกรรมการจาํนวน 11 คน เป็นเงินรวม 4,696,835 บาท เป็น
ผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินบาํเหน็จและค่าเบี,ยประชุม 
 
   (ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบจาํนวน 3 คน เป็นเงินรวม 630,000 บาท   
เป็นผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินบาํเหน็จและค่าเบี,ยประชุม 
 

หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ 
(หน่วย : บาท) 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทน เบี!ยประชุม 
(ต่อครั, ง) 

1. คณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการ 90,000/ปี 30,000 
 กรรมการ 90,000/ปี 15,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานฯ 90,000/ปี 30,000 
 กรรมการ 90,000/ปี 15,000 

3. คณะกรรมการสรรหา ประธานฯ 60,000/ปี 20,000 
 กรรมการ 60,000/ปี 15,000 

4.  คณะกรรมการพิจารณา ประธานฯ 60,000/ปี 20,000 
  ผลตอบแทน กรรมการ 60,000/ปี 15,000 
5. คณะกรรมการบริหาร ประธานฯ 60,000/ปี 20,000 
 กรรมการ 60,000/ปี 15,000 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2553 

ชื�อกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพจิารณา
ผลตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 

ค่าตอบแทน
รวมรายบุคคล 

(บาท) ค่าตอบแทน
รายปี 
(บาท) 

เบี!ยประชุม* 
(บาท) 

ค่าตอบแทน
รายปี 
(บาท) 

เบี!ยประชุม 
(บาท) 

ค่าตอบแทน
รายปี 
(บาท) 

เบี!ยประชุม 
(บาท) 

ค่าตอบแทน
รายปี 
(บาท) 

เบี!ยประชุม 
(บาท) 

ค่าตอบแทน
รายปี 
(บาท) 

เบี!ยประชุม 
(บาท) 

1.   นายเชาวลิต เอกบุตร  181,985 150,000                  -                  -                   -                 -                   -              -  60,000 100,000 491,985 

2.   นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล    181,985 75,000                  -                  -                   -                 -  60,000 20,000                   -                -  336,985 

3.   นายดาํริ ตนัชีวะวงศ ์ 181,985 75,000                   -                  -  60,000 30,000                  -                 -  60,000 60,000 466,985 
4.   นายไพบูลย ์พงศช์ยัฤกษ์  181,985 60,000                   -                  -                    -                  -  - -                   -                -  241,985 

5.   นายยรรยง พุทธาพิพฒัน์ 181,985 75,000                   -                  -  - -            60,000      15,000   60,000 75,000 466,985 
6.  นางสาวรววีลัย ์ภิยโยพนากุล 181,985 75,000 90,000 90,000                   -                  -                    -                -                    -                -  436,985 
7.   นายวรีพนัธ์ พลูเกษ 181,985 75,000                   -                   -  60,000 30,000                   -                -                    -                -  346,985 
8.   นายสมบูรณ์ ชชัวาลย ์ 181,985 75,000                   -                   -                    -                  -           60,000      15,000  60,000 75,000 466,985 
9.  นายโสภณ ธรรมปาโล 181,985 75,000 90,000 180,000                   -                  -                    -                -                    -                -  526,985 
10.   พล.ต.ต.อุไร สีอุไรย ์ 181,985 75,000 90,000 90,000 60,000 40,000                   -                -                    -                -  536,985 

11.  นายปรเมษฐ ลานรุ่งโรจน์1 144,485 45,000                   -                  -                    -                  -                    -                -  35,000 45,000 269,485 

12.  นายธวชัชยั วงศไ์พศาล1 37,500 15,000                   -                  -                    -                  -                    -                -  25,000 30,000 107,500 

รวม 2,001,835 870,000 270,000 360,000 180,000 100,000 180,000 50,000 300,000 385,000 4,696,835 

หมายเหตุ : 
-  1 นายธวชัชยั วงศไ์พศาลไดร้ับเลือกตั,งเป็นกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการแทน นายปรเมษฐ ลานรุ่งโรจน์ ตั,งแต่วนัที2 1 สิงหาคม 2553 เป็นตน้มา  ค่าตอบแทนรายปีจึงคาํนวณตามสัดส่วนของเวลา  
- *รวมเบี,ยประชุมการเขา้ประชุมผูถ้ือหุน้วนัที2 19 มีนาคม 2553  
-  กรรมการผูจ้ดัการมีรถประจาํตาํแหน่ง        
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   (ค) ค่าตอบแทนรวมของฝ่ายจดัการ จาํนวน 8 คน(รวมลาออกระหวา่งปี 3 คน 
และแต่งตั,งใหม่ระหวา่งปี 2 คน) เป็นเงินรวม 17,822,600 บาท  เป็นผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินเดือน
และโบนสั 
 

9.3.2 ค่าตอบแทนอื2นที2ไม่ไดเ้ป็นตวัเงิน 
 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี,ยงชีพที2บริษทัสมทบใหฝ่้ายจดัการ ในฐานะพนกังาน
ของบริษทัจาํนวนรวม 1,258,200 บาท  และมีรถประจาํตาํแหน่ง 
 
  9.4 การกาํกบัและดูแลกิจการ 
 
  บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน)  ดาํเนินงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการ
บริษทัโดยกาํหนดใหมี้การปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั  พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535  ประกาศและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  รวมถึงกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัอื2น ๆ ที2เกี2ยวขอ้ง  ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที2ดี (Good Corporate Governance) ที2ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหแ้นวทางไว ้   โดยใหค้วามสาํคญัและยดึมั2นต่อ  “ขอ้พึงปฏิบติัที2ดีสาํหรับ
กรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Companies)”    
 

ทั,งนี,บริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบและเป็นธรรม ภายใตก้รอบของจรรยาบรรณที2
ไดมี้การกาํหนดใหเ้หมาะสมกบัความเปลี2ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมบนพื,นฐานแห่งประโยชน์สูงสุด
และย ั2งยนื  ดงันั,นบริษทัจึงใหค้วามสาํคญัในหลกัการและแนวทางปฏิบติัที2เกี2ยวกบัความรับผิดชอบและเป็น
ธรรมต่อผูมี้ส่วนเกี2ยวขอ้งทุกฝ่าย เช่น การกาํหนดอยา่งชดัเจนเกี2ยวกบัโครงสร้าง  องคป์ระกอบ หนา้ที2ความ
รับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั การเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส มี
ระบบการตรวจสอบและการบริหารความเสี2ยงที2รัดกุม เพื2อความเชื2อถือและเพิ2มมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้น  โดย
บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในเรื2องดงักล่าวผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น ในรายงานประจาํปี  แบบ 56-1  เวบ็ไซด์ของ
บริษทั(www.thaicane.com) และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื2ออาํนวยความสะดวก
ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย 

 
ในด้านการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน  คณะกรรมการบริษัทได้

มอบหมายให้ผูบ้ริหารเป็นผูก้าํกบัดูแลกิจการ โดยกาํหนดให้มีการประชุมและรายงานเป็นประจาํทุกเดือน
เป็นอย่างน้อย  นอกจากนั,นยงัมีคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการดว้ยในอีกระดบัหนึ2 ง  เพื2อให้
เกิดความมั2นใจว่ามีการติดตามผลการดาํเนินงานอย่างใกล้ชิด  และมีการสั2งการให้แก้ไขปรับปรุงการ
ดาํเนินงานของบริษทัอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 
 
 นอกจากนี,  คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ
ที2ดี ซึ2 งประกอบดว้ยหลกัการและแนวปฏิบติัที2ดี 5 หมวด ไดแ้ก่ 
 
 9.4.1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
 9.4.2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
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 9.4.3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 9.4.4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 9.4.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 
  หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที2ดี 
 
 9.4.1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
 

1) สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ 
 

บริษทัอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บสิทธิพื,นฐานต่าง ๆ ทั,ง
ในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรัพย ์ และในฐานะเจา้ของบริษทั ดว้ยวธีิการและมาตรฐานที2เป็นที2ยอมรับและ
เชื2อถือได ้  โดยใหสิ้ทธิในการซื,อ ขาย โอนหลกัทรัพยที์2ตนถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ  การไดรั้บส่วนแบ่งผล
กาํไรจากบริษทั  การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  การเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้  การเสนอชื2อบุคคลเพื2อ
พิจารณาเขา้รับเลือกตั,งเป็นกรรมการบริษทั  การแสดงความคิดเห็นในที2ประชุมอยา่งเป็นอิสระ  การร่วม
ตดัสินใจในเรื2องสาํคญัของบริษทั เช่น การเลือกตั,งกรรมการ การอนุมติัธุรกรรมที2สาํคญัและมีผลต่อทิศทาง
ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  การแกไ้ขบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั  

 
ทั,งนี,ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุน้ที2ถืออยู ่  โดยหุน้แต่ละ

หุน้มีสิทธิออกเสียงหนึ2งเสียง  และไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษที2เป็นการจาํกดัสิทธิของผูถื้อหุน้รายอื2น 
 
บริษทัเคารพสิทธิพื,นฐานของผูถื้อหุ้นที2ไดก้าํหนดไวโ้ดยกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัของบริษทั และไดก้าํหนดแนวทางรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นโดยมีการเปิดเผย
โครงสร้างการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน เพื2อให้ผูถื้อหุ้นมั2นใจวา่โครงสร้างการดาํเนินงานมีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได ้ นอกจากนี,บริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในในทางที2ไม่ถูกตอ้ง  
โดยมีนโยบายหา้มมิให้กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังานที2เกี2ยวขอ้งกบังบการเงินของบริษทั รวมทั,ง
คู่สมรสและบุตรที2ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว  ซื,อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายในระยะเวลาที2
กาํหนด (Blackout Period) 
 
    บริษทัเคารพในสิทธิของผูถื้อหุ้นและไดก้าํหนดแนวทางในการรักษาไวซึ้2 ง
สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น  เพื2อให้ผูถื้อหุ้นมั2นใจไดว้า่สิทธิดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติั
ดว้ยดี ทั,งนี,นอกเหนือจากสิทธิพื,นฐานต่าง ๆ แลว้ บริษทัไดด้าํเนินการในเรื2องต่าง ๆ ที2เป็นการส่งเสริมและ
อาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี,  

 
1.1) เปิดเผยโครงสร้างการดาํเนินงานอยา่งชดัเจนเพื2อให้ผูถื้อหุ้นมั2นใจ

ไดว้า่โดยลกัษณะโครงสร้างการดาํเนินการและการลงทุนนั,น มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
 
1.2) ให้ขอ้มูลที2สําคญัและจาํเป็นสําหรับผูถื้อหุ้นเกี2ยวกบัการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัอย่างชัดเจนและทนัต่อเหตุการณ์  โดยบางเรื2 องแมว้่าตามเงื2อนไขของกฎหมายจะไม่ได้
บงัคบัใหต้อ้งเปิดเผย  แต่หากบริษทัเห็นวา่เรื2องใดมีความจาํเป็นที2ผูถื้อหุ้นตอ้งรับรู้  บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้น
ทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์อง  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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1.3)  ในการประชุมผูถื้อหุ้นนั,น  บริษทัให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นที2เขา้มา

ประชุมหลงัจากที2ไดเ้ริ2มการประชุมแลว้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระที2อยู่ในระหว่างการพิจารณา
และยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองค์ประชุมตั,งแต่วาระที2ไดเ้ขา้ประชุมและออกเสียงเป็นตน้ไป  เวน้แต่ที2
ประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอื2น 

 
1.4) ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการอิสระ (Independent Directors) จาํนวน 5 

คน ทาํหนา้ที2ดูแลผูถื้อหุ้นรายยอ่ย  โดยผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถมอบอาํนาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ2งเขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพื2อเป็นตวัแทนในการรักษาสิทธิของตนได ้ 
 

1.5) บริษทัยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์  ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที2
กาํหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  และหน่วยงานอื2นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี2ยนแปลงอย่างสมํ2าเสมอ
เพื2อให้มั2นใจไดว้า่กฎหมาย กฎเกณฑ์  ขอ้บงัคบัที2บริษทัถือปฏิบติันั,นมีความทนัสมยั และเป็นหลกัประกนั
ใหผู้ถื้อหุน้เชื2อมั2นในการดาํเนินธุรกิจที2โปร่งใส ถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา 

  

1.6) การกําหนด “นิยาม” กรรมการที2เป็นอิสระ (Independent 
Directors)   บริษทัมีแนวทางในการดาํเนินธุรกิจที2คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ อยา่ง
เป็นธรรม โดยไม่ได้คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มหนึ2 งกลุ่มใดโดยเฉพาะ  ทั, งนี, บริษทั
พิจารณาคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ที2กาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  เพื2อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมั2นใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ดงันี,  

กรรมการอิสระของบริษทั  ตอ้งเป็นกรรมการที2เป็นอิสระจากผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผูบ้ริหาร และผูเ้กี2ยวขอ้งโดยตอ้งมีคุณสมบติั ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ดงันี,   

(1.6.1) มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหนึ2งในสามของจาํนวนกรรมการทั,งหมดของบริษทัแต่
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามคน   

(1.6.2) กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษทัตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี,  
(1.6.2.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ2งของจาํนวนหุ้นที2มีสิทธิออกเสียงทั,งหมด

ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั  ทั,งนี, ใหน้บัรวมการถือหุ้นของผูที้2เกี2ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั,น ๆ ดว้ย 

(1.6.2.2) ไม่ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที2 มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที2ปรึกษาที2ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปี ทั,งนี,  
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที2กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที2ปรึกษา
ของส่วนราชการซึ2งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
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(1.6.2.3) ไม่เป็นบุคคลที2มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที2เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี2น้อง และบุตร รวมทั,งคู่
สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที2จะไดรั้บ
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(1.6.2.4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ในลกัษณะที2อาจเป็น
การชดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั,งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที2มีนยั 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้2มีความสัมพนัธทางธุรกิจกบับริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  
บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ2ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที2กระทาํ
เป็นปกติเพื2อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี2ยวกับ
สินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือ
ให้กู้ยืม คํ, าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกันหนี, สิน รวมถึงพฤติการณ์อื2น
ทาํนองเดียวกนั ซึ2 งเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหนี, ที2ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ2 ง 
ตั,งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยที์2มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั,งแต่ยี2สิบลา้นบาทขึ,นไป 
แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ2ากวา่ ทั,งนี,  การคาํนวณภาระหนี,ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการคาํนวณ
มูลค่าของรายการที2 เกี2ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที2เกี2ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี,ดงักล่าว 
ให้นับรวมภาระหนี, ที2เกิดขึ, นในระหว่างหนึ2 งปีก่อนวนัที2มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกนั 

(1.6.2.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที2มีนยั 
ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึ2 งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั
สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(1.6.2.6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ2 งรวมถึงการ
ใหบ้ริการเป็นที2ปรึกษากฎหมายหรือที2ปรึกษาทางการเงิน ซึ2 งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สอง
ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที2มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู ้
ใหบ้ริการทางวชิาชีพนั,นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่สองปี 
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(1.6.2.7) ไม่ เป็นกรรมการที2ได้รับการแต่งตั, งขึ, นเพื2อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ2 งเป็นผูที้2เกี2ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ 

(1.6.2.8) ไม่ประกอบกิจการที2มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที2มี
นยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที2มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือ
เป็นกรรมการที2มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที2ปรึกษาที2รับเงินเดือนประจาํ 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ2งของจาํนวนหุ้นที2มีสิทธิออกเสียงทั,งหมดของบริษทัอื2นซึ2 ง
ประกอบกิจการที2มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที2มีนยักบักิจการของบริษทั
หรือบริษทัยอ่ย  

(1.6.2.9) ไม่มีลักษณะอื2นใดที2ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี2ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

            ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั,งใหเ้ป็นกรรมการอิสระที2มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ2ง (1.6.2.1) 
ถึง (1.6.2.9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนิน
กิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู ้มีอ ํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 

decision) ได ้
 
  ในปี 2553 นอกเหนือจากสิทธิพื,นฐานต่าง  ๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัได้

ดาํเนินการในเรื2องต่าง ๆ  ที2เป็นการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ดงันี,  
 

1.1) ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บขอ้มูลที2จาํเป็นเพียงพอเกี2ยวกบัการประชุม
และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  โดยบริษทัได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น
ล่วงหนา้ประมาณ 45 วนัในเวบ็ไซตข์องบริษทัก่อนจดัส่งเอกสาร  นอกจากนี,ยงัไดชี้,แจงสิทธิของผูถื้อหุ้นใน
การเข้าประชุมและสิทธิในการออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้นไวอ้ย่างชัดเจนตามที2บริษทัได้จดัส่งไปกับ
หนงัสือนดัประชุม 

 
1.2) ในกรณีที2ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  บริษทั

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดโ้ดย
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ2 งแบบใดที2บริษทัได้จดัส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม  โดยได้จดัทาํ
หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทั2วไปซึ2 งเป็นแบบที2ง่ายไม่ซับซ้อนและแบบที2ผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศ
ทางการลงคะแนนไดต้ามแบบที2กระทรวงพาณิชยก์าํหนด  และผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบ
ฉันทะผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์ของบริษทัไดอี้กดว้ย  นอกจากนี, ยงัไดใ้ห้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นที2เขา้ประชุมภาย
หลงัจากไดเ้ริ2มประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสาํหรับวาระที2อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ได้
มีการลงมติ  และนบัเป็นองค์ประชุมตั,งแต่วาระที2ไดเ้ขา้ประชุมและออกเสียงเป็นตน้ไป  เวน้แต่ที2ประชุมผู ้
ถือหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอื2น 
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1.3)  ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุมผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 
1.4) ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นได้จดัให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบ

บาร์โคด้ที2แสดงถึงเลขทะเบียนของผูถื้อหุ้นแต่ละรายเพื2อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บความสะดวกในการประชุม  และ
ทาํให้ขั,นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  นอกจากนี, ในการใชสิ้ทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษทัได้
ใชว้ธีิเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นเพื2อนาํมาคาํนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  โดยเมื2อจบการ
ประชุม ผูถื้อหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้

 
1.5) ในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละปีจะมีกรรมการที2ครบรอบออกตาม

วาระจาํนวนหนึ2งในสามของจาํนวนคณะกรรมการทั,งหมด  ซึ2 งจะมีการเลือกตั,งในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี  ทั,งนี, ในที2ประชุม บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอชื2อบุคคลใหเ้ขา้รับการเลือกตั,งได้
อยา่งเป็นอิสระ 

 
1.6) ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ  หรือตั,งคาํถามในวาระต่าง ๆ  อยา่งอิสระก่อนลงมติในวาระใด ๆ  นอกจากนั,นบริษทัไดใ้ห้
ขอ้มูลรายละเอียดในเรื2องดงักล่าวอย่างเพียงพอแก่ผูถื้อหุ้น  ทั,งนี, ในวาระที2ผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ขอ้ซักถาม  
บริษทัไดจ้ดัเตรียมบุคลากรที2เกี2ยวขอ้งใหเ้ป็นผูใ้หค้าํตอบภายใตค้วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 
1.7) ในแต่ละวาระการประชุมผูถื้อหุ้น  ผูถื้อหุ้นสามารถขอให้มีการ

ลงคะแนนเสียงดว้ยวิธีลบัได ้หากผูถื้อหุ้นหนึ2งคนร้องขอ และมีผูถื้อหุ้นอีก 5 คนรับรอง  เพื2อให้ที2ประชุมผู ้
ถือหุน้มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากใหล้งคะแนนดว้ยวธีิลบั 

 
 

2) การประชุมผูถื้อหุ้น 
 
    ตามที2กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที2 34 บริษทัจะจดัใหมี้การ
ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั, ง ซึ2 งเรียกวา่ “การประชุมสามญั” เพื2อพิจารณาและออกเสียงใน
กิจการต่าง ๆ ของบริษทั  การประชุมสามญัให้จดัภายใน 4 เดือนภายหลงัการสิ,นสุดรอบปีบญัชีของบริษทั  
ส่วนการประชุมผูถื้อหุน้คราวอื2น ๆ ใหเ้รียกวา่ “การประชุมวสิามญั” 
 
    คณะกรรมการบริษทัจะเรียกประชุมวสิามญัเมื2อใดก็ไดสุ้ดแต่เห็นสมควร  
หรือเมื2อผูถื้อหุน้ซึ2 งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หนึ2งในหา้ของจาํนวนหุน้ที2จาํหน่ายไดท้ั,งหมด  หรือจาํนวน
ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซึ2 งมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หนึ2งในสิบของจาํนวนหุน้ที2จาํหน่ายไดท้ั,งหมด 
เขา้ชื2อกนัทาํหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอใหค้ณะกรรมการประชุมวสิามญัก็ได ้ โดยในหนงัสือร้องขอนั,น 
จะตอ้งระบุวา่ใหเ้รียกประชุมเพื2อการใดไวใ้หช้ดัเจน  คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายใน 1 เดือนนบัแต่
วนัที2ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 
 
    ในปี 2553  บริษทัมีการประชุมผูถื้อหุน้ทั,งหมด 1 ครั, ง  คือ การประชุม
สามญัประจาํปี 2553 โดยบริษทัไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อน
วนัประชุมโดยระบุสถานที2 วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม รายงานประจาํปีและงบการเงินของบริษทั 
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หนงัสือมอบฉนัทะ เรื2องที2จะเสนอต่อที2ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยไดร้ะบุชดัเจนวา่เป็น
เรื2องที2เสนอเพื2อทราบ เพื2ออนุมติั หรือเพื2อพิจารณา พร้อมทั,งความเห็นของคณะกรรมการในวาระต่าง ๆ 
และไดโ้ฆษณาการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 
3 วนั ตามที2กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที2 35  นอกจากนี,บริษทัมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้ง 
ครบถว้น  เพื2อใหผู้ถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้
 
    ประธานในที2ประชุมจะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระที2แจ้งใน
หนงัสือนดัประชุมและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามเรื2องต่าง ๆ ในแต่ละวาระอยา่ง
เตม็ที2   เมื2อที2ประชุมพิจารณาตามวาระต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแลว้    ผูถื้อหุ้นที2มีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 
1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที2จาํหน่ายไดท้ั,งหมดจะขอให้ที2ประชุมพิจารณาเรื2องอื2น ๆ อีกก็ได ้  นอกจากนี, ผูถื้อ
หุ้นไม่นอ้ยกวา่ 5 คนมีสิทธิเสนอให้ที2ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั   ทั,งนี, ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะ
เปิดใหล้งทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั2วโมง 
 
    ภายหลังการประชุมสิ,นสุด  บริษัทได้จัดทาํรายงานการประชุมอย่าง
ละเอียด  โดยเนื,อหาสาระจะเป็นไปตามขอ้เทจ็จริงในที2ประชุมซึ2 งไดรั้บการสอบทานจากประธานกรรมการ
ของบริษทั และจดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนัหลงัการประชุม และจดัส่งให้กระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาตามที2กฎหมายกาํหนด 
 
    นอกจากนี,ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน
โดยการแสดงความเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ และออกเสียงลงมติในที2ประชุมผูถื้อหุ้น ใชสิ้ทธิร่วมตดัสินใจใน
การเปลี2ยนแปลงที2สาํคญัต่าง ๆ  รวมทั,งการเลือกตั,งกรรมการ  ตลอดจนการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น โปร่งใส เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได ้
 

3) การใหข้อ้มูลประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ 
 
    บริษทัไดส่้งหนงัสือนดัประชุมโดยมีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ดงันี, 
 
     3.1) หนังสือมอบฉันทะของกระทรวงพาณิชย์พร้อมคํา ชี, แจง
รายละเอียดเกี2ยวกบัวิธีการมอบฉนัทะอย่างละเอียด  โดยหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข ไดร้ะบุชื2อ
กรรมการอิสระของบริษทัเพื2อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ2 ง
เป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนตนในการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น 
 
     3.2) เอกสารประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ  เช่น  รายงานการ
ประชุมผูถื้อหุ้นสําหรับวาระรับรองรายงานการประชุม  หรือในวาระการแต่งตั,งกรรมการบริษทั ไดแ้นบ
ประวติัของบุคคลที2ไดรั้บการเสนอชื2อเขา้รับการเลือกตั,งจากที2ประชุมผูถื้อหุ้น โดยระบุชื2อ  อายุ  ตาํแหน่ง
ปัจจุบนั  ประวติัการศึกษา  ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการในบริษทัอื2น   เพื2อให้ผูถื้อหุ้นมีขอ้มูล
อยา่งเพียงพอในการตดัสินใจลงมติแต่ละวาระ 
 
     3.3) ความเห็น คาํชี,แจง และเหตุผลของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละ
วาระ 
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     3.4) ขอ้บงัคบัของบริษทัในเรื2องต่าง ๆ ที2เกี2ยวขอ้งกบัสิทธิของผูถื้อ
หุน้และรายละเอียดเกี2ยวกบัเอกสารที2ตอ้งจดัเตรียม วธีิการ ขั,นตอนที2ตอ้งปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อ
หุน้อยา่งละเอียด 
 
     3.5) แผนที2สถานที2ประชุม   
 
     โดยบริษทัไดส่้งหนงัสือนดัประชุม และเอกสารประกอบการประชุมใหผู้ ้
ถือหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั  และไดโ้ฆษณาการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้ในหนงัสือพิมพ์
ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั ตามที2กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที2 35 
 
 9.4.2 ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ 
 

การสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดขึ,นกบัผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่  ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย  นักลงทุนสถาบนั  หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ เป็นเรื2 องที2บริษทัคาํนึงถึงและ
พยายามสร้างเครื2องมือที2ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกนัอย่างแทจ้ริง โดยเฉพาะกบัผูถื้อหุ้นส่วนน้อย  เช่น  
บริษทัไดมี้การกาํหนดให้สิทธิออกเสียงในที2ประชุมเป็นไปตามจาํนวนหุ้นที2ผูถื้อหุ้นถืออยู ่ โดยหนึ2 งหุ้นมี
สิทธิเท่ากบัหนึ2 งเสียง  นอกจากนี, เพื2อความสะดวกของผูถื้อหุ้น บริษทัไดน้าํระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การลงทะเบียน และตรวจนบัองค์ประชุมผูถื้อหุ้น  โดยเมื2อจบการประชุมผูถื้อหุ้นสามารถของตรวจสอบ
รายละเอียดได ้

 
1) ความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 

 
    บริษทัปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด  โดยคณะกรรมการของบริษทัให้
ความสําคญัในเรื2องการจดัการเกี2ยวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ของผูเ้กี2ยวขอ้งอย่างรอบคอบ เป็น
ธรรม และโปร่งใส  หากมีรายการที2เกี2ยวโยงกนั จะตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบ และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
อยา่งชดัเจน เพื2อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และบริษทัโดยรวมเป็นสาํคญั 
 
    บริษทัเปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัไวใ้นรายงานประจาํปีอยา่ง
ชดัเจน รวมทั,งเปิดเผยการถือหุน้ของคณะกรรมการบริษทัอยา่งครบถว้น 
 
    นอกจากนี,  บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ที2ความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน
ระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้  จึงทาํใหป้ราศจากการกา้วก่ายหนา้ที2ความรับผิดชอบ  
ในกรณีที2กรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารคนหนึ2งคนใดมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ในเรื2องที2กาํลงัพิจารณา ผู ้
ที2มีส่วนไดเ้สียนั,นก็จะไม่เขา้ร่วมประชุม หรืองดออกเสียง  เพื2อใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั
เป็นไปอยา่งยติุธรรมเพื2อประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 
 

2) การดูแลเรื2องการใชข้อ้มูลภายใน 
 



 41

    บริษทัปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่ง
เคร่งครัด  โดยคณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัในเรื2องการจดัการเกี2ยวกบัความขดัแยง้ของผูเ้กี2ยวขอ้ง
อยา่งรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส  หากมีรายการเกี2ยวโยงกนั จะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ เปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวอยา่งชดัเจน ทนัเวลา เพื2อผลประโยชน์ของบริษทัโดยรวมเป็นสาํคญั 
 
    บริษัทได้กําหนดระยะเวลาห้ามกรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานที2
เกี2ยวขอ้งกบังบการเงินของบริษทัซื,อขายหลกัทรัพยข์องบริษทั (Blackout Period) ในช่วงระยะเวลาที2มีการ
เปิดเผยงบการเงิน โดยให้กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนักงานที2เกี2ยวขอ้งกบังบการเงินของบริษทั 
(รวมทั,งคู่สมรสและบุตรที2ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) ตอ้งไม่ทาํการซื,อขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี  และภายใน 24 
ชั2วโมงหลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว   ซึ2 งนอกจากจะรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นแลว้ ยงัเป็นการป้องกนั
ความขดัแยง้ของผลประโยชน์อีกทางหนึ2ง 
 
    บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ที2ความรับผดิชอบอยา่งชดัเจนระหวา่งกรรมการ
บริษทั  ผูบ้ริหาร  และผูถื้อหุ้นจึงปราศจากปัญหาการกา้วก่ายหน้าที2ความรับผิดชอบ  ในกรณีที2กรรมการ
บริษทัหรือผูบ้ริหารคนหนึ2งคนใดมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์เรื2องที2กาํลงัพิจารณา  ก็จะไม่เขา้ร่วมประชุม
หรืองดออกเสียง  เพื2อให้การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื2อ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 
 
 9.4.3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยยึดมั2นในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเกี2ยวขอ้งทุกฝ่ายโดย
คาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนัเป็นสําคญั  ทั,งนี,บริษทัมีแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนเกี2ยวขอ้งของทุกฝ่ายดว้ยความ
เสมอภาค ทั,งผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ และผูมี้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ดงันี,  

 
1) สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ 

 
    บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยยึดมั2นในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเกี2ยวขอ้งทุก
ฝ่ายโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนัเป็นสําคญั  ทั,งนี, บริษทัมีแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนเกี2ยวขอ้งทุกฝ่ายดว้ย
ความเสมอภาค ทั,งผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ และผูมี้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ดงันี,  
 

ผูถื้อหุ้น     บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัในสิทธิพื,นฐานของผูถื้อหุ้นให้ไดรั้บ
การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั เช่น  สิทธิในการขอตรวจสอบจาํนวนหุน้  สิทธิในการไดรั้บใบหุน้  สิทธิในการ
เขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน  สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระในที2ประชุมผูถื้อ
หุน้  รวมทั,งสิทธิที2จะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม 

 
ลูกคา้     บริษทัมีความมุ่งมั2นที2จะใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชน์อยา่งเตม็ที2ดา้น

ราคา คุณภาพและบริการ  และมุ่งหมายที2จะพฒันาและรักษาความสัมพนัธ์ที2ย ั2งยนื รวมทั,งใหค้าํปรึกษา 
วธีิการแกไ้ขปัญหา และรับขอ้ร้องเรียน เพื2อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดในสินคา้และบริการของ
บริษทั 
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คู่คา้      บริษทัยดึมั2นในการปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที2
สุจริต  โดยยดึถือการปฏิบติัตามสัญญาที2ใหไ้วก้บัคู่ธุรกิจ มีนโยบายในการส่งมอบสินคา้ตามคุณภาพและ
ตรงเวลาที2กาํหนด 

 
คู่แข่งทางการคา้     บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที2สุจริต 

โดยยดึมั2นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ภายใตก้รอบของกฎหมาย  ทั,งนี, ในปีทีผา่นมาบริษทัไม่มี
ขอ้พิพาทใด ๆ ในเรื2องที2เกี2ยวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

 
เจา้หนี,      บริษทัไดป้ฏิบติัตามเงื2อนไขการกูย้มืเงิน ขอ้ตกลง และหนา้ที2

อนัพึงมีต่อเจา้หนี,  
 
พนกังาน     บริษทัใหค้วามสาํคญักบัพนกังานโดยถือวา่เป็นทรัพยากรที2มี

ค่า และมุ่งมั2นที2จะใหพ้นกังานเชื2อมั2นในองคก์ร   อีกทั,งไดด้าํเนินการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื2อง โดยมีการ
จดัหลักสูตรฝึกอบรมหลายหลักสูตรทั,งด้านเทคนิคการผลิตและวิชาชีพ เพื2อเป็นการพฒันาและเสริม
ศกัยภาพของพนกังานใหพ้ร้อมสาํหรับการแข่งขนัทางธุรกิจ 

 
สังคม     บริษทัสนบัสนุนกิจกรรมเพื2อส่งเสริมคุณภาพของสังคมดา้น 

ต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ2งในระดบัทอ้งถิ2นที2บริษทัตั,งโรงงานอยู ่ เช่น การสนบัสนุนดา้นการศึกษา และการ
บริจาคเพื2อสาธารณประโยชน์อยา่งต่อเนื2อง 

 
สิ2งแวดลอ้ม     บริษทัมุ่งมั2นที2จะดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มตามแนวทาง 

3R (Reuse, Reduce/Recycle, Replenish) 
 
 9.4.4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 

บริษัทให้ความสําคัญกับเรื2 องการเปิดเผยสารสนเทศเนื2องจากเป็นเรื2 องที2 มี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสีย จึงมีความจาํเป็นที2ตอ้งมีการควบคุม  และการ
กาํหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั,งที2เป็นสารสนเทศทางการเงินและที2ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกตอ้ง
ตามที2กฎหมายกาํหนด โดยมีสาระสําคญัครบถ้วน เพียงพอ เชื2อถือได้ และทนัเวลา ทั, งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  โดยเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผา่นระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  ทั,งนี, ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัไดม้อบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูที้2ไดรั้บ
มอบหมายเป็นผูด้าํเนินการเปิดเผยขอ้มูล 
 
   บริษทัยดึถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที2กาํหนดโดย
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.)   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานอื2นของรัฐอยา่งเคร่งครัด และติดตามการแกไ้ขเปลี2ยนแปลงอยา่งสมํ2าเสมอ  เพื2อใหม้ั2นใจได้
วา่กฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัที2บริษทัถือปฏิบติันั,นมีความทนัสมยั และเป็นหลกัประกนัใหผู้ถื้อหุน้เชื2อมั2น
ในการดาํเนินธุรกิจที2โปร่งใส ถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา  เช่น 
 

1) เปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลที2ไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา 
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2) จดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

และแสดงไวคู้่กบัรายงานผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี 
 

3) กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี2ยวกบัส่วนไดส่้วน
เสียของตนและผูเ้กี2ยวขอ้ง ในกรณีที2มีส่วนไดเ้สียเกี2ยวขอ้งกบับริษทั 
 

4) เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัหนา้ที2ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และจาํนวนครั, ง
การเขา้ประชุมเป็นรายบุคคล 
 

5) เปิดเผยโครงสร้างการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน 
 

6) เปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนที2กรรมการแต่ละคนไดรั้บจากการเป็น
กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นรายบุคคล 
 

7) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั,งรูปแบบ ลกัษณะ 
และจาํนวนค่าตอบแทนที2แต่ละคนไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  
 

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื2น ๆ ต่อ
สาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเงื2อนไขที2กฎหมายกาํหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลานั,น  
บริษทัยงัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี, เพื2อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจ 

 
1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

 
    บริษทัให้ค่าตอบแทนที2เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 
โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัจะอนุมติัโดยที2ประชุมผูถื้อหุ้น  ส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะ
พิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ประกอบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั 
 
    สาํหรับรายละเอียดเกี2ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในส่วนที2เป็นเงิน
บาํเหน็จและค่าเบี, ยประชุมซึ2 งไดรั้บอนุมติัจากที2ประชุมถือหุ้น รวมทั,งค่าตอบแทนในฐานะอนุกรรมการ 
บริษทัไดเ้ปิดเผยจาํนวนเงินรวมเป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายงานขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) หน้า 
32 
 
   2) การรายงานทางการเงินและการตรวจสอบ 
 
    บริษัทได้จัดทํารายงานสรุปเกี2 ยวกับฐานะทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั ตลอดจนรายงานประจาํปีและงบการเงินเพื2อเผยแพร่แก่ผูล้งทุนและผูถื้อหุ้นตามที2
กฎหมายกาํหนด   โดยรายงานทางการเงินไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 
 
 9.4.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
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1) ภาวะผูน้าํและวสิัยทศัน์ 

 
    คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซึ2 งมีความรู้ความสามารถ และมี
ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที2ที2ตอ้งรับผดิชอบเป็นอยา่งดี  เป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ 
และประเมินแผนและผลการดาํเนินงานของบริษทัอย่างเป็นอิสระโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อ
หุน้ 
 

2) การพฒันากรรมการบริษทั 
 
    คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรที2เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที2  โดยคณะกรรมการบริษัททุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที2จัดโดย
หน่วยงานกาํกบัดูแลของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลกัสูตรกรรมการบริษทัของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ที2สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้
กาํหนดให้กรรมการของบริษทัจดทะเบียนตอ้งผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ2 งหลกัสูตร ซึ2 งไดแ้ก่ Directors 
Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program 
(ACP) 
 
   3) การควบคุมภายใน 
 
    บริษทัไดมี้การกาํหนดและพฒันาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน 
สากลอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั,งดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน การประเมินความเสี2ยง และการ
ติดตามประเมินผลอยา่งต่อเนื2อง  โดยมีการจดัโครงสร้างองคก์รที2เหมาะสมกบัแผนธุรกิจ แบ่งแยกหนา้ที2
ความรับผดิชอบที2ชดัเจน มีการบริหารความเสี2ยงอยา่งเป็นระบบ  ระบบการกาํกบัดูแลที2ดี จดัทาํแนวปฏิบติั
และคู่มืออาํนาจดาํเนินการที2เหมาะสมกบัธุรกิจ  ระบบคอมพิวเตอร์ที2มีประสิทธิภาพและทนัสมยั  การ
ประเมินการควบคุมภายในดว้ยตนเองของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวด 
ลอ้มของธุรกิจที2เปลี2ยนแปลงอยา่งต่อเนื2อง  
 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญักบัการควบคุมภายในเป็นอย่าง
มาก ได้มีการกาํหนดและพฒันาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างย ั2งยืนทั,งด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี2 ยง กิจกรรมควบคุมระบบ
สารสนเทศ  และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื2อง  มีการจดัโครงสร้างองค์กรที2เหมาะสมกบัแผนธุรกิจ  
แบ่งแยกหน้าที2ความรับผิดชอบที2ชัดเจน  มีระบบการกาํกบัดูแลที2ดี  และการบริหารความเสี2ยงอย่างเป็น
ระบบ  รวมถึงจดัทาํระเบียบแนวปฏิบติัและคู่มืออาํนาจดาํเนินการที2เหมาะสมกับธุรกิจ  พฒันาระบบ
คอมพิวเตอร์ที2มีประสิทธิภาพและทนัสมยั  ผลักดันให้มีการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในอย่าง
สมํ2าเสมอ และปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจที2เปลี2ยนไปอย่างต่อเนื2อง เป็นผลให้เกิด
การกาํกบัดูแลกิจการที2ดี   

 
ทั,งนี,แนวทางปฏิบติัของบริษทัเกี2ยวกบัการควบคุมภายในโดยสรุปมีดงันี,  
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• กาํหนดโครงสร้างองคก์ร กาํหนดหนา้ที2ความรับผดิชอบของแต่
ละสายงาน กระจายอาํนาจใหมี้การสอบยนักนัอยา่งเป็นอิสระ คดัเลือกบุคลากรที2มีคุณภาพ ปลูกฝังจิตสาํนึก
ในการควบคุมภายใน และพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ในหนา้ที2ของตนอยา่งถูกตอ้งและสมํ2าเสมอ  รวมทั,งจดั
อบรมใหมี้ความรู้อยา่งเพียงพอ และการใหมี้ส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังาน 

• กําหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที2  จัดทําคู่ มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ และอาํนาจดาํเนินการที2กาํหนดหนา้ที2และความรับผดิชอบในแต่ละหนา้ที2ใหเ้หมาะสมตามหลกัการ
กระจายอาํนาจและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบติังานที2เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื2อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั,ง
องค์กร  รวมทั,งการบริหารจดัการในเรื2องการประเมินการบริหารความเสี2ยง การประเมินการควบคุมดว้ย
ตนเองอยา่งเป็นระบบ 

• กาํหนดให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื2อง 
และมีการเสนอรายงานติดตามผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ2าเสมอ  โดยมีการตรวจสอบภายใน
เป็นเครื2องมือในการทาํใหเ้กิดความเชื2อมั2นวา่มีการกาํกบัดูแลกิจการที2ดี 

 
นอกจากนี,  บริษทัให้ความสําคญักบัการให้พนกังานมีส่วนร่วมและไดรั้บ

การคุม้ครอง รวมทั,งให้ความเป็นธรรมแก่พนกังานที2แจง้ขอ้มูลหรือให้เบาะแสเกี2ยวกบัการทุจริต หรือการ
ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบับริษทั  จึงได้กาํหนดแนวปฏิบติัเรื2อง Whistleblower Policy 
เพื2อให้พนักงานและผูเ้กี2ยวขอ้งได้เขา้ใจและปฏิบติัอย่างถูกตอ้ง  มีแผนพฒันาระบบเพื2อรองรับการแจง้
ขอ้มูลหรือการให้เบาะแสดงักล่าว ซึ2 งเป็นช่องทางที2ช่วยให้บริษทัรับรู้ขอ้มูลไดร้วดเร็วขึ,น  สามารถแกไ้ข
ปัญหาไดท้นัเวลา  และสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษทั  รวมทั,งสร้างความเป็นธรรมให้กบัทุกฝ่ายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ,น 
 

4) การตรวจสอบภายใน 
 
    คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้าํกบัดูแลงานตรวจสอบภายในใหมี้อิสระ 
ความเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณที2ดี  โดยการประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุมภายในและความเสี2ยงของกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองคก์ร  รวมทั,งระบบงานอื2น ๆ ที2มีผลสาํคญัต่อการ
ดาํเนินงาน   
     
    การตรวจสอบภายในเป็นการปฏิบติังานอิสระที2ทาํหน้าที2ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร  โดยมีวตัถุประสงค์เพื2อให้ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัของ
องค์กรสามารถปฏิบติัหน้าที2ของตนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสนบัสนุนให้มีการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิผลภายใตค้่าใช้จ่ายที2เหมาะสม  ซึ2 งเน้นนโยบายตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ในเชิงป้องกนัตาม
มาตรฐานสากล  ผลักดันและพฒันาการตรวจสอบให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที2มีการ
เปลี2ยนแปลงตลอดเวลา  โดยมีการสร้างระบบงานเชิงป้องกนัให้เป็นประโยชน์กบัหน่วยงานอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

   คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีระบบการตรวจสอบภายในและประเมิน
การควบคุมภายในตามแผนงานที2กาํหนดไวร้ายไตรมาส  โดยมีแนวทางตรวจสอบในเชิงป้องกนัและเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน  พิจารณาความน่าเชื2อถือในความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน รวมทั,งการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที2ดี และเพิ2ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงาน นอกจากนี, ยงัไดก้าํกบับริษทัในการจดัทาํการประเมินการ
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ควบคุมดว้ยตนเอง (Control Self Assessment)  ซึ2 งเป็นส่วนหนึ2งของระบบเชิงป้องกนัที2นาํมาใชเ้ป็นกลไก
ในการให้หน่วยงานไดค้วบคุมการปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมายและปรับปรุงงานให้เหมาะสมกบัการ
ดาํเนินธุรกิจ  และมีการปรับปรุง/พฒันาอยา่งต่อเนื2อง  สร้างความรับผดิชอบในการควบคุมภายในให้กบัฝ่าย
จดัการและผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานในการที2จะไดรั้บขอ้มูลอย่างทนัเวลา  เพื2อให้รับรู้ปัญหา สามารถ
กาํหนดแนวทางปรับปรุงงาน และติดตามการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ2งขึ,น   ทั,งนี, บริษทัมีการนาํ
ระบบประเมินการควบคุมดว้ยตนเองบนเวบ็ไซต ์(Electronics – Control Self Assessment : e-CSA) มา
ประยุกต์ใช้เพื2อเป็นกลไกที2จะให้ผูบ้งัคบับญัชาประเมินการควบคุมภายในให้ปฏิบติัภารกิจหลกัได้อย่าง
ทนัเวลา  ทาํให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที2ภารกิจหลกัมีปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและกาํหนดกลยุทธ์ในการ
ติดตามแกไ้ขไดมี้ประสิทธิภาพยิ2งขึ,น เช่น การวเิคราะห์การจดัหา (e-CSA – Procurement) และการวิเคราะห์
บญัชีคา้งนาน (e-CSA – Accounting)  การวิเคราะห์และการบริหารงานพสัดุคงคลงั (e-CSA – Inventory 
Management)  การวเิคราะห์ยอดขาย (e-CSA – Sales & Marketing)  และการวิเคราะห์วงเงินสินเชื2อ (e-CSA 
– Credit Management) 

 
5) การบริหารความเสี2ยง 

 
    กระบวนการบริหารความเสี2ยงเริ2มจากการกาํหนดความเสี2ยงที2มีนยัสําคญั  
ประเมินโอกาสที2จะเกิด (Likelihood) และผลระทบที2จะเกิดขึ,น (Significant)  นาํมาจดัลาํดบัความสําคญัของ
ความเสี2ยง และวิเคราะห์สถานการณ์จดัการความเสี2ยงดงักล่าว โดยใช ้ Risk Map และ Control Map เป็น
เครื2องมือ  หากความเสี2ยงใดอยูน่อกเหนือระดบัที2ยอมรับไดจ้ะตอ้งกาํหนดมาตรการในการจดัการความเสี2ยง
นั,น  รวมทั,งติดตามปรับปรุงและพฒันาผลการบริหารความเสี2ยงอย่างสมํ2าเสมอจนกวา่ความเสี2ยงนั,นจะอยู่
ในระดบัที2ยอมรับได ้
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้กํากับให้บริษัทมีการกําหนดมาตรการ
ป้องกนัและจดัการความเสี2ยงที2เกิดขึ,นอยา่งเป็นระบบ  มีการติดตาม วิเคราะห์ กาํหนด และประเมินความ
เสี2ยงของแต่ละหน่วยงาน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบถึงมาตรการบริหารความเสี2ยงเป็น
ประจาํทุกไตรมาส 
 
    นอกจากนี,  คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผูบ้ริหารของบริษทัยงัได้
กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาสัญญาเตือนภยัตามปัจจยัเสี2ยง  โดยใชต้วัชี, วดัความเสี2ยง (Risk Indicators) 
และระดบัความเสี2ยงที2ยอมรับได ้ (Risk Tolerance) เป็นเกณฑ์ในการวดั  ซึ2 งเพิ2มเติมจากการบริหารความ
เสี2ยงของขอ้มูลทางการเงิน  สําหรับใช้เป็นมาตรการในการเฝ้าระวงัความเสี2ยงที2เป็นสาระสําคญั  เพื2อได้
กาํหนดมาตรการในการจดัการความเสี2ยงที2ไดผ้ลทนัท่วงที 
 
   6) มาตรการการควบคุมการทุจริต 
 
    การทุจริตนบัเป็นความเสี2ยงสาํคญัประการหนึ2งในการดาํเนินธุรกิจ  หาก
องคก์รมีมาตรการควบคุมที2ดีเพียงพอจะสามารถลดการรั2วไหลใหน้อ้ยลง  บริษทัตระหนกัถึงความเสี2ยงที2เกิด
จากการทุจริตจึงไดก้าํหนดมาตรการในการกาํกบัดูแลกิจการดงันี,  
 

6.1) มาตรการป้องกนั 
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บริษทัยึดหลกัการป้องกนัก่อนที2ปัญหาจะเกิดขึ,น  จึงไดก้าํหนด
มาตรการในการป้องกนัต่าง ๆ ไดแ้ก่ การจดัผงัองคก์รให้เหมาะสมกบัการควบคุมและบริหารงานของธุรกิจ  
มีการกาํหนดจรรยาบรรณ  กาํหนดระบบการควบคุมภายในที2ดีและมีการประเมินผลการควบคุมตนเองของ
หน่วยงาน  กาํหนดระเบียบและแนวปฏิบติัในการทาํงานอย่างเหมาะสม  มีการวดัผลอย่างมีประสิทธิภาพ
และควบคุมโดยระบบงบประมาณ  ประเมินการบริหารความเสี2ยงอย่างมีประสิทธิภาพ  และมอบอาํนาจ
ดาํเนินการที2เหมาะสมกบัหน้าที2ความรับผิดชอบ  นอกจากนี, ฝ่ายจดัการยงัไดน้าํระบบรับขอ้ร้องเรียนมาใช้
เพื2อใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการดูแลการดาํเนินงานไม่ใหเ้กิดการกระทาํผิดภายในองคก์รได ้
 

6.2) การดาํเนินการตรวจสอบ 
ผูบ้งัคบับญัชาในแต่ละระดับมีความรับผิดชอบในการป้องกัน

และตรวจสอบการทุจริตและขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน  โดยมีเครื2องมือที2ใชป้้องกนัตามที2กล่าวขา้งตน้  
นอกจากนี, ยงัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที2มีอิสระจากผูบ้ริหารระดบัสูงช่วยตรวจสอบการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ   ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน  ประเมินความเสี2ยงดา้นการทุจริต  ตรวจสอบ
สัญญาเตือนภยัความเสี2ยงต่าง ๆ ที2อาจก่อให้เกิดการทุจริต  หากพบการทุจริตเกิดขึ,นจะแจง้ให้ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงทราบเพื2อแต่งตั,งคณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จริงต่อไป 
 

6.3) การใหค้วามเป็นธรรม 
 

การสอบสวนการทุจริตจะมีการตั, งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง ซึ2 งประกอบดว้ยกรรมการจากหลายหน่วยงานรวมถึงหน่วยงานการบุคคลเพื2อให้ความเป็นธรรม
แก่ผูที้2ถูกกล่าวหา  เมื2อการสอบสวนพบวา่มีการทุจริต  คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอกรรมการผูจ้ดัการ
และคณะกรรมการบุคคลพิจารณาโทษตามขอ้บงัคบัการบริหารงานบุคคลของบริษทั  นอกจากนี, ยงัให้ความ
เป็นธรรมกบัผูแ้จง้เบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต โดยกาํหนดความคุม้ครองอยา่งเหมาะสม 
 
   7) โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 
 
    คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซึ2งมีความรู้ความสามารถเป็นที2
ยอมรับ  เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายของบริษทั โดยร่วมกบัผูบ้ริหารวางแผนดาํเนินงานทั,ง
ระยะสั,น ระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี2ยง และภาพรวมขององคก์ร  มี
บทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั  และผลการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารให้เป็นไปตามแผนที2วางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 
 

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวนทั,งสิ,น 11 คน เป็นกรรมการที2มา
จากผูบ้ริหาร 1 คน คือ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการที2เป็นผูเ้กี2ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 5 คน และเป็น
กรรมการที2มีคุณสมบติัเป็นอิสระตามหลกัเกณฑข์องบริษทัซึ2 งกาํหนดไวต้ามประกาศของคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนกาํหนด จาํนวน 5 คน  ทั,งนี,กรรมการบริษทัทั,ง 11 คนเป็นผูมี้คุณธรรม ความรู้ ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ที2เป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
 
    บริษทัได้เสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั,งบุคคลเป็นกรรมการบริษทั 
โดยผา่นการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาซึ2 งพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิที2มีพื,นฐานและความเชี2ยวชาญ
หลากหลาย มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม ประวติัการทาํงานโปร่งใสไม่ด่าง
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พร้อย  และสามารถปฏิบติัหน้าที2และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  นอกจากนี, ยงักาํหนดหน้าที2และความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัอยา่งชดัเจน เพื2อใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ที2ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
    นอกจากนี, คณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั,งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร  เพื2อปฏิบติัหนา้ที2เฉพาะเรื2องและเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 
 

   คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัที2เป็นกรรมการ
อิสระจาํนวน 3 คน  โดยมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน มีความรู้ความเขา้ใจและมีประสบการณ์เพียง
พอที2จะทาํหนา้ที2ในการสอบทานความน่าเชื2อถือของงบการเงินได ้ โดยทาํหนา้ที2สอบทานการดาํเนินงานให้
ถูกตอ้งตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัและขอ้กาํหนดของ
หน่วยงานกาํกบัดูแล ส่งเสริมและพฒันาระบบรายงานทางการเงินและบญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
รวมทั,งสอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี2ยงที2
รัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ   

 
  คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ที2และแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง

อิสระ  โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที2รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบติั  รวมทั,ง
มีการปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชีเป็นประจาํ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบ
บญัชีโดยไม่มีผูบ้ริหารเขา้ประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั, ง เพื2อขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเรื2องต่าง ๆ  
นอกจากนี,คณะกรรมการตรวจสอบยงัสามารถขอคาํปรึกษาจากที2ปรึกษาภายนอกที2เป็นอิสระ โดยบริษทั
เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั,งหมด 

 
คณะกรรมการสรรหา  ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจาํนวน 3 คน  โดย

กรรมการทุกคนไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษทั  และประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ทาํ
หนา้ที2เสนอ ทบทวน กาํกบัดูแลงานดา้นการสรรหาของบริษทั พิจารณาสรรหาผูที้2สมควรไดรั้บแต่งตั,งเป็น
กรรมการบริษทัทดแทนกรรมการที2ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื2น  นอกจากนี,คณะกรรมการสรรหา
สามารถขอคาํปรึกษาจากที2ปรึกษาภายนอกที2เป็นอิสระได ้โดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั,งหมด 

 
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั

จาํนวน 3 คน ทาํหนา้ที2พิจารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ที2ปรึกษา  และพนกังานบริหาร
ระดบัสูงที2มีส่วนในการกาํหนดนโยบายของบริษทั  นอกจากนี,คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนสามารถ
ขอคาํปรึกษาจากที2ปรึกษาภายนอกที2เป็นอิสระได ้โดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั,งหมด 
 
    ทั,งนี,คณะอนุกรรมการแต่ละคณะนั,น มีสิทธิหนา้ที2ตามที2ไดก้าํหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของคณะกรรมการแต่ละชุด  และมีการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที2ของคณะอนุกรรมการเป็น
ประจาํทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั, ง  นอกจากนี,คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั,งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื2อง
ชุดอื2น ๆ ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ที2เปลี2ยนแปลง 
 
    นอกจากนี, บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที2ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้ริหารอย่างชดัเจน  โดยกรรมการบริษทัทาํหน้าที2ในการกาํหนดนโยบายและกาํกบั
ดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย  ขณะที2ผูบ้ริหารทาํหนา้ที2บริหารงานของบริษทัในดา้น
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ต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที2กาํหนด  ดงันั,นประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการจึงเป็นบุคคล
คนละคนกนั  โดยทั,งสองตาํแหน่งตอ้งผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษทัเพื2อให้ไดบุ้คคลที2มีความ
เหมาะสมที2สุด 
 

8) การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 
    คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญักบัการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 
โดยถือเป็นหนา้ที2สาํคญัในฐานะกรรมการบริษทัเพื2อรับทราบและร่วมกนัตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจ  ซึ2 งมี
กาํหนดการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 ครั, ง  แต่ละครั, งจะมีการกาํหนดวาระการประชุมล่วงหนา้อยา่งชดัเจน  
และอาจมีการประชุมครั, งพิเศษเพื2อพิจารณาเรื2องสาํคญัหรือเรื2องเร่งด่วน 
 
    ในปี 2553 ไดมี้การประชุมคณะกรรมการ 4 ครั, ง  และไดจ้ดัส่งเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า เพื2อให้มีเวลาเพียงพอสําหรับศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที2จะนํามาเป็น
ขอ้พิจารณาในการประชุม  การพิจารณาแต่ละวาระจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั รวมทั,งประโยชน์
และสิทธิของผูมี้ส่วนเกี2ยวขอ้งเป็นสําคญั  ในการพิจารณาในเรื2องต่าง ๆ ไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นอยา่งอิสระ โดยมีประธานกรรมการเป็นผูค้วบคุมการใชเ้วลาใหเ้หมาะสม  สําหรับการวินิจฉยัชี,
ขาดถือเสียงขา้งมากของกรรมการที2เขา้ประชุม โดยให้กรรมการหนึ2 งคนมีหนึ2 งเสียง  เวน้แต่กรรมการที2มี
ส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ของเรื2องที2กาํลงัพิจารณาจะไม่เขา้ร่วมประชุมหรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเรื2องนั,น  
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที2ประชุมออกเสียงเพิ2มอีกหนึ2งเสียงเพื2อชี,ขาด 
 
    คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัในเรื2 องการจดัการเกี2ยวกับความ
ขดัแยง้ในด้านผลประโยชน์ของผูเ้กี2ยวขอ้งอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส  รวมทั,งมีการเปิดเผย
ขอ้มูลในเรื2องดงักล่าวอยา่งครบถว้น  ในกรณีที2กรรมการบริษทัคนหนึ2งคนใดมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์
เกี2ยวกบัเรื2องที2มีการพิจารณา  กรรมการที2มีส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื2องนั,น 
 
    เมื2อสิ,นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้หนา้ที2จดัทาํ
รายงานการประชุม และจดัส่งใหป้ระธานกรรมการบริษทัลงลายมือชื2อพิจารณารับรองความถูกตอ้ง โดย
เสนอใหที้2ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั, งถดัไป  ทั,งนี,กรรมการบริษทัสามารถแสดงความ
คิดเห็น ขอแกไ้ข เพิ2มเติมรายงานการประชุมใหมี้ความละเอียดถูกตอ้งมากที2สุด 
 
    เมื2อที2ประชุมคณะกรรมการบริษทัได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
รายงานการประชุมจะถูกจดัเก็บอยา่งเป็นระบบพร้อมกบัเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื2อ
สะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 
 

9) คณะกรรมการเฉพาะเรื2อง 
 
    คณะกรรมการบริษทัแต่งตั,งคณะกรรมการเฉพาะเรื2องดูแลรับผิดชอบใน
แต่ละดา้น เพื2อให้ผูถื้อหุ้นมั2นใจว่าบริษทัมีการดาํเนินงานและกลั2นกรองอย่างรอบคอบ   คณะกรรมการ
เฉพาะเรื2 องแต่ละคณะจะมีนโยบาย ขอบเขต  และหน้าที2ความรับผิดชอบที2ชัดเจน และรายงานผลการ
ปฏิบติังานต่อคณะกรรมการของบริษทัภายในเวลาที2กาํหนด       ปัจจุบนับริษทัมีคณะกรรมการเฉพาะเรื2อง 
4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  และ
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คณะกรรมการบริหาร  ทั,งนี,คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั,งคณะกรรมการเฉพาะเรื2องคณะอื2น ๆ ตามความ
จาํเป็นและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 
   10) การพฒันาความรู้ 
 
    เพื2อเพิ2มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
บริษทัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานโดนรวมของคณะกรรมการทั,งคณะ  และให้คณะกรรมการ
บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ 
 
    บริษัทได้จัดทําคู่มือกรรมการบริษัท  โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย  
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ   ขอ้บงัคบัที2เกี2ยวขอ้งกบักรรมการบริษทั  เพื2อให้กรรมการสามารถรับทราบสรุปภาพรวม  
บทบาทหนา้ที2  หลกัการ  และแนวปฏิบติัในตาํแหน่งหนา้ที2กรรมการทั,งหมดแจกใหก้รรมการบริษทั 
 
    นอกจากนี,  บริษทัยงัสนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเขา้
ร่วมสัมมนาหลักสูตรที2เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที2   รวมทั,งพบปะแลกเปลี2ยนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรต่าง ๆ อยู่เสมอ  ทั,งหลกัสูตรที2จดัโดยหน่วยงานที2
ดูแลการฝึกอบรมพนกังานของบริษทั และหลกัสูตรที2จดัโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลของรัฐ หรือองคก์รอิสระ  
เช่น  หลกัสูตรกรรมการของบริษทัของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยที2สํานักงาน ก.ล.ต. 
กาํหนดให้กรรมการของบริษทัจดทะเบียนตอ้งผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ2 งหลกัสูตร ซึ2 งไดแ้ก่ Directors 
Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program 
(ACP)  ทั,งนี, เพื2อนาํความรู้และประสบการณ์มาพฒันาบริษทัต่อไป 
 
    ในด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที2ของคณะกรรมการบริษัทนั, น 
บริษทัมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษทัทาํหน้าที2ประสานงานระหว่างกรรมการบริษทัและ
ผูบ้ริหาร  และดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที2เกี2ยวข้อง  รวมทั, งดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษทั  ดาํเนินการประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษทั 
 

11) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร และสิทธิของผูล้งทุนรายยอ่ยในการ
แต่งตั,งกรรมการ 
 
    การแต่งตั,งและการเลือกตั,งกรรมการของบริษทัผ่านการกลั2นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาซึ2งมีหนา้ที2สรรหาบุคคลผูท้รงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที2ครบรอบตามวาระ
หรือกรณีอื2น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที2ประชุมผู ้ถือหุ้น เพื2อลงมติแต่งตั, ง โดย
คณะกรรมการสรรหาคดัเลือกจากผูท้รงคุณวุฒิที2มีพื,นฐานและความเชี2ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ
ผูน้ํา วิสัยทัศน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทาํงานที2ไม่ด่างพร้อย รวมทั, งมี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ   
 

อยา่งไรก็ตาม การเลือกตั,งกรรมการบริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัที2ประชุมผู ้
ถือหุน้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที2กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที2 15 ดงันี,  

 
1. ผูถื้อหุน้คนหนึ2งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ2งหุน้ต่อหนึ2งเสียง  
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2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที2มีอยู่ทั, งหมดตาม 1. 

เลือกตั,งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
 
3. บุคคลซึ2 งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รับ

การเลือกตั,งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที2จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั,งในครั, งนั,น  ในกรณีที2บุคคลซึ2 ง
ไดรั้บการเลือกตั,งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที2จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั,งใน
ครั, งนั,น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี,ขาด 

 
บริษัทไม่ได้กําหนดอายุของกรรมการที2จะไม่ถูกเสนอชื2อเข้ารับการ

เลือกตั,งในวาระถดัไป หรือจาํนวนบริษทัที2กรรมการบริษทัแต่ละคนดาํรงตาํแหน่ง  เนื2องจากบริษทัมีความ
เชื2อวา่ความสามารถทางธุรกิจและความเชี2ยวชาญในเรื2องต่าง ๆ ของกรรมการบริษทัไม่ไดขึ้,นอยูก่บัอายุหรือ
จาํนวนบริษัทที2ดํารงตาํแหน่ง ตราบเท่าที2ยงัมีความสามารถและอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที2  
สามารถกาํหนดนโยบาย  ให้คาํปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดาํเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานที2
บริษทัคาดหวงัไว ้ เช่นเดียวกบัการกาํหนดจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัสูงสุดของกรรมการ
บริษทั  เพราะบริษทัเชื2อวา่อาํนาจในการตดัสินใจในการเลือกตั,งบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทันั,น 
เป็นสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยแทที้2จะคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํหน้าที2แทนตนในการกาํหนดนโยบายและควบคุม
บริษทัที2ตนเป็นเจา้ของ 
 
   12) องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
    1. ตอ้งเป็นคณะกรรมการของบริษทั 
 
    2. ตอ้งไดรั้บแต่งตั,งจากคณะกรรมการของบริษทั 
 
    3. ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  และตอ้งเป็น
ผูมี้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการบญัชีหรือการเงินหรือตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 1 คน 
 
    ให้ประธานกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั, งประธานกรรมการ
ตรวจสอบจากกรรมการตรวจสอบ  
 

13) การถ่วงดุลของกรรมการที2ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 
    บริษทัไดก้าํหนดให้มีกรรมการบริษทัที2มาจากฝ่ายจดัการเพียง 1 คน คือ 
กรรมการผูจ้ดัการ และมีกรรมการอิสระจาํนวน 5 คน ซึ2 งมากกว่าครึ2 งหนึ2 งของจาํนวนกรรมการบริษทั
ทั,งหมด  บริษทัได้กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ที2กาํหนดโดย ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ  จึงมั2นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที2อย่างเป็นอิสระ ทาํให้การตัดสินใจมี
ประสิทธิภาพ 
 
    การคดัเลือกกรรมการบริษัทได้พิจารณาคดัเลือกจากผูท้รงคุณวุฒิที2มี
พื,นฐานและความเชี2ยวชาญหลากหลาย  มีภาวะผูน้าํ  วิสัยทศัน์กวา้งไกล  มีคุณธรรมและจริยธรรม  ประวติั



 52

การทาํงานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย  และสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ เพื2อนาํเสนอต่อที2ประชุมผู ้
ถือหุน้เป็นผูล้งมติเลือกตั,ง  นอกจากนี,บริษทัไดก้าํหนดหนา้ที2และความรับผิดชอบของกรรมการบริษทัอยา่ง
ชดัเจน เพื2อใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ที2ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

14) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 
 

    เพื2อเพิ2มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
บริษทัจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการในแต่ละคณะปีละ 1 ครั, ง  โดยมีการประเมิน
เป็น 2 แบบ  คือ กรรมการแต่ละคนประเมินตนเอง และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดนั,น ๆ โดยรวม  ซึ2 งผลการประเมินนั,นคณะกรรมการได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื2อ
กําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการต่อไป  นอกจากนี,
คณะกรรมการบริษทัยงัไดใ้หมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการอีกดว้ย 

 
บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตาม

แนวทางของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพื2อเพิ2มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  โดยแนวทางการประเมินจะครอบคลุมในเรื2องต่าง ๆ 
ที2เป็นสาระสําคญัในการปฏิบติังานในฐานะกรรมการ  เช่น ความเข้าใจในขอบเขตหน้าที2  การเขา้ร่วม
ประชุม  ความรู้ความเขา้ใจในเรื2องต่าง ๆ ที2จาํเป็นในการปฏิบติังาน เช่น ดา้นการเงินและบญัชี เป็นตน้ 
 
  9.5 การดูแลเรื2องการใชข้อ้มูลภายใน 
 
  บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด  โดย
คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัในเรื2องการจดัการเกี2ยวกบัความขดัแยง้ของผูเ้กี2ยวขอ้งอย่างรอบคอบ 
เป็นธรรม และโปร่งใส  หากมีรายการเกี2ยวโยงกนั จะตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบ เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
อยา่งชดัเจน ทนัเวลา เพื2อผลประโยชน์ของบริษทัโดยรวมเป็นสาํคญั 
   
  บริษทัมีนโยบายกาํกบัและวิธีการดูแลผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื2อประโยชน์
ส่วนตน โดยเฉพาะอยา่งยิ2ง เพื2อการซื,อขายหลกัทรัพย ์ โดยให้ผูบ้ริหารทุกคนรายงานการถือหลกัทรัพยแ์ละ
รายงานการเปลี2ยนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พร้อมทั,งส่งสาํเนารายงานการถือหลกัทรัพยแ์ละรายงานการเปลี2ยนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อบริษทัทุกครั, ง
เมื2อมีการซื,อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ ทั,งนี,  ใหจ้ดัส่งรายงานฯ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที2มีการ
เปลี2ยนแปลงการถือหลกัทรัพย ์
 
  นอกจากนั,นยงัไดก้าํหนดระยะเวลาห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานที2เกี2ยวขอ้ง
กบังบการเงินซื,อขายหลกัทรัพยข์องบริษทั (Blackout Period) ในช่วงระยะเวลาที2มีการเปิดเผยงบการเงิน 
นอกเหนือไปจากหลกัเกณฑต์าม พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยให้กรรมการบริษทั  
ผูบ้ริหาร  และพนกังานที2เกี2ยวขอ้งกบังบการเงิน (รวมทั,งคู่สมรสและบุตรที2ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดงักล่าว) ตอ้งไม่ทาํการซื,อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตร
มาสและงบการเงินประจาํปี   และภายใน 24 ชั2วโมงหลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว   ทั,งนี, รวมถึงขอ้มูลที2
มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัดว้ย  ซึ2 งนอกจากจะรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้แลว้ ยงัเป็นการป้องกนั
ความขดัแยง้ของผลประโยชน์อีกทางหนึ2ง 
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  สาํหรับการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั ไดมี้การกาํหนดใหเ้ฉพาะ
ผูที้2เกี2ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานโดยตรงเท่านั,นที2จะไดรั้บขอ้มูล  นอกจากนี,ในระบบคอมพิวเตอร์ (SAP 
System) ขอ้มูลที2เป็นความลบัของบริษทัและขอ้มูลที2จะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทั ไดมี้การ
กาํหนดบุคคลที2มีสิทธิในการเรียกใชข้อ้มูลภายใน โดยมีรหสัผา่นเฉพาะบุคคลในการเขา้สู่ระบบ 
  
  จาํนวนพนกังานทั,งหมดของบริษทั ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2553 
 

สาํนกังานใหญ่ (โรงงานกาญจนบุรี) 168 คน 
โรงงานปราจีนบุรี 202 คน 
สาํนกังานกรุงเทพมหานคร 47 คน 

รวม 417 คน 
   

ณ สิ,นปี 2553 ผลตอบแทนรวมของพนกังาน(รวมพนกังานสัญญาจา้งพิเศษ) ซึ2 ง
ประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนเลี,ยงชีพ   มีจาํนวนเงินรวมทั,งสิ,น 168.80 ลา้นบาท 
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10. การควบคุมภายใน 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไดอ้นุมติัรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ� งไดส้รุปผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2553 ดงันี(  
 

1) การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2553  
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มูลที�สําคญัของงบการเงินรายไตรมาสและประจาํปี 2553 
ของบริษทั โดยไดส้อบทานประเด็นที�เป็นสาระสาํคญั และไดรั้บคาํชี( แจงแสดงหลกัฐานเกี�ยวกบัขอ้มูลใน
ประเด็นดงักล่าวที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินวา่ ไดท้าํตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการบญัชี 
รวมทั(งประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) และได้มีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินอย่างเพียงพอตาม
มาตรฐานบญัชีจากผูส้อบบญัชี  ฝ่ายจดัการ และผูดู้แลงานตรวจสอบ จนเป็นที�พอใจ จึงไดใ้ห้ความ
เห็นชอบงบการเงินดงักล่าวที�ผูส้อบบญัชีไดส้อบทานและตรวจสอบแลว้รายงานความเห็นอยา่งไม่มี
เงื�อนไข 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมเพื�อ
ปรึกษาหารือกนัอยา่งเป็นอิสระถึงขอ้มูลที�มีสาระสําคญัในการจดัทาํงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ที�เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงิน รวมทั(งพฤติกรรมที�จะส่อทางทุจริตตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึ� งในปี 2553 ผูส้อบบญัชีไม่ไดมี้ขอ้สังเกต
ที�เป็นสาระสําคญัและไม่พบพฤติกรรมทุจริตดังกล่าว นอกจากนี( เพื�อความมั�นใจในเรื� องไม่พบ
พฤติกรรมทุจริตดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติให้กรรมการผูจ้ ัดการจัดทํารายงาน
พฤติการณ์อนัควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 
4)พ.ศ. 2551  เพื�อให้กรรมการผูจ้ดัการแจ้งพฤติการณ์ดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการ
ประชุมครั( งสุดท้ายของปี 2553 ซึ� งก็ได้รับทราบว่าไม่พบว่ากรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัมี
พฤติการณ์อนัควรสงสัยที�ขดัต่อมาตรา 89/25  

นอกจากนี( คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้สอบทานความพร้อมในการจดัทาํงบการเงินตาม
มาตรฐานการบญัชีซึ� งอา้งอิงตาม International Financial Reporting Standards (IFRS) พบวา่ไดมี้การ
กําหนดวิธีการบัญชีในแต่ละเรื� องไว้อย่างชัดเจน และขออนุมัติเปลี�ยนแปลงหลักการบัญชีต่อ
คณะกรรมการบริษทัซึ� งจะเริ�มใชต้ั(งแต่วนัที� 1 มกราคม 2554 รวมทั(งมีการทดสอบการจดัทาํงบการเงินตาม
วธีิดงักล่าวเพื�อใชเ้ปรียบเทียบกบังบการเงินที�ตอ้งจดัทาํในปี 2554 แลว้  

  
2) การสอบทานการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและกาํกับดูแลให้มีการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท.  กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  โดย



 55

มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ และรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศของ ก.ล.ต.และประกาศของตลาด
หลกัทรัพยฯ์อยา่งทนัเวลา ตลอดจนเนน้การบริหารจดัการที�โปร่งใสและเป็นธรรม เพื�อประโยชน์สูงสุด
ของบริษทั  

อนึ� ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยรวมและประเมินผลตนเอง ประจาํปี 2553 ตามแนวทางของ ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ� งผลการประเมิน
ยงัคงอยู่ในเกณฑ์เป็นที�พึงพอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวขอ้ที�ประเมิน ได้แก่ ความพร้อมของ
กรรมการ การบริหารความเสี�ยง รายงานทางการเงิน การประชุมคณะกรรมการ การปฏิบติัหน้าที�
ของผูดู้แลงานตรวจสอบและเลขานุการ 

 

3) การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี�ยง  
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบการประเมินการบริหารความเสี�ยงและพิจารณา
รายงานสัญญาณเตือนภยั (Risk Warning Signal) ของบริษทัเป็นประจาํทุกไตรมาส รวมทั(งไดท้บทวน
หลักเกณฑ์การประเมินการบริหารความเสี� ยงและแนวปฏิบติัของคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ประเมินการบริหารความเสี�ยง ทั(งนี( เพื�อให้การบริหารความเสี�ยงของบริษทัสะทอ้นภาพที�แทจ้ริง ซึ� ง
จะทาํใหส้ามารถจดัลาํดบัความสําคญัของความเสี�ยงไดถู้กตอ้ง เที�ยงตรง และเป็นระบบ เพื�อป้องกนั
และแกปั้ญหาไดต้รงประเด็นและทนัท่วงที  
 

4) การสอบทานระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที�ดีเพื�อใช้ในการบริหาร
จดัการบริษทัตามหลกับรรษทัภิบาล พบวา่ยงัมีความเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ รวมทั(งนาํระบบ
การควบคุมภายในดว้ยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) มาช่วยเสริมให้หน่วยงานมีการปฏิบติั
ตามระบบการควบคุมภายในที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และไดรั้บประโยชน์ในการปฏิบติังาน
อยา่งมีคุณภาพ ถูกตอ้ง และทนัเวลามากขึ(น โดยในปี 2553 ไดมี้การพฒันา eCSA เพิ�มเติมใน 2 เรื�องคือ 
eCSA – Credit Management (Phase 2) และ eCSA – Sales & Marketing (Phase 2)  

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การสอบทานการปฏิบติังานตามแผนงานตรวจสอบประจาํปี 
และได้ทบทวนแผนงานทุกครึ� งปีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั(งได้มีการพฒันาแนวทางการตรวจสอบ
ระบบงานคอมพิวเตอร์ (IT Audit) เพื�อส่งเสริมและพฒันากระบวนการควบคุมการทาํงานในเชิงป้องกนั 
โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมจากพนกังานในการทาํหน้าที�ควบคุมและติดตามงานในความรับผิดชอบของ
ตน 

 

5) การสอบทานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการเกี�ยวโยงกนัและรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัของการทาํธุรกรรม หรือขอ้ตกลงทางการคา้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
บุคคลที�มีความเกี�ยวข้องตามข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที�
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เกี�ยวข้องเป็นประจาํทุกไตรมาส โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายและตลาด
หลกัทรัพยอ์ยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการที�มีความเกี�ยวโยงกนัและรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์จะไดรั้บการสอบทานและจดัใหมี้การรายงานของธุรกรรมที�เกี�ยวขอ้ง พร้อมทั(งเปิดเผย
ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบอยา่งถูกตอ้งและทนักาล  
 

6) การแต่งตั(งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2554 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอผูส้อบบญัชีของบริษัท
ประจาํปี 2554 โดยพิจารณาจากความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ มาตรฐานการทาํงาน ความเชี�ยวชาญ 
ความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชี และขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัผูส้อบบญัชีตามประกาศของ ก.ล.ต. แลว้ 
จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื�อขออนุมติัที�ประชุมผูถื้อหุ้นให้แต่งตั(งนายวินิจ ศิลามงคล 
(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 3378) และ/หรือ นายเจริญ ผูส้ัมฤทธิM เลิศ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 
4068) และ/หรือ นางสาวสุรียรั์ตน์  ทองอรุณแสง (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4409)  แห่งบริษทัเค
พีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2554 
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11. รายการระหว่างกัน 
  
 ในปี 2553  รายการระหวา่งกนัของบริษทัและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งเกี�ยวขอ้งโดยการถือหุน้หรือ
มีผูถื้อหุน้ และ/หรือ มีกรรมการร่วมกนั  เป็นรายการคา้ในการดาํเนินธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื�อนไข
การคา้ทั�วไป  ใชน้โยบายซื3อขายต่อรองกนัตามกสไกตลาดโดยการเทียบเคียงราคากบัตลาดหรือธุรกิจที�มี
ลกัษณะใกลเ้คียงกนั โดยมีนโยบายราคาระหวา่งกนัเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
 
 รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั  
 

ลกัษณะรายการ บริษัท / ความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
นโยบายการคดิราคา 

1. ขายสินค้า บริษทั สยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จาํกดั 906.07 ราคาตลาดเทียบเท่ากบัราคา 
 บริษทั กลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 595.01 ที�ทาํกบับุคคลภายนอก 
 บริษทั ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จาํกดั 235.31  
 บริษทั ไทยคอนเทนเนอร์สระบุรี จาํกดั 163.01  
 บริษทั ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จาํกดั 103.52  
 บริษทั สยามบรรจุภณัฑส์งขลา (1994) จาํกดั 78.68  
 บริษทั ไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จาํกดั 10.98  
 บริษทั เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 0.66  
 บริษทั เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จาํกดั 0.49  
 บริษทั เอสซีจี เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 0.46  

  รวม 2,094.18   

        
2. ให้บริการและอื-น ๆ บริษทั กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จาํกดั 0.16 ราคาตลาดเทียบเท่ากบัราคา 
  บริษทั สยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จาํกดั 0.06 ที�ทาํกบับุคคลภายนอก 
  บริษทั สยามฟอเรสทรี จาํกดั 0.03   
  บริษทั อุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไ์ทย จาํกดั 0.00   
 บริษทั กลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 0.00  
 บริษทั เอสซีจี เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 0.00  

  รวม 0.26   
        

3. ซื3อสินค้า บริษทั สยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จาํกดั 1,155.90 ราคาตลาดเทียบเท่ากบัราคา 
  บริษทั ฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จาํกดั (มหาชน) 422.51 ที�ทาํกบับุคคลภายนอก 
  บริษทั เอสซีจี เทรดดิ3ง จาํกดั 318.69   
  Cementhai SCT (U.S.A.), Inc. 36.23   
  Cementhai SCT (Singapore) Pte. Ltd. 20.75   
  บริษทั อินโฟเซฟ จาํกดั 18.12   
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ลกัษณะรายการ บริษัท / ความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
นโยบายการคดิราคา 

  บริษทั อุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไ์ทย จาํกดั 17.12 ราคาตลาดเทียบเท่ากบัราคา 
 บริษทั ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 11.67 ที�ทาํกบับุคคลภายนอก 
 United Pulp & Paper Co., Inc. 9.47  
 บริษทั เอสซีจี ซิเมนต ์จาํกดั 4.31  
 บริษทั สยามไฟเบอร์กลาส จาํกดั 1.26  
 บริษทั เอสซีจี ซอร์สซิ�ง จาํกดั 1.08  
  บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 0.33   
 บริษทั เอสซีจี เน็ตเวร์ิค แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 0.22  
 บริษทั กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จาํกดั 0.17  
 บริษทั สยามเซลลูโลส จาํกดั 0.17  
 บริษทั ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จาํกดั 0.09  
 บริษทั สยามอุตสาหกรรมวสัดุทนไฟ จาํกดั 0.08  
 บริษทั สยามซานิทารีแวร์อินดสัทรี จาํกดั 0.07  
 บริษทั เอสซีจี เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 0.03  
 บริษทั กลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 0.02  

  รวม 2,018.28   

    

4. รับบริการและอื-น ๆ บริษทั เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 18.79 ราคาตลาดเทียบเท่ากบัราคา 
  บริษทั เทเวศประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 9.48 ที�ทาํกบับุคคลภายนอก 
  บริษทั ไอทีวนั จาํกดั 9.21   
  บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 6.38   
  บริษทั เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จาํกดั 4.07   
  บริษทั เอสซีจี เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 3.40   

  บริษทั อุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไ์ทย จาํกดั 1.22   
  บริษทั สยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จาํกดั 1.04   
  บริษทั เอสซีไอ แพลนท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั 1.03   
 บริษทั กฎหมายเอสซีจี จาํกดั 0.55  
  บริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ3ง เซอร์วสิเซส จาํกดั 0.39   

  บริษทั เอสซีจี ซิเมนต ์จาํกดั 0.33   

 
บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตี3  พริ3นติ3ง จาํกดั 
(มหาชน) 0.22  

  บริษทั ไทยบริติช ดีโพสต ์จาํกดั 0.04   
 บริษทั กลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 0.02  
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ลกัษณะรายการ บริษัท / ความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
นโยบายการคดิราคา 

  บริษทั เอสซีจี เน็ตเวร์ิค แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 0.01 ราคาตลาดเทียบเท่ากบัราคา 
  บริษทั ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 0.01 ที�ทาํกบับุคคลภายนอก 

  รวม 56.18   
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

12.1 งบการเงิน 
 

12.1.1 สรุปรายงานการสอบบญัชี 
 
   สาํหรับปี 2551 – 2553  ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดง
การเปลี)ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ งบกาํไร (ขาดทุน) สะสม และงบกระแสเงินสด  ซึ) งแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2551 - 2553 รวมถึงผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกตอ้งตามที)ควรใน
สาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที)รับรองทั)วไป และไดแ้สดงความเห็นรับรองงบการเงินของบริษทั สาํหรับปี 
สิ<นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2551 - 2553 
 
   12.1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 
  

  หน่วย : ล้านบาท 
 2551 2552 2553 
รายไดร้วม 4,482.50 3,731.10 4,787.22 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายรวม^ 4,583.20 3,528.73 4,488.73 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (100.70) 202.37 298.49 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)* (0.28) 0.56 0.83 
จาํนวนหุ้น (ลา้นหุน้)* 358.25 358.25 358.25 
สินทรัพยร์วม 6,244.78 6,029.77 6,058.85 
หนี< สินรวม 1,333.76 916.38 826.10 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 4,911.02 5,113.39 5,232.75 
มูลค่าตามบญัชี* 13.71 14.27 14.61 

  ^ รวมดอกเบียจ่าย และ ผลประโยชน์ทางภาษี 
  *ถวัเฉลี"ยถ่วงนําหนกั
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   12.1.3 งบการเงินและอตัราส่วนทางการเงิน 

 
บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 

งบดุล 
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 

 
หน่วย : พนับาท 

 ตรวจสอบแลว้ และเกิดขึ<นจริง 

 2551 2552 2553 
 จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

 สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41,238 0.66% 69,768 1.16% 50,478 0.83% 
     ลูกหนี<การคา้ 474,555 7.60% 564,762 9.36% 690,955 11.41% 
     ลูกหนี< กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 310 0.00% 5 0.00% 1,471 0.02% 
     สินคา้คงเหลือ 481,436 7.71% 464,936 7.71% 534,088 8.82% 
     สินทรัพยห์มุนเวยีนอื)น 11,693 0.19% 6,633 0.11% 12,801 0.21% 
          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,009,232 16.16% 1,106,104 18.34% 1,289,793 21.29% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

    ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์  4,868,949 77.97% 4,578,870 75.94% 4,471,484 73.80% 

    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 44,525 0.71% 48,505 0.81% 46,139 0.76% 
    สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 320,656 5.14% 295,518 4.90% 251,045 4.14% 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื)น 1,420 0.02% 776 0.01% 388 0.01% 
          รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,235,550 83.84% 4,923,669 81.66% 4,769,056 78.71% 

          รวมสินทรัพย์ 6,244,782 100.00% 6,029,773 100.00% 6,058,848 100% 
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บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 
งบดุล - ต่อ 

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 
หน่วย : พนับาท 

 ตรวจสอบแลว้ และเกิดขึ<นจริง 

 2551 2552 2553 
 จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

หนี%สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี%สินหมุนเวียน       
     เงินกูย้มืระยะสั<นจากสถาบนัการเงิน 555,000 8.89% 420,000 6.97% 300,000 4.95% 
     เจา้หนี<การคา้ 157,350 2.52% 363,135 6.02% 453,153 7.48% 
     เจา้หนี< กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 3,716 0.06% 2,015 0.03% 2,133 0.03% 
     เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที)ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 385,714 6.18% 85,714 1.42% - 0.00% 
     หนี< สินหมุนเวยีนอื)น 39,125 0.62% 37,884 0.63% 55,539 0.92% 
          รวมหนี%สินหมุนเวียน 1,140,905 18.27% 908,748 15.07% 810,825 13.38 

หนี%สินไม่หมุนเวียน       

     เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 192,857 3.09% - 0.00% - 0.00% 
     หนี< สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ - 0.00% 7,638 0.13% 15,275 0.25% 
          รวมหนี%สินไม่หมุนเวียน 192,857 3.09% 7,638 0.13% 15,275 0.25% 
          รวมหนี%สิน 1,333,762 21.36% 916,386 15.20% 826,100 13.63% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
     ทุนจดทะเบียน 3,583,887 57.39% 3,583,887 59.44% 3,583,887 59.15% 
     ทุนที)ออกและเรียกชาํระแลว้ 3,582,537 57.37% 3,582,537 59.41% 3,582,537 59.13%       
     ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 355,000 5.68% 355,000 5.89% 355,000 5.86% 
     กาํไรสะสม       
          สาํรองตามกฎหมาย 58,522 0.94% 68,640 1.14% 83,564 1.38% 
          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 914,961 14.65% 1,107,210 18.36% 1,211,647 20.00% 
          รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,911,020 78.64% 5,113,387 84.80% 5,232,748 86.37% 

          รวมหนี%สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,244,782 100.00% 6,029,773 100.00% 6,058,848 100% 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)* 13.71 14.27 14.61 
มูลค่าที1ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 10.00 10.00 10.00 
จํานวนหุ้นสามัญปลายงวด (หุ้น) 358,253,721 358,253,721 358,253,721 
* ถวัเฉลี"ยถ่วงนําหนกั 
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บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปี  สิ<นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 
 

หน่วย : พนับาท 
 ตรวจสอบแลว้ และเกิดขึ<นจริง 

 2551 2552 2553 
 จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

       
     รายไดจ้ากการขาย 4,471,494 100.00% 3,723,561 100% 4,772,077 100% 
     ตน้ทุนขาย 4,386,443 98.10% 3,293,270 88.44% 4,223,604 88.51% 
กาํไรขั%นต้น 85,051 1.90% 430,291 11.56% 548,473 11.49% 

       
     ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 147,384 3.30% 158,602 4.26% 178,665 3.74% 
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 20,812 0.46% 21,302 0.57% 23,778 0.50% 
   ค่าตอบแทนกรรมการ       
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (83,145) -1.86% 250,387 6.73% 346,030 7.25% 
       
     กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี)ยน 3,832 0.07% 1,186 0.03% (1,073) -0.02% 
     รายไดอื้)น 11,009 0.25% 7,538 0.20% 15,138 0.32% 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี%ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้ 

(68,304) -1.53% 259,111 6.96% 360,095 7.55% 

       

     ตน้ทุนทางการเงิน (66,747) -1.49% (23,969) -0.64% (9,496) -0.20% 
     ผลประโยชน์ทางภาษี (ภาษีเงินได)้ 34,350 0.77% (32,774) -0.88% (52,111) -1.09% 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (100,701) -2.25% 202,368 5.43% 298,488 6.25% 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)* (0.28) 0.56 0.83 
มูลค่าที1ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 10.00 10.00 10.00 
จํานวนหุ้นสามัญปลายงวด (หุ้น) 358,253,721 358,253,721 358,253,721 

ผูส้อบบญัชีปี 2549 - 2551  นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที) 2803  บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  
ผูส้อบบญัชีปี 2552- 2553 นายวินิจ ศิลามงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที) 3378  บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
 * ถวัเฉลี"ยถ่วงนําหนกั 
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บริษทั ไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

สาํหรับปี  สิ<นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 
 
 
 

 ตรวจสอบแลว้ เกิดขึ<นจริง (หน่วย : พนับาท) 
 2551 2552 2553 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    
  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (100,701) 202,368 298,488 
  รายการปรับปรุง    

     ค่าเสื)อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 378,934 340,027 348,660 
     ดอกเบี<ยจ่าย 66,355 23,312 9,228 
     กาํไรจากอตัราแลกเปลี)ยนที)ยงัไม่เกิดขึ<นจริง (144) (73) (361) 
     หนี< สูญและค่าเผื)อหนี<สงสัยจะสูญ  - - (94) 
     ค่าเผื)อการลดมลูค่าและเคลื)อนไหวชา้ของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 17,384 (14,882) (699) 
     กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (3,126) (971) (106) 
     ภาษีเงินได ้(ผลประโยชน์ทางภาษี) (34,350) 32,775 52,111 

 324,352 582,556 707,227 
การเปลี1ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี%สินดาํเนินงาน    

     ลูกหนี<การคา้ 177,857 (90,207) (126,099) 
     ลูกหนี< กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 7,764 305 (1,466) 
      สินคา้คงเหลือ 275,709 31,382 (68,454) 
      สินทรัพยห์มุนเวียนอื)น 27 5,060 (6,167) 
      สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื)น 1,519 682 292 
     เจา้หนี<การคา้ (155,234) 205,858 90,379 
     เจา้หนี< กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 2,536 (1,701) 118 
     หนี< สินหมุนเวยีนอื)น 857 989 17,404 
     รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ที)จ่าย 259 - 106 
     ภาษีเงินไดห้กั ณ ที)จ่าย (106) (37) (10) 

          เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 635,540 734,887 613,330 
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บริษทั ไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

สาํหรับปี  สิ<นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 
 
 
 

 ตรวจสอบแลว้ เกิดขึ<นจริง (หน่วย : พนับาท) 
 2551 2552 2553 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    
     เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,141 971 106 
     ซื<ออาคารและอุปกรณ์ (166,665) (50,123) (235,431) 
     ซื<อลิขสิทธิT ซอฟแวร์ (36,589) (6,013) (3,477) 
          เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (200,113) (55,165) (238,802) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    
     จ่ายเงินปันผล (35,123) - (9,300) 
     จ่ายดอกเบี<ย (67,739) (23,335) (178,804) 
     เงินกูย้มืระยะสั<นจากสถาบนัการเงินเพิ)มขึ<น  (ชาํระคืน) 55,000 (135,000) (120,000) 
     ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (385,714) (492,857) (85,714) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (433,576) (651,192) (393,818) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ1มขึ%น (ลดลง) สุทธิ 1,852  28,530 (19,290) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 39,386 41,238 69,768 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 41,238 69,768 50,478 
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RATIO ANALYSIS 

 
 ตรวจสอบแล้ว เกดิขึ%นจริง 
  2551 2552 2553 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)     
     อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.88 1.22 1.59 
     อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0..45 0.70 0.91 
     อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.52 0.72 0.71 
     อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี<การคา้ (เท่า) 7.51 6.75 7.23 
     ระยะเวลาเก็บหนี< เฉลี)ย (วนั) 48 53 50 
     อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 13.57 15.82 21.62 
     ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี)ย (วนั) 27 23 17 
     อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี<  (เท่า) 18.66 12.65 10.35 
     ระยะเวลาชาํระหนี<  (วนั) 19 28 35 
     Cash Cycle (วนั) 55 48 32 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
(PROFITABILITY RATIO) 

    

     อตัรากาํไรขั<นตน้ (%) 1.90 11.56 11.49 
     อตัรากาํไรสุทธิ (%) (2.25) 5.42 6.24 
     อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) (2.02) 4.04 5.77 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
(EFFICIENCY RATIO) 

    

     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) (1.53) 3.30 4.94 
     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 5.56 11.48 14.30 
     อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.68 0.61 0.79 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
(FINANCIAL POLICY RATIO) 

    

     อตัราส่วนหนี< สินต่อผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.27 0.18 0.16 
     อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี<ย (เท่า) 9.52 30.66 64.59 
     อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) (เท่า) 1.12 1.07 0.98 
     อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) - 88.52 72.09 
ข้อมูลต่อหุ้น     
     มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 13.71 14.27 14.61 
     กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) (0.28) 0.56 0.83 
     เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) - 0.50 0.60 
อตัราการเตบิโต     
     สินทรัพยร์วม (%) (9.74) (3.44) 0.48 
     หนี< สินรวม (%) (28.73) (31.29) (9.85) 
     รายไดจ้ากการขาย (%) 2.44 (16.73) 28.16 
     ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (%) 1.85 7.61 12.53 
     กาํไรสุทธิ (%) (220.50) 300.96 47.50 
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12.2 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

  ผลการดาํเนินงาน  
 
  ในปี 2553 บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) มีผลกาํไรสุทธิ จาํนวน 298 ลา้นบาท  
เทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ" งมีผลกาํไรสุทธิ 202 ลา้นบาท  เป็นผลกาํไรสุทธิเพิ"มขึน 96 ลา้น
บาท   สาเหตุหลกัเกิดจาก 1) รายได้จากการขายเพิ"มขึนร้อยละ 28.2 เป็นผลจากราคาขายเฉลี"ยที"เพิ"มขึน
ประมาณร้อยละ 23.6  ซึ" งไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากการฟื นตวัของเศรษฐกิจโลก ซึ" งส่งผลให้การผลิต การ
ส่งออก การลงทุน และการบริโภคของภาคเอกชนขยายตวัอย่างต่อเนื"อง  2)  จากการที"บริษทัยงัคงดาํเนิน
กลยุทธการดาํเนินงานโดยเนน้การบริหารตน้ทุนการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยา่งต่อเนื"อง 
ทาํให้สัดส่วนตน้ทุนขายเพิ"มขึนเล็กนอ้ย จากร้อยละ 88.4 ของรายไดจ้ากการขายของปี 2552 เป็นร้อยละ 
88.5 ของรายไดจ้ากการขายของปี 2553 3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากร้อยละ 4.8 
ของรายไดจ้ากการขายของปี 2552 เป็นร้อยละ 4.2 ของรายไดจ้ากการขายของปี 2553 และ 4)  ตน้ทุนทาง
การเงินลดลงจากร้อยละ 0.6 ของรายไดจ้ากการขายของปี 2552 เป็นร้อยละ 0.2 ของรายไดจ้ากการขายของปี 
2553 
 
  การวเิคราะห์ฐานะการเงิน 
 

  ดา้นสินทรัพย ์
 
   บริษทัมีสินทรัพยร์วมในปี 2553 จาํนวน 6,059 ลา้นบาท  เทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน จาํนวน 6,030 ลา้นบาท  เพิ)มขึ<น 29 ลา้นบาท หรือเพิ)มขึ<นร้อยละ 0.5  มีสาเหตุใหญ่เกิดจาก 
 
   - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 19 ลา้นบาท  
 
   - ลูกหนี<การคา้เพิ)มขึ<น 129 ลา้นบาท โดยในปี 2553 บริษทัมีระยะเวลาเก็บหนี< เฉลี)ยลดลง
จาก 53 วนั เป็น 50 วนั  ทั<งนี<บริษทัขายสินคา้ในประเทศทั<งหมด  ไม่มีการส่งออก 
 
   - สินคา้คงเหลือเพิ)มขึ<น 69 ลา้นบาท โดยบริษทัยงัคงนโยบายการบริหารสินคา้คงคลงัให้
มีสินคา้สาํเร็จรูปคงคลงัและวตัถุดิบคงคลงัใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการตลาดและการแข่งขนั และเหมาะสม
กบัแผนการใชว้ตัถุดิบในการผลิต 
 
   - ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 155 บาท ทั<งนี< ในปี 2553 บริษทัไดน้าํกระแสเงินสดใช้
จ่ายในโครงการลงทุนปรับปรุงเครื)องจกัรและอุปกรณ์ จาํนวน 239 ลา้นบาท 
 
   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง 44 ลา้นบาท 
 

  ดา้นหนี< สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
   บริษทัมีหนี< สินรวมในปี 2553 จาํนวน 826 ลา้นบาท เทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
จาํนวน 916 ลา้นบาท  ลดลง 90 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 9.8 โดยมีสาเหตุใหญ่เกิดจาก 



 68

 
   - เงินกูย้มืระยะสั<นจากสถาบนัการเงินลดลง 120 ลา้นบาท เป็นเงินทุนหมุนเวยีนภายใน
บริษทั 
 
   - เจา้หนี<การคา้เพิ)มขึ<น 90 ลา้นบาท  เนื)องจากราคาเยื)อกระดาษและเศษกระดาษได้
ปรับตวัสูงขึ<นมากอยา่งต่อเนื)องในปี 2553 
 
   - เจา้หนี< อื)นกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัเพิ)มขึ<น 0.1 ลา้นบาท 
 
   -     เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที)ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ)งปีลดลง 86 ลา้นบาท 
 
   - หนี< สินหมุนเวยีนอื)นเพิ)มขึ<น 17.7 ลา้นบาท   
 
   -     หนี< สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ)มขึ<น 7.6 ลา้นบาท 
 
   - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ่ายชาํระเสร็จสิ<นตามสัญญาเมื)อ 30 มิถุนายน 
2553 
 
   ในปี 2553  บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้น จาํนวน 5,233 ลา้นบาท เทียบกบัระยะเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน จาํนวน 5,113 ลา้นบาท  เพิ)มขึ<น 120 ลา้นบาท  หรือเพิ)มขึ<นร้อยละ 2.3  ทั<งนี< เป็นผลจากบริษทัมี
การจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2552 จาํนวน 179 ลา้นบาท มีผลกาํไรสุทธิสําหรับปี 2553 จาํนวน 298 ลา้นบาท 
และไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 15 ลา้นบาท   
 
   งบกาํไรขาดทุน 
 
  บริษทัมีผลกาํไรสุทธิประจาํปี 2553 จาํนวน 298 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2552 มีผล
กาํไรสุทธิจาํนวน 202 ลา้นบาท ผลกาํไรเพิ)มขึ<น 96 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัเกิดจาก 
 
   -     รายไดจ้ากการขายเพิ)มขึ<น 1,049 ลา้นบาท เป็นผลจากราคาขายเฉลี)ยที)เพิ)มขึ<นประมาณ
ร้อยละ 23.62 ในขณะที)ปริมาณขายเพิ)มขึ<นร้อยละ 3.7 เนื)องจากการฟื< นตวัทางเศรษฐกิจ 
 
   - จากการปรับกลยทุธการดาํเนินงานโดยมุ่งเนน้การบริหารตน้ทุนการผลิตและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตอยา่งต่อเนื)อง  ส่งผลใหส้ัดส่วนตน้ทุนขายเพิ)มขึ<นเล็กนอ้ยในปี 2553  โดยมีตน้ทุนขาย
ร้อยละ 88.5 ของรายไดจ้ากการขาย เปรียบเทียบกบัปี 2552 มีตน้ทุนขายร้อยละ 88.4 ของรายไดจ้ากการขาย   
 

  - ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ)มขึ<น  23 ลา้นบาท 
 
  - ตน้ทุนทางการเงินลดลง 14 ล้านบาท เนื)องจากได้มีการจ่ายชาํระคืนเงินกู้ระยะยาว

เสร็จสิ<นตามสัญญาเมื)อวนัที) 30 มิถุนายน 2552 
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การวเิคราะห์อตัราส่วนที)สาํคญัทางการเงิน 
 

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
 
   - อตัราส่วน CURRENT RATIO อยูที่) 1.59 เท่า เพิ)มขึ<นเมื)อเทียบกบัปีก่อนซึ) งอยูที่) 1.22 
เท่า  และอตัราส่วน QUICK RATIO อยูที่) 0.91 เท่า เพิ)มขึ<นเช่นเดียวกนัเมื)อเทียบกบัปีก่อนซึ) งอยูที่) 0.70 เท่า  
เนื)องจากบริษทัใช้กลยุทธ์การบริหารการเงินและสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพยิ)งขึ<น  โดยยงัคงมุ่งเน้น
นโยบายรักษากระแสเงินสดใหม้ากที)สุดเพื)อใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและภาวการณ์แข่งขนัของตลาด
ทั<งในประเทศและต่างประเทศ   
 
   - อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนี<การคา้ (RECEIVABLE TURNOVER) ปี 2553 อยูที่) 7.23 
เท่า เพิ)มขึ<นเมื)อเทียบกบัปีก่อนซึ) งอยูที่) 6.75 เท่า  และมีระยะเวลาเก็บหนี< เฉลี)ย (COLLECTION PERIOD) ปี 
2553 ลดลงเป็น 50 วนั จาก 53 วนัในปี 2552  นอกจากนี<  อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (INVENTORY 
TURNOVER) ปี 2553 อยู่ที) 21.62 เท่า เปลี)ยนแปลงเพิ)มขึ<นเมื)อเทียบกบัปีก่อนซึ) งอยู่ที) 15.82 เท่า  และมี
ระยะเวลาขายสินคา้ (INVENTORY TURNOVER PERIOD) เฉลี)ยปี 2553 อยูที่) 17 วนั เปลี)ยนแปลงลดลง
จากปี 2552 ซึ) งอยูที่) 23 วนั  ทั<งนี< บริษทัมีการจดัโครงการสินเชื)อสําหรับลูกคา้เพื)อลดความเสี)ยงดา้นการให้
สินเชื)อและเพิ)มเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั รวมถึงยงัคงมุ่งเน้นนโยบายการบริหารสินคา้สําเร็จรูปที)มี
ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัสภาวะการตลาดและการแข่งขนัและแผนการใชว้ตัถุดิบในการผลิตต่อเนื)อง 
 
   - อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี<  (PAYABLE TURNOVER) ปี 2553 อยูที่) 10.35 เท่า ลดลง
เมื)อเทียบกบัปีก่อนซึ)งอยูที่) 12.65 เท่า  และมีระยะเวลาชาํระหนี< เฉลี)ย (PAYMENT PERIOD) ปี 2553 
เพิ)มขึ<นเป็น 35 วนั จาก 28 วนัในปี 2552  เนื)องจากมีเจา้หนี<การคา้หลายรายไดป้รับขยายระยะเวลาการชาํระ
ค่าสินคา้แก่บริษทั  
 
  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO) 
 
   - อตัราส่วนกาํไรขั<นตน้ของบริษทัปี 2553 อยูที่)ร้อยละ 11.49 ลดลงเล็กนอ้ยเมื)อเทียบกบั
ปีก่อนซึ) งอยู่ที) ร้อยละ 11.56   เป็นผลโดยตรงจากการบริหารต้นทุนการผลิตในทุกด้านและรักษา
ประสิทธิภาพของเครื)องจกัร ส่งผลให้สัดส่วนตน้ทุนขายในปี 2553 เพิ)มขึ<นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 88.51 ของ
รายไดจ้ากการขาย เมื)อเทียบกบัปี 2552 สัดส่วนร้อยละ 88.44 ของรายไดจ้ากการขาย 
 
   - อตัรากาํไรสุทธิของบริษทัปี 2553 อยูที่)ร้อยละ 6.24 เพิ)มขึ<นเมื)อเทียบกบัปีก่อนซึ) งอยูที่)
ร้อยละ 5.42  สาเหตุหลกัเกิดจากอตัรากาํไรขั<นตน้ลดลงเล็กน้อย  และตน้ทุนทางการเงินลดลงมากกว่าปี
ก่อน 
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  อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 
 
   - อตัราส่วนหนี< สินต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัในปี 2553 อยูที่) 0.16 เท่า  ลดลงเมื)อเทียบกบัปี
ก่อนซึ)งอยูที่) 0.18 เท่า  เนื)องจากไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาวที)เหลือทั<งหมดเรียบร้อยแลว้เมื)อวนัที) 30 
มิถุนายน 2553  และการสั)งซื<อวตัถุดิบใหส้อดคลอ้งกบัแผนการผลิต  
 
   - อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี<ยของบริษทัปี 2553 อยูที่) 64.59 เท่า เพิ)มขึ<น
เมื)อเทียบกบัปีก่อนซึ)งอยูที่) 30.66 เท่า  เนื)องจากบริษทัมีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานและไม่มี
หนี< สินระยะยาวแลว้  ทั<งนี< ปี 2553 บริษทัมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 613 ลา้นบาท  เปรียบเทียบ
กบัปี 2552 มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 735 ลา้นบาท 
  

12.3 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี (รอบบญัชีสิ<นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2553)  
 
 12.3.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

 
     บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จาํกดั ซึ) งเป็นสาํนกังานสอบบญัชีที)ผูส้อบบญัชีของบริษทัสังกดัในรอบปีบญัชีที)ผา่นมา เป็นจาํนวนเงินรวม 
1,065,000 บาท 
 

 12.3.2  ค่าบริการอื)น (non-audit fee) 
 
     บริษทัไม่มีการรับบริการอื)นจากสาํนกังานสอบบญัชีที)ผูส้อบบญัชีของบริษทั
สังกดัในรอบปีบญัชีที)ผา่นมา 
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13.     ข้อมูลอ้างองิอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 
 
13.1 ขอ้มูลอืน ๆ  
 
 13.1.1 บตัรส่งเสริมการลงทุน 

 
     สรุปสาระสาํคญั : 
 
    บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับโรงงานแห่งที 2  ซึ งเป็นโรงงานผลิตกระดาษคราฟทแ์ห่งใหม่ ที
อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี  เมือวนัที 28 มีนาคม 2540  ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที 1204/2540  
โดยมีสิทธิประโยชน์และเงือนไขดงัต่อไปนี@  : 
  

   สิทธิประโยชน์ 
 
    1) ตามมาตรา 28 ให้ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับเครื องจักรตามที
คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั จนถึงวนัที 28 มีนาคม 2544 
 

   2) ตามมาตรา 30  ให้ไดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้ร้อยละเจ็ดสิบห้าของอตัรา
ปกติสําหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็นทีนาํเขา้มาใช้ในราชอาณาจกัรนับแต่วนันาํเขา้ครั@ งแรก (บริษทัฯ ยงั
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิประโยชน์)  
 
    3) ตามมาตรา 31  ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิได้
จากการประกอบกิจการมีกาํหนดระยะเวลาแปดปี (จนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2549) 
  

   4) ตามมาตรา 35 (2)  ให้ไดล้ดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ
ทีได้รับจากการลงทุนร้อยละห้าสิบของอตัราปกติเป็นระยะเวลาห้าปี นับแต่วนัทีพน้กาํหนดระยะเวลา 
(ตั@งแต่วนัที 1 มกราคม 2550 ถึง วนัที 31 ธนัวาคม 2554) 
 

   5) ตามมาตรา 36 (1)  ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบและวสัดุ
จาํเป็นทีตอ้งนาํมาจากต่างประเทศเพือใชใ้นการผลิตเพือการส่งออกเป็นระยะเวลาห้าปี นบัแต่วนันาํเขา้ครั@ ง
แรก (จนถึงวนัที 2 กนัยายน 2546) 
 
     เงือนไข 
 

   1) เครืองจกัรทีใช้ในกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมจะตอ้งเป็นเครืองจกัรทีทนั 
สมยัและมีประสิทธิภาพ  เวน้แต่จะมีเหตุผลพิเศษและไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 
 
    2) วตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็นทีคณะกรรมการอนุมติัให้ยกเวน้หรือลดหย่อน
อากรขาเข้านั@น จะต้องใช้เฉพาะในกิจการส่วนทีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการให้ได้รับยกเวน้หรือ
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ลดหย่อนอากรขาเข้าเท่านั@น  หากจาํหน่าย จ่าย โอน หรือนําไปใช้ในการอืนจะต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการก่อน   
 
    3) จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนไม่นอ้ยกวา่หนึงพนัหนึงร้อยลา้นบาท โดยจะตอ้ง
ชาํระเตม็มูลค่าหุน้ก่อนวนัเปิดดาํเนินการ   
 
    4) วตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นทีนาํเขา้มาจากต่างประเทศโดยไดรั้บยกเวน้อากร
ขาเขา้ จะตอ้งใชใ้นการผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภณัฑเ์ฉพาะเพือส่งออก 
 
    นอกจากนี@  ในปี 2548 บริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนสาํหรับโครงการโรงงานผลิตไอนํ@าและกระแสไฟฟ้า (The Co-Generation Plant) ทีอาํเภอ
กบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี เมือวนัที 22 กนัยายน 2548 ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที 1881(2)/2548  
โดยมีสิทธิประโยชน์และเงือนไขดงัต่อไปนี@  : 
 

   สิทธิประโยชน์ 
 
    1) ตามมาตรา 28 ให้ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับเครื องจักรตามที
คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั  
 
    2) ตามมาตรา 31 วรรคหนึง  ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับ
กาํไรสุทธิไดจ้ากการประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่ถึงร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่า
ทีดินและทุนหมุนเวยีน มีกาํหนดระยะเวลาแปดปี นบัแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
  
     วรรคสาม รายได้ทีต้องนํามาคาํนวณกําไรสุทธิทีได้จากการประกอบ
กิจการตามวรรคหนึง ใหร้วมถึงรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลพลอยได ้ไดแ้ก่ ขี@ เถา้ 
  

   3) ตามมาตรา 34  ให้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมซึ ง
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณเพือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาทีผูไ้ดรั้บ
การส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 
     เงือนไขเฉพาะโครงการทีสาํคญั 
 

   1) เครืองจกัรทีใชใ้นกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมจะตอ้งเป็นเครืองจกัรทีใหม่ 
และจะตอ้งนาํเขา้ภายในวนัที 22 มีนาคม 2551  
 
    2) จะตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จพร้อมทีจะเปิดดาํเนินการไดภ้ายในกาํหนด 
เวลาไม่เกิน 36 เดือน นบัแต่วนัทีออกบตัรส่งเสริม (ภายในวนัที 22 กนัยายน 2551)   
 
    3) จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าสามพนัห้าร้อยแปดสิบสามลา้นบาท 
โดยจะตอ้งชาํระเตม็มูลค่าหุน้ไม่นอ้ยกวา่สามพนัหา้ร้อยแปดสิบสองลา้นบาทก่อนวนัเปิดดาํเนินการ   
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    4) บุคคลผูมี้สัญชาติไทยจะตอ้งถือหุ้นรวมกนัทั@งสิ@นไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
สิบเอด็ของทุนจดทะเบียน 
 
    5) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีไดรั้บการยกเวน้ตามมาตรา 31 วรรคหนึงและวรรค
สาม มีมูลค่าไม่เกิน 1,321 ลา้นบาท 
 
    6) จะต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO9000 หรือมาตรฐานสากลอืนทีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี รับแต่วนัทีเปิดดาํเนินการ 
 

13.2 บุคคลอา้งอิงอืน ๆ 
  
  นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
    บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
    ชั@น 4, 7 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
    62 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย   
    กรุงเทพมหานคร 10110 
    โทรศพัท ์: 0-2229-2800   โทรสาร : 0-2359-1259 
 

ผู้สอบบัญชี   
นายวนิิจ  ศิลามงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3378 
นายเจริญ  ผูส้ัมฤทธิX เลิส  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4068 
นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิงยง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3636 

   บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั   
   ชั@น 50 - 51 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

195 สาทรใต ้ แขวงยานนาวา  เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120 

   โทรศพัท ์: 0-2677-2000  โทรสาร : 0-2677-2222 
 

ที�ปรึกษากฎหมาย  
1. บริษทักฎหมายเอสซีจี จาํกดั 

1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย  แขวงบางซือ  เขตบางซือ  กรุงเทพฯ 10800 
    โทร : 0-2586-7777, 0-2586-5888 โทรสาร : 0-2586-2976 - 7 

2. สาํนกักฎหมายมารุต-รุจิระ บุนนาค 
16 - 18  ถนนบุญศิริ  แขวงเจา้พอ่เสือ  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200 

    โทร : 0-2221-2191 – 4  โทรสาร : 0-2226-3321 
3. บริษทัชมพ ูและเพือน จาํกดั 

5  ถนนบุญศิริ  แขวงเจา้พอ่เสือ  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200 
    โทร : 0-2221-8111 - 3  โทรสาร : 0-2224-1997 
    



ส่วนที� 3 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
  บริษทัได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี� แล้ว ด้วยความระมดั 
ระวงั  บริษทัขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อื้)นสาํคญัผดิ  หรือไม่ขาดขอ้มูล
ที)ควรแจง้ในสาระสาํคญั  นอกจากนี�บริษทัขอรับรองวา่ 
 
  (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที)สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ได้
แสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระสําคญัเกี)ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษทัแลว้ 
 
  (2) บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที)ดี เพื)อให้แน่ใจ
วา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที)เป็นสาระสาํคญัของบริษทัอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมถึงควบคุมดูแลให้
มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
 
  (3) บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบควบคุมภายในที)ดี และควบคุม 
ดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที) 
31 ธนัวาคม 2553 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้  ซึ) งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการ
เปลี)ยนแปลงที)สําคญัของระบบการควบคุมภายใน  รวมทั�งการกระทาํที)มิชอบที)อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํ
รายงานทางการเงินของบริษทั 
 
  ในการนี�  เพื)อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั�งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที)บริษทัได้รับรอง
ความถูกตอ้งแลว้  บริษทัไดม้อบหมายให้ นายองอาจ ลิ�มประยรูยงค ์เป็นผูล้งลายมือชื)อกาํกบัเอกสารนี� ไว ้ ทุก
หน้าดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื)อของ นายองอาจ ลิ�มประยูรยงค ์กาํกบัไวบ้ริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที)
บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ชื)อ ตาํแหน่ง ลายมือชื)อ 

1.    นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร .............................................

2.     นายธวชัชยั วงศไ์พศาล กรรมการ/กรรมการบริหาร .............................................

 
ผูรั้บมอบอาํนาจ 

ชื)อ ตาํแหน่ง ลายมือชื)อ 

นายองอาจ  ลิ�มประยรูยงค ์
 

ผูอ้าํนวยการสายงานการเงิน บญัชีและMIS ...........................................



 
 ทั�งนี�  มาตรา 89/20 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึ) งแกไ้ขเพิ)มเติม
โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที) 4) พ.ศ. 2551 กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร
ตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบต่อบุคคลที)ซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดขึ�นเนื)องจากการ
เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นหรือประชาชนทั)วไป  โดยแสดงข้อความที)เป็นเท็จในสาระสําคญัหรือปกปิด
ขอ้ความจริงที)ควรบอกให้แจง้ในสาระสําคญัในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี)ยวกบัฐานะการเงินและ
ผลการดาํเนินงานของบริษทัหรือรายงานอื)นใดที)ตอ้งเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิไดจ้าํกดั
ความรับผดิไวเ้ฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารที)ลงลายมือชื)อรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในเอกสารดงักล่าว
เท่านั�น  อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผูบ้ริหารซึ) งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตาํแหน่งหน้าที)ตนไม่อาจล่วงรู้ถึง
ความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาดขอ้มูลที)ควรตอ้งแจง้นั�น ยอ่มไม่มีความรับผดิตามมาตรา 89/20 



เอกสารแนบ 1 

 
 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท (ณ วนัที	 31 มกราคม 2554) 

ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ
การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ สถาบันการศึกษา 

จํานวนหุ้นสามญับริษัท 
ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ของตนเอง 

คู่สมรสหรือ
บุตรที�ยงัไม่

บรรลุนิติ
ภาวะ 

ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

1.  นายรุ่งโรจน ์รังสิโยภาส 
     ประธานกรรมการ 
     ประธานกรรมการบริหาร 
     (เป็นกรรมการซึ	งมีอาํนาจ 
     ลงลายมือชื	อแทนบริษทั) 

48 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
(สาขาอุตสาหการ) 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 
- Director Accreditation Program  
  (DAP) 2004 
 

- University of Texas (Arlington) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- Harvard Business School 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
- ประธานกรรมการ 
  บริษทัไทยบริติชซีเคียวริตีY  พริYนติYง จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทัควอลิตีYคอนสตรัคชั	นโปรดคัส์ จาํกดั 
(มหาชน) 

- กรรมการ บริษทัไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทรี	   
จาํกดั (มหาชน) 

กิจการอื	น (ที	ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที	แข่งขนั/เกี	ยวเนื	องกบั
ธุรกิจบริษทั 
- ไม่มี 
  ประสบการณ์  
- Vice Presiden-Production, TileCera Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
- Presiden, TileCera Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวางแผนกลาง 
  บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทัปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
  - ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ 
  บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทัเซรามิคซิเมนตไ์ทย จาํกดั 
 

 
ตัYงแต่ 2554 

 
ตัYงแต่ 2553 

 
ตัYงแต่ 2551 

 
 

ตัYงแต่ 2554 
 
 
 
 
 

2539 - 2540 
 

2540 - 2543 
 

2543 - 2548 
2548 - 2553 

 
2548 - 2553 
2548 - 2554 
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ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ
การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ สถาบันการศึกษา 

จํานวนหุ้นสามญับริษัท 
ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ของตนเอง 

คู่สมรสหรือ
บุตรที�ยงัไม่

บรรลุนิติ
ภาวะ 

ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

2.  นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล 
     กรรมการ 
     ประธานกรรมการพิจารณา 
       ผลตอบแทน 
     (เป็นกรรมการอิสระ) 

70 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
- Directors Certification Program 
  (DCP) 37/2003 

- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
-ไม่มี- 
กิจการอื	น (ที	ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษทัสยามอินดสัเตรียล คอร์ปอเรชั	น จาํกดั 
ประสบการณ์  
- ที	ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
  บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 

ตัYงแต่ 2531 
 
 

2544 - 2547 
 

3.  นายดาํริ  ตนัชีวะวงศ ์
     กรรมการ 
     กรรมการบริหาร 
     กรรมการสรรหา 
     (เป็นกรรมการซึ	งมีอาํนาจ 
     ลงลายมือชื	อแทนบริษทั) 

58 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
  (สาขาไฟฟ้า) 
- Advanced Management Program 
  (AMP) 
- Director Accreditation Program 
  (DAP) SCC/2004 
- Directors Certification Program 
  (DCP) 106/2008 
- Audit Committee Program 
  (ACP) 24/2008 
- Role of the Chairman Program 
  (RCP) 22/2009 
- Role of the Compensation 
Committee (RCC) 10/2010 

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
- Harvard University 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
-ไม่มี- 
 กิจการอื	น (ที	ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- กรรมการ 
  บริษทัเหลก็สยามยามาโตะ จาํกดั 
- กรรมการ 
  สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที	แข่งขนั/เกี	ยวเนื	องกบั
ธุรกิจบริษทั 
- กรรมการ 
  Vina Kraft Paper Co., Ltd., ประเทศเวียดนาม 
ประสบการณ์  
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทัเหลก็สยามยามาโตะ จาํกดั 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   บริษทัซิเมนตไ์ทยโฮลดิYง จาํกดั 
- กรรมการ 
  บริษทัโตโยตา้มอเตอร์ไทยแลนด ์จาํกดั 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   บริษทัซิเมนตไ์ทยโฮลดิYง จาํกดั 
- กรรมการ 
  บริษทัสยามคราฟทอ์ุตสาหกรรม จาํกดั 
- กรรมการ 
   บริษทัอุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไ์ทย จาํกดั 

 
 
 

ตัYงแต่ 2542 
 

ตัYงแต่ 2548 
 
 
 
 

ตัYงแต่ 2550 
 
 

2542 - 2548 
 

2547 - 2548 
 

2548 - 2553 
 

2548 - 2553 
 

2548 - 2554 
 

2548 - 2554 
 



 3 

 

ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ
การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ สถาบันการศึกษา 

จํานวนหุ้นสามญับริษัท 
ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ของตนเอง 

คู่สมรสหรือ
บุตรที�ยงัไม่

บรรลุนิติ
ภาวะ 

ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

4.  นายไพบูลย ์พงศช์ยัฤกษ ์
     กรรมการ 
      

60 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์  
  (สาขาอุตสาหการและงานระบบ) 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
  (สาขาการเงินและการคา้ระหวา่ง
ประเทศ) 
- Director Accreditation Program 
  (DAP) 114/2009 

- Illinois Institute of Technology, 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- University of Chicago,  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
-ไม่มี- 
 กิจการอื	น (ที	ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- ไม่มี 
ประสบการณ์  
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทักระดาษสหไทยจาํกดั (มหาชน)  
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทัผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทัสยามเซลลูโลส จาํกดั 
- กรรมการ 
  บริษทักระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จาํกดั 
- กรรมการ 
  บริษทัเยื	อกระดาษสยามโฮลดิYง จาํกดั 
- กรรมการ 
  บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 

2547 - 2553 
 

2547 - 2553 
 

2548 - 2553 
 

2548 - 2553  
 

2548 - 2553 
 

2548 - 2553 
5. นายยรรยง พุทธาพิพฒัน ์
     กรรมการ 
     กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
     กรรมการบริหาร 
     (เป็นกรรมการซึ	งมีอาํนาจ 
     ลงลายมือชื	อแทนบริษทั) 

61 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 
- Director Accreditation Program 
  (DAP) 14/2004 

- Indiana University, Bloomington 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
-ไม่มี- 
 กิจการอื	น (ที	ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- กรรมการฝ่ายออกบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที	แข่งขนั/เกี	ยวเนื	องกบั
ธุรกิจบริษทั 
- ไม่มี-   
 ประสบการณ์  
- กรรมการผูจ้ดัการ 
   บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทัสยามคราฟทอ์ุตสาหกรรม จาํกดั 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทัอุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไ์ทย จาํกดั 
- กรรมการ 
  United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์ 
- กรรมการ 
  Vina Kraft Paper Co., Ltd., ประเทศเวียดนาม 

 
 
 

ตัYงแต่ 2551 
 
 
 
 
 

2547 - 2548 
 

2548 - 2553 
 

2548 – 2553 
 

2548 – 2553 
 

2550 - 2553 



 4 

 

ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ
การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ สถาบันการศึกษา 

จํานวนหุ้นสามญับริษัท 
ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ของตนเอง 
 

คู่สมรสหรือ
บุตรที�ยงัไม่

บรรลุนิติ
ภาวะ 

ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

6.  นางสาวรวีวลัย ์ภิยโยพนากุล 
     กรรมการ 
     กรรมการตรวจสอบ 
     (เป็นกรรมการอิสระ) 

64 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
  (สาขาการบญัชี) 
- Director  Accreditation Program  
   (DAP) 4/2003 
- Audit Committee Program  
   (DCP) 4/2005 

- Michigan State University 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
- กรรมการตรวจสอบ 
  บริษทัไทยเทพรส ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทัซาบีน่า จาํกดั (มหาชน 
กิจการอื	น (ที	ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- ผูช้่วยศาสตราจารย ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ประสบการณ์  
- กรรมการตรวจสอบ 
  บริษทันครไทยสตริปมิล จาํกดั (มหาชน) 

 
ตัYงแต่ 2542 

 
ตัYงแต่ 2545 

 
ตัYงแต่ 2552 

 
 

ตัYงแต่ 2513 
 

ตัYงแต่ 2515 
 

2546 - 2549 
 



 5 

 
 

ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ
การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ สถาบันการศึกษา 

จํานวนหุ้นสามญับริษัท 
ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ของตนเอง 
 

คู่สมรสหรือ
บุตรที�ยงัไม่

บรรลุนิติ
ภาวะ 

ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

7. นายวีรพนัธ์ พลูเกษ 
    กรรมการ 
    กรรมการสรรหา 
   (เป็นกรรมการอิสระ) 

50 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
  (สาขาไฟฟ้า)  
- Fellow Member, Directors  
  Certification Program  
  (DCP) 14/2002 
- DCP Refresher Course 2006 
 
- Audit Committee Program 
30/2010 

- University of Colorado at Boulder 
  Colorado  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
- กรรมการ 
  บริษทั SVI จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ 
  บริษทัไทคอนอินดสัเทรียลคอนเน็คชั	น จาํกดั  
    (มหาชน) 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทัไทคอนอินดสัเทรียลคอนเน็คชั	น จาํกดั  
    (มหาชน) 
กิจการอื	น (ที	ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- กรรมการ 
  บริษทัฟาบริเนท จาํกดั 
- กรรมการและเหรัญญิก 
  สมาคมไทยผูป้ระกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน 
- กรรมการและเหรัญญิก 
  หอการคา้ ไทย-สิงคโ์ปร์ 
ประสบการณ์  
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทัเอชแอนดค์ิว (ประเทศไทย) จาํกดั 
- นายกสมาคม 
  สมาคมไทยผูป้ระกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน 
- กรรมการบริหาร 
  บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 
ตัYงแต่ 2541 

 
ตัYงแต่ 2547 

 
 

ตัYงแต่ 2548 
 
 
 

ตัYงแต่ 2544 
 

ตัYงแต่ 2547 
 

ตัYงแต่ 2549 
 
 

2537 - 2548 
 

2541 - 2547 
 

2544 - 2547 



 6 

 

ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ
การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ สถาบันการศึกษา 

จํานวนหุ้นสามญับริษัท 
ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ของตนเอง 
 

คู่สมรสหรือ
บุตรที�ยงัไม่

บรรลุนิติ
ภาวะ 

ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

8.  นายสมบูรณ์ ชชัวาลย ์
     กรรมการ 
    กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
    กรรมการบริหาร 
    (เป็นกรรมการซึ	งมีอาํนาจ 
     ลงลายมือชื	อแทนบริษทั) 

66 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์  
  (สาขาวิศวกรรมขนส่ง) 
- Advanced Management  Program 
  (AMP) 
- Director Accreditation Program 
   (DAP) 6/2003 
- Directors Certification Program 
  (DCP) 109/2008 
   

- สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 
- Harvard University 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
- กรรมการ กรรมการบริหาร  
     และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
  บริษทัไทยบริติชซีเคียวริตีY  พริYนติYง จาํกดั (มหาชน) 
กิจการอื	น (ที	ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- ไม่มี - 
ประสบการณ์  
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  บริษทัเยื	อกระดาษสยาม จาํกดั (มหาชน) 
  (ปัจจุบนัเปลี	ยนชื	อเป็น บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จาํกดั 
   (มหาชน)) 
- กรรมการ 
  บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จาํกดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ 
  บริษทัไทยบริติชซีเคียวริตีY  พริYนติYง จาํกดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ 
  บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ 
  บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 
ตัYงแต่ 2548 

 
 
 
 
 

2544 - 2548 
 
 
 

2545 - 2548 
 

2546 - 2548 
 

2546 - 2548 
 

2548 

9.  นายโสภณ ธรรมปาโล 
     กรรมการ 
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     (เป็นกรรมการอิสระ) 

69 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
- Role & Responsibility of the 
  Chairman 3/2001 
- Directors Liability Under Thai 
  Law 
- Improving Board Effectiveness 
 
- Board Performance Syndicate 
  Activity 
- Director Accreditation Program 
   (DAP) 36/2005 
- Audit Committee Program  
   (ACP) 6/2005 

- สถาบนับนัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 

- 120,000 ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
-ไม่มี- 
 กิจการอื	น (ที	ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- ไม่มี- 
ประสบการณ์  
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั ซี เอม็ ไอ ซี ลิสซิ	ง จาํกดั 
 

 
 
 
 
. 

2536 - 2550 



 7 

 

ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ
การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ สถาบันการศึกษา 

จํานวนหุ้นสามญับริษัท 
ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ของตนเอง 
 

คู่สมรสหรือ
บุตรที�ยงัไม่

บรรลุนิติ
ภาวะ 

ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

10.  พล.ต.ต. อุไร สีอุไรย ์
       กรรมการ 
       กรรมการตรวจสอบ 
       ประธานกรรมการสรรหา 
       (เป็นกรรมการอิสระ) 

75 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
- Director Accreditation Program 
   (DAP) 34/2005 
- Audit Committee Program  
   (ACP) 6/2005 
- Accounting for Non-Accounting 
  Audit Committee 

- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
-ไม่มี- 
 กิจการอื	น (ที	ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- ไม่มี- 
ประสบการณ์  
- ประธานกรรมการ 
  บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 
- ที	ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
   บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 

2543 - 2546 
 

2544 - 2546 

11. นายธวชัชยั วงศไ์พศาล 
      กรรมการ 
      กรรมการบริหาร 
      กรรมการผูจ้ดัการ 
     (เป็นกรรมการซึ	งมีอาํนาจ 
      ลงลายมือชื	อแทนบริษทั) 

50 - ปริญญาโท หลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาขา
การตลาด)  
- Directors Certification Program 
  (DCP) 138/2010 

- สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
-ไม่มี- 
 กิจการอื	น (ที	ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
-ไม่มี-  
ประสบการณ์  
- กรรมการผูจ้ดัการ 
   บริษทัสยามฟูรูกาวาเทรดดิYง จาํกดั 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
   บริษทัสยามฟูรูกาวา จาํกดั 
- พนกังานจดัการ  สาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
  บริษทัซิเมนตไ์ทยโฮลดิYง จาํกดั 
- กรรมการและผูจ้ดัการทั	วไป 
   บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 

 
 
 

 
. 

2546 - 2548 
 

2548 – 2549 
 

2549 – 2550 
 

2550 - 2553 

12. นายสุทธิพงษ ์ภูมิศรีสอาด 
      ผูจ้ดัการโรงงานปราจีนบุรี 

46 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
  (สาขาไฟฟ้ากาํลงั) 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจา้คุณ
ทหาร ลาดกระบงั 

- - ไม่มี - วิศวกรและหวัหนา้แผนกซ่อมไฟฟ้าและเครื	องมือวดั  
  บริษทัผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 
- หวัหนา้แผนกผลิตกระดาษเครื	องที	 4 
   บริษทัผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 
- ผูจ้ดัการส่วนซ่อมและพลงังาน 
  บริษทักระดาษสหไทย จาํกดั (มหาชน) 
- ผูจ้ดัการส่วนผลิต 
  บริษทักระดาษสหไทย จาํกดั (มหาชน) 
- ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
  บริษทักระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จาํกดั 
- ผูจ้ดัการโรงงานปราจีนบุรี 
  บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2530 
 

2542 
 

2543 
 

2548 
 
 

2550 
 

ตัYงแต่ 2554 
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ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ
การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ สถาบันการศึกษา 

จํานวนหุ้นสามญับริษทั 
ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ของตนเอง 
 

คู่สมรสหรือ
บุตรที�ยงัไม่

บรรลุนิติ
ภาวะ 

ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

13. นายองอาจ ลิYมประยรูยงค ์
      ผูอ้าํนวยการสายงานการเงิน 
        บญัชี และ MIS 

55 - ปริญญาตรี บญัชี  
  (สาขาบญัชีตน้ทุน) 

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - - ไม่มี - นกับญัชี บริษทัเยื	อกระดาษสยาม จาํกดั (มหาชน) 
- หวัหนา้แผนกบญัชีและการเงิน 
  บริษทัผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 
- หวัหนา้แผนกบญัชีโรงงาน 
  บริษทัสยามคราฟทอ์ุตสาหกรรม จาํกดั 
- ผูจ้ดัการโครงการ 
  Thepthanyapa Co., Ltd.  (โรงพยาบาลเทพธารินทร์) 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั เอม็ พร็อพเพอร์ตีY  ดิเวลอปเมนท ์จาํกดั 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 
  บริษทัเจตนิน จาํกดั (โรงพยาบาลเจตนิน) 
- ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
  บริษทัแอด็วา๊นซ ์อะโกร จาํกดั (มหาชน) 
- ผูอ้าํนวยการสายงานการเงิน บญัชี และ MIS 
  บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2525 - 2527 
2527 - 2532 

 
2532 - 2533 

 
2534 - 2536 

 
2539 - 2539 

 
2540 – 2542 

 
2542 - 2545 

 
ตัYงแต่ 2545 

14. นางนภาพร กาญจนทวีวฒัน ์
      ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด 

49 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
  (สาขาการตลาด) 

- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ - - ไม่มี - ผูจ้ดัการแผนกวางแผนการตลาด 
  บริษทัสยามคราฟทอ์ุตสาหกรรม จาํกดั  
- ผูจ้ดัการแผนกขาย  
  บริษทัไทยยเูนี	ยนอุตสาหกรรม จาํกดั 
- ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
  บริษทัแอด็วา๊นซ ์อะโกร จาํกดั (มหาชน) 
- ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด 
  บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2527 - 2536 
 

2536 - 2537 
 

2537 - 2544 
 

ตัYงแต่ 2545 
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ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ
การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ สถาบันการศึกษา 

จํานวนหุ้นสามญับริษัท 
ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ของตนเอง 
 

คู่สมรสหรือ
บุตรที�ยงัไม่

บรรลุนิติ
ภาวะ 

ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

15. นายประกอบ พิกุลกานตเลิศ 
      ผูจ้ดัการโรงงานกาญจนบุรี 

47 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
  (สาขาวิศวกรรมเคมี) 

- สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
ธนบุรี 

- - ไม่มี - วิศวกร บริษทัสยามคราฟทอ์ุตสาหกรรม จาํกดั 
- วิศวกร บริษทัอุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไ์ทย จาํกดั 
- หวัหนา้แผนกควบคุมคุณภาพ 
  บริษทักระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จาํกดั 
- ผูจ้ดัการส่วนส่งเสรมการผลิต 
  บริษทัอุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไ์ทย จาํกดั 
- ผูจ้ดัการส่วนผลิต  
   บริษทัสยามคราฟทอ์ุตสาหกรรม จาํกดั  
- ผูจ้ดัการโรงงานกาญจนบุรี 
  บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2531 - 2536 
2536 - 2540 

 
2540 - 2542 
2542 - 2546 

 
2546 - 2553 

 
ตัYงแต่ 2553 

 



รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

-ไม่มี- 



เอกสารแนบอื�น ๆ 

 

-ไม่มี- 


