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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ  ำกดั (มหำชน)  ประกอบธุรกิจหลกัประเภทผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษ

ครำฟทส์ ำหรับผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์ประเภทกล่องลูกฟูก   สินคำ้ของบริษทัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนจำก
ส ำนกังำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม (มอก.)  บริษทัจ ำหน่ำยกระดำษครำฟทใ์นประเทศ 
โดยจดัจ ำหน่ำยกระดำษครำฟทใ์หโ้รงงำนผลิตกล่องกระดำษและแผน่ลูกฟูกโดยตรง     

 
ปัจจุบนั บริษทัมีโรงงำนผลิตกระดำษครำฟทอ์ยู ่2 โรงงำน  มีก ำลงักำรผลิตรวม 275,000 ตนัต่อปี  

โดยโรงงำนแห่งท่ี 1 ท่ีจงัหวดักำญจนบุรีผลิตเฉพำะกระดำษครำฟทส์ ำหรับท ำลอนลูกฟูก มีก ำลงักำรผลิต 
100,000 ตนัต่อปี และโรงงำนแห่งท่ี 2 ท่ีจงัหวดัปรำจีนบุรี เป็นโรงงำนท่ีใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยัท่ีสุด และเป็น
โรงงำนผลิตกระดำษครำฟท ์4 ชั้นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย  โรงงำนแห่งท่ี 2 น้ีผลิตกระดำษ
ครำฟทท์ ำผวิกล่องสีขำวและสีน ้ำตำลประเภทต่ำง ๆ  และกระดำษครำฟทส์ ำหรับท ำลอนลูกฟูก  มีก ำลงักำร
ผลิต 175,000 ตนัต่อปี    ผลิตภณัฑข์องบริษทัจำกโรงงำนทั้ง 2 แห่งมีดงัน้ี 

กระดำษครำฟทส์ ำหรับท ำผวิกล่องสีขำว KS (Kraft Liner Board “KS”) 
กระดำษครำฟทส์ ำหรับท ำผวิกล่องเกรด KA (Kraft Liner Board “KA”) 
กระดำษครำฟทส์ ำหรับท ำผวิกล่องเกรด KK (Kraft Liner Board “KK”) 
กระดำษครำฟทส์ ำหรับท ำผวิกล่องเกรด KI (Kraft Liner Board “KI”) 
กระดำษครำฟทส์ ำหรับท ำผวิกล่องเกรด II (Kraft Liner Board “II”) 
กระดำษท ำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium หรือ “CA”) 
กระดำษครำฟท์จดัเป็นผลิตภณัฑ์ขั้นพื้นฐำนซ่ึงรำคำจ ำหน่ำยจดัเป็นปัจจยัส ำคญัด้ำนกำรตลำด  

อย่ำงไรก็ตำมบริษทัไดก้ ำหนดกลยุทธ์กำรตลำดและกำรด ำเนินงำนดำ้นอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกกลยุทธ์ดำ้น
รำคำเพื่อเป็นกำรไดเ้ปรียบทำงดำ้นกำรแข่งขนั ดงัน้ี 

1. คุณภำพสินคำ้มีมำตรฐำนและสม ่ำเสมอ 
2. กำรบริกำรหลงักำรขำยและระบบประกนัคุณภำพ 
3. กำรสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกคำ้ดว้ยสินคำ้/บริกำรท่ีมีคุณภำพ 
ณ วนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2557  บริษทัมีทุนจดทะเบียน 3,583,887,210 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 

358,388,721 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท  เรียกช ำระแลว้  3,582,537,210 บำท  แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 
358,253,721 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท  นอกจำกน้ีบริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นโดย
พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตำมผลก ำไรของบริษทั ตำมควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งใช้เงินในกำรลงทุน และ
ภำระหน้ีสินของบริษทั  

 
ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

บริษทัด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษครำฟทส์ ำหรับผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์ ประเภท
กล่องลูกฟูก  จ  ำหน่ำยในประเทศ   ปัจจุบนั ณ วนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2557  มีก ำลงักำรผลิตรวม 275,000 ตนัต่อ
ปีจำกโรงงำนผลิตกระดำษครำฟทท์ั้งหมด 2 โรงงำน โดยโรงงำนแห่งท่ี 1 ท่ีจงัหวดักำญจนบุรีมีก ำลงักำร
ผลิต 100,000 ตนัต่อปี  และโรงงำนแห่งท่ี 2 ท่ีจงัหวดัปรำจีนบุรีเป็นโรงงำนท่ีใชเ้ทคโนโลยีทนัสมยัท่ีสุด 
และเป็นโรงงำนผลิตกระดำษครำฟท ์4 ชั้นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย มีก ำลงักำรผลิต 175,000 
ตนัต่อปี   สินค้ำของบริษทัได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกส ำนักงำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม   เน่ืองจำกกระดำษครำฟท์เป็นวตัถุดิบส ำหรับผลิตภณัฑ์กล่องกระดำษลูกฟูก ปริมำณควำม
ตอ้งกำรของตลำดจึงข้ึนอยู่กบักำรเจริญเติบโตของอุตสำหกรรมหลำกหลำยประเภทท่ีใช้กล่องกระดำษ
ลูกฟูกเป็นบรรจุภณัฑ ์ ทั้งเพื่อบริโภคภำยในประเทศและกำรส่งออก 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
  

2.1 ประวติัความเป็นมา 
 

บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) เร่ิมประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท์
ส าหรับผลิตบรรจุภณัฑป์ระเภทกล่องลูกฟูกเม่ือปี 2530 โดยมีโรงงานแห่งแรก (โรงงานท่ี 1) ท่ีอ  าเภอท่าม่วง 
จงัหวดักาญจนบุรี  หลกัทรัพยข์องบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนภูมิภาคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ในปี 2539   โดยในปี 2539 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเพิ่มก าลงัการผลิตเพื่อขยายธุรกิจโดยเพิ่ม
เคร่ืองจกัรผลิตกระดาษอีก 1 ระบบ (โรงงานท่ี 2)  ท่ีอ  าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี  ซ่ึงเคร่ืองจกัรใหม่
น้ีมีก าลงัการผลิตสูงสุด 175,000 ตนัต่อปี   และโรงงานท่ี 2  ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2540  ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1204/2540 โดยมีสิทธิ
ประโยชน์ดา้นการยกเวน้และลดหยอ่นอากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร วตัถุดิบและวสัดุจ าเป็น และการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 
ในปี 2540 กองทุนต่างประเทศ คือ Asia Pacific Growth Fund II, L.P. ซ่ึงเป็นกองทุน

สัญชาติอเมริกนัเขา้ถือหุน้ในบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 40  และไดเ้พิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 56 ในปี 
2542  จึงท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผูก่้อตั้งบริษทั (คือ กลุ่มตระกูลกีรติมงคลเลิศ)  เปล่ียนแปลงไป
จากเดิมร้อยละ 20.13 เป็นร้อยละ 7.46 ในปี 2545 

 
ในปี 2546 บริษทัไดจ้ดัสรรและจ าหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 100,000,000 หุน้ ในราคา

หุ้นละ 10 บาท  รวมเป็นจ านวนเงิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่บริษทัเยื่อกระดาษสยาม จ ากดั (มหาชน) 
(ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็น บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน)) เพื่อน าเงินไปช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ี
สถาบนัการเงินตามท่ีตกลงกนัในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบับรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (บสท.) เป็นผล
ใหเ้ม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2546 บริษทัเยือ่กระดาษสยาม จ ากดั (มหาชน) (ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็น บริษทั
เอสซีจี เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน))  เขา้ถือหุ้นในบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 40  และไดเ้พิ่มสัดส่วนการถือหุ้น
เป็นร้อยละ 49.99 ณ ส้ินปี 2546 

 
ในปี 2547 บริษทัไดจ้ดัสรรและจ าหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 100,000,000 หุน้ ในราคา

หุ้นละ 11.75 บาท  รวมเป็นจ านวนเงิน 1,175,000,000 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนหุ้นท่ีถือ และให้
สิทธิผูถื้อหุ้นเดิมทุกรายซ้ือหุ้นนอกจากสิทธิไดใ้นกรณีท่ีมีหุ้นเหลือ โดยการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนในส่วนท่ี
เหลือจะเป็นไปตามสัดส่วนของจ านวนหุ้นท่ีไดมี้การแสดงความจ านงซ้ือนอกเหนือสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร
ตามส่วน  วตัถุประสงคข์องการเพิ่มทุนคร้ังน้ีเพื่อน าเงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุนไปจดัซ้ืออุปกรณ์ในโครงการ 
โรงงานผลิดไอน ้ าและกระแสไฟฟ้า (The Co-Generation Plant Project) ส าหรับโรงงานผลิตกระดาษ
คราฟทข์องบริษทัท่ีจงัหวดัปราจีนบุรี  เป็นผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้บริษทัเยือ่กระดาษสยาม จ ากดั (มหาชน) 
(ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็น บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน))  เพิ่มเป็นร้อยละ 56.58 ณ ส้ินปี 2547 

 
ในปี 2548 โครงการโรงงานผลิดไอน ้ าและกระแสไฟฟ้า (The Co-Generation Plant 

Project) ท่ีจงัหวดัปราจีนบุรีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 22 
กนัยายน 2548  ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1881(2)/2548 โดยไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับ
เคร่ืองจกัรท่ีน าเขา้มาและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  นอกจากน้ี บริษทัเยือ่กระดาษสยาม จ ากดั (มหาชน) (ปัจจุบนั
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ไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็น บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน))   มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัเพิ่มเป็นร้อยละ 
64.85 ณ ส้ินปี 2548   

 
ในปี 2549 โรงงานผลิตไอน ้ าและกระแสไฟฟ้า (The Co-Generation Plant) ท่ีจงัหวดั

ปราจีนบุรี สามารถเดินเคร่ืองใชง้านไดจ้ริง เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2549  และบริษทัเยื่อกระดาษสยาม จ ากดั 
(มหาชน)  (ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็น บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน))  มีสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษทัเพิ่มเป็นร้อยละ 70.74 ณ ส้ินปี 2549 

 
ในปี 2556 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจงัหวดั

ปราจีนบุรีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556  
ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 9015(2)/2556 โดยไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีน าเขา้มา
และให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่
รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีนมีก าหนดเวลาแปดปี นบัจากวนัท่ีมีรายไดภ้ายหลงัจากไดรั้บการส่งเสริม 

 
ณ ส้ินปี 2556 บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน)   มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัเพิ่ม

เป็นร้อยละ 86.31 
 
 

2.2 โครงสร้างรายได ้
 

โครงสร้างรายไดท่ี้เกิดจากการขายผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นดงัน้ี 
 

 ปี 2556 ร้อยละ ปี 2555 ร้อยละ ปี 2554 ร้อยละ 
มูลค่าการจ าหน่ายรวม  (ล้านบาท)       
จ าแนกตามตลาดจ าหน่าย :       
  1.  ตลาดในประเทศ 5,636.58 100.00 5,576.68 100.00 5,039.92 100.00 
  2.  ตลาดต่างประเทศ - - - - - - 
รวมมูลค่าการจ าหน่าย - จ าแนกตามตลาดจ าหน่าย 5,636.58 100.00 5,576.68 100.00 5,039.92 100.00 
จ าแนกตามผลิตภณัฑ ์:       
  1.  กระดาษท าผิวกล่อง 3,855.13 68.39 3,798.51 68.11 3,430.29 68.06 
  2.  กระดาษท าลอนลูกฟกู 1,781.45 31.61 1,778.17 31.89 1,609.63 31.94 
รวมมูลค่าการจ าหน่าย - จ าแนกตามผลติภัณฑ์ 5,636.58 100.00 5,576.68 100.00 5,039.92 100.00 
อตัราการเพิม่ (ลด) ของมูลค่าการจ าหน่าย (ร้อยละ) 1.07 5.61 10.65  5.61 
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3. ปัจจัยเส่ียง 
 

3.1 ความเส่ียงทางการตลาดและการแข่งขนั 
 
จากปัจจยัความผนัผวนทางเศรฐกิจโลกและปัญหาการเมืองภายในประเทศ ประกอบกบัความผนั

ผวนของอัตราแลกเปล่ียนในรอบปีท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขายและการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมเพิ่มสูงข้ึนจากการน าเขา้สินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืน  ทั้งน้ีบริษทัได้มีการบริหารความเส่ียงทาง
การตลาดโดยเนน้การพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ พร้อมปรับปรุงการบริหารจดัการให้
มีประสิทธิภาพเพื่อใหไ้ดต้น้ทุนการผลิตท่ีสามารถแข่งขนัได ้
 

3.2 ความเส่ียงจากปริมาณและราคาวตัถุดิบหลกั 
 

เศษกระดาษและเยือ่กระดาษเป็นวตัถุดิบหลกัในกระบวนการผลิต ซ่ึงราคารับซ้ือวตัถุดิบมีความผนั
ผวนตามอุปทานในตลาดโลกส่งผลถึงปริมาณความเพียงพอในการใช้วตัถุดิบ อย่างไรก็ตามเพื่อลดความ
เส่ียงในเร่ืองการขาดแคลนวตัถุดิบหลกั บริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบระยะยาวและกระจายการซ้ือเศษ
กระดาษจากผูข้ายหลายรายเพิ่มข้ึน 
 

3.3 ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 
 

บริษทัมีความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายการบริหารสินเช่ือ โดย
ตอ้งมีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินลูกคา้ทุกราย ก าหนดวงเงินสินเช่ือให้เหมาะสมกบัการซ้ือ-ขาย มีการทบทวน
วงเงินสินเช่ือ วงเงินค ้าประกนั มีการติดตามสินเช่ือจากคณะกรรมการสินเช่ือของบริษทัซ่ึงมีการประชุมเป็นประจ า
ทุกเดือน และมีการลดความเส่ียงโดยการท าประกนัการช าระหน้ี 
 

3.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต  ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั   บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมี
เงินฝากธนาคาร เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  ทั้งน้ีมิไดใ้ช้
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียง 
 

3.5 ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

เกิดจากการลงทุนซ้ืออะไหล่และเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือ
เงินล่วงหนา้ เพื่อป้องกนัความเส่ียงของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

 
ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ ิ

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 56 

 
ภาระผูกพนั 

1.  ท่ีดินและอาคาร ท่ีตั้งต  าบลวงัขนาย  อ  าเภอท่า
ม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รวมเน้ือท่ี 447 ไร่ 1 งาน 38 
ตารางวา 

 เป็นเจา้ของ 120.610 ไม่มีภาระผกูพนั 

2.  ท่ีดินและออฟฟิศคอนโดมีเนียม แขวงคลองตน้
ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  

เป็นเจา้ของ 3.520 ไม่มีภาระผกูพนั 

3.  ท่ีดินและอาคาร ท่ีตั้งต  าบลบ่อทอง อ าเภอ 
กบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี รวมเน้ือท่ี 611 ไร่ 3 
งาน 63 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 372.677 ไม่มีภาระผกูพนั 

4.  เคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ ต าบลวงัขนาย  อ าเภอ
ท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี (Stock Preparation, 
Paper Machine, และ Boiler เป็นตน้)  และอุปกรณ์
โรงงาน 

เป็นเจา้ของ 93.011 ค ้าประกนัสญัญาเช่าแบบลิสซ่ิงของ 
บริษทัแฟคเตอรี แอนด ์อีควิปเมนท ์กสิกรไทย 
จ ากดั วงเงิน 620 ลา้นบาท 

5.  เคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ ท่ีตั้งต  าบลบ่อทอง 
อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี (Stock 
Preparation, Paper Machine, และ Boiler เป็นตน้)  
และอุปกรณ์โรงงาน 

เป็นเจา้ของ 2,501.632 ไม่มีภาระผกูพนั 

6.  โรงงานผลิตไอน ้าและไฟฟ้า  
(The Co-Generation Plant) 

เป็นเจา้ของ 627.036 ไม่มีภาระผกูพนั 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย   
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยของบริษทัเป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีหรือขอ้พิพาท
ท่ียงัไม่ส้ินสุดมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
5.1 คดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษทั  

ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2551 ไดมี้มติ
อนุมติัให้เพิกถอนหุ้นของบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
นั้น  ในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2551 ผูถื้อหุ้นจ านวน 9 รายได้ยื่นฟ้องบริษทัต่อศาลจงัหวดักาญจนบุรีให้ศาล
พิพากษาเพิกถอนมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2551 ของบริษทัท่ีได้อนุมติัการเพิกถอนหุ้นของ
บริษทั   

การสืบพยานโจทก์ไดเ้ร่ิมข้ึนในปี 2552 ท่ีจงัหวดักาญจนบุรี และเน่ืองจากพยานโจทก์หลาย
รายมีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯ  ศาลจงัหวดักาญจนบุรีไดส่้งเร่ืองมาสืบพยานต่อท่ีศาลแพง่ กรุงเทพมหานคร ใน
เดือนมีนาคม 2553 แต่เน่ืองจากเหตุขดัขอ้งบางประการในกระบวนการพิจารณาของศาลท าให้เกิดการส่ง
เร่ืองกลบัไปท่ีศาลจงัหวดักาญจนบุรีและส่งกลบัมาท่ีศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร อีกคร้ัง  ท าให้ก าหนดเวลา
การสืบพยานเล่ือนไปเป็นเดือนมกราคม เมษายน และ พฤษภาคม 2554 โจทก์ไดน้ าพยานเขา้สืบโดยมีพยาน
เป็นผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ผูแ้ทนจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผูแ้ทนจากบริษทักรุงเทพประเมินราคา จ ากดั และผูแ้ทน
จากสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย และสืบต่อเน่ืองพยานโจทก์วนัท่ี 3-4 กรกฎาคม 2555  
และพยานจ าเลยวนัท่ี 5-6 กรกฎาคม 2555  

หลงัจากการสืบพยานทั้งหมดไดเ้สร็จส้ินแลว้ ศาลแพ่งกรุงเทพฯ ไดส่้งเร่ืองกลบัศาลจงัหวดั
กาญจนบุรี และนดัฟังค าพิพากษาในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2555 ท่ีศาลจงัหวดักาญจนบุรี 

วนัท่ี 25 ตุลาคม 2555 ศาลชั้นตน้ (ศาลจงัหวดักาญจนบุรี) มีค  าพิพากษายกฟ้องโจทก์ (ไม่เพิก
ถอนมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2551 ท่ีอนุมติัการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ) 
เน่ืองจากศาลเห็นวา่ การประชุมผูถื้อหุน้ไดด้ าเนินการถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  

วนัท่ี 21 มกราคม 2556 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลจงัหวดักาญจนบุรีต่อศาล
อุทธรณ์และบริษทัไดย้ืน่ค  าแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556  

วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2556 ศาลอุทธรณ์ภาค 7 มีค  าพิพากษายกฟ้องโจทก ์(ไม่เพิกถอนมติท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2551 ท่ีอนุมติัการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลกัทรัพยฯ์) เน่ืองจากศาลเห็นว่า การ
ประชุมผูถื้อหุน้ไดด้ าเนินการถูกตอ้งตามกฎหมายและกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

อย่างไรก็ตามโจทก์มีสิทธิยื่นฎีกาคดัคา้นค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาไดภ้ายในเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด เม่ือครบก าหนดเวลาโจทก์ไม่ยื่นฎีกาค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาภายในเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด คดีจึงยติุ    โดยบริษทัไดรั้บหนงัสืองรับรองคดีถึงท่ีสุดจากศาลจงัหวดักาญจนบุรี ลงวนัท่ี 9 
ตุลาคม 2556 
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6.   ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอืน่ 

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) [บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์] 
THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED (TCP) 

บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ  ำกดั (มหำชน)   เลขทะเบียนบริษทั 0107536000242  (เดิมเลขท่ี บมจ. 98)   
ประกอบธุรกิจหลกัประเภทผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษครำฟทส์ ำหรับผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์ประเภทกล่องลูก 
ฟูก โดยไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนจำกส ำนกังำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม   

มีท่ีตั้ งส ำนักงำนใหญ่ท่ีเลขท่ี 222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ต ำบลวงัขนำย อ ำเภอท่ำม่วง จงัหวดั
กำญจนบุรี 71110 โทรศพัท ์ 0-3461-1959 - 61 โทรสำร  0-3461-1956    

ท่ีตั้งส ำนกังำนสำขำท่ี 1 (สำขำกรุงเทพฯ)  ท่ีชั้น 26 สินสำธรทำวเวอร์  เลขท่ี 77/107-108  ถนนกรุง
ธนบุรี  แขวงคลองตน้ไทร  เขตคลองสำน  กรุงเทพฯ 10600   โทรศพัท ์0-2440-0707  โทรสำร  0-2440-
0717  และ 

ท่ีตั้งสำขำท่ี 2 (จงัหวดัปรำจีนบุรี) ท่ีเลขท่ี 70 หมู่ 4   ถนนหนองสังข์-วงัตะเคียน   ต ำบลบ่อทอง  
อ ำเภอกบินทร์บุรี  จงัหวดัปรำจีนบุรี 25110   โทรศพัท ์0-3729-8111 - 5  โทรสำร 0-3729-8116    

ปัจจุบนั ณ วนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2577  มีทุนช ำระแลว้ 3,582,537,210 บำท 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอืน่ 
 

6.1 กำรประกอบธุรกจิของแต่ละสำยผลติภัณฑ์ 
 

ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ 
 
  บริษทัผลิตเฉพาะกระดาษคราฟท์ส าหรับท าลอนลูกฟูกท่ีโรงงานแห่งท่ี 1 ท่ีจงัหวดั
กาญจนบุรี  และผลิตกระดาษคราฟท์ส าหรับท าลอนลูกฟูก และกระดาษคราฟท์ท าผิวกล่องสีขาวและสี
น ้ าตาลรระเภทต่าง   ท่ีโรงงานแห่งท่ี 2 ท่ีจงัหวดัรราจีนบุรี   ผลิตภณัฑ์ของบริษทัจากโรงงานทั้ง 2 แห่ง
สามารถแยกตามรระเภทและคุณภาพ ดงัน้ีคือ 
 

1) กระดาษส าหรับท าผิวกล่อง (Kraft Liner Board)  มีคุณสมบติัรับแรงกระแทกและ
แรงดนัทะลุไดดี้  แบ่งออกเร็นหลายรระเภทตามความตอ้งการของลูกคา้และลกัษณะการใชง้านดงัน้ี 
      

 

2) กระดาษคราฟทส์ าหรับท าลอนลูกฟูก (Corrugating Medium หรือ “CA”) มีคุณสมบติั
สามารถรับน ้ าหนกัการเรียงซ้อนไดดี้ การดูดซึมกาวเพื่อยึดกระดาษคราฟทผ์ิวกล่องให้ทรงรูร  ท าให้กล่อง
บรรจุภณัฑมี์ความแขง็แรง และมีความสามารถในการรับแรงกระแทกในแนวตั้งไดดี้ 
 

6.2 กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขัน 

6.2.1 กลยทุธ์ทางการตลาดและการแข่งขนั 
 

บริษทัยงัคงเน้นกลยุทธ์ด้านคุณภาพและการบริการ ซ่ึงเป็นกลยุทธ์หลักอย่างต่อเน่ือง  
เน่ืองจากกระดาษคราฟทเ์ป็นสินคา้ท่ีเป็นวตัถุดิบในการผลิตของผูผ้ลิตกล่องกระดาษลูกฟูก  ดงันั้นคุณภาพ

เกรด “KS” กระดาษคราฟทคุ์ณภาพสูง สีขาว เหมาะส าหรับใชง้านบรรจุ
ภณัฑท่ี์เนน้การพิมพท่ี์มีรายละเอียดและความสวยงาม 
 

เกรด “KA” กระดาษคราฟทคุ์ณภาพสูง สีเหลืองทอง  เหมาะส าหรับใชง้าน
บรรจุภณัฑท่ี์ตอ้งการความแขง็แรง  และรับน ้าหนกัสูง 
 

เกรด “KK” กระดาษคราฟทคุ์ณภาพสูง สีเรลือกไม ้  เหมาะส าหรับใชง้าน
บรรจุภณัฑท่ี์ตอ้งการความแขง็แรง และเร็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เน่ืองจากเร็นสีธรรมชาติ   
 

เกรด “KI” กระดาษคราฟทคุ์ณภาพสูง สีเหลืองอ่อน  เหมาะส าหรับใชใ้น
งานบรรจุภณัฑร์ระเภทรับน ้ าหนกัรานกลาง และตอ้งการความ
สวยงามดา้นการพิมพ ์
 

เกรด “II” กระดาษคราฟทคุ์ณภาพรานกลาง สีเหลืองอ่อน  เหมาะส าหรับ
ใชใ้นงานบรรจุภณัฑท่ี์ตอ้งการรับน ้าหนกัรานกลาง  
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และการบริการจึงเป็นหวัใจส าคญัของลูกคา้ของบริษทั  นอกจากน้ีบริษทัมีกลยุทธ์ดา้นอ่ืนเพื่อให้ไดเ้ปรียบ
คู่แข่งรายอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

 
1) คุณภาพสินคา้มีมาตรฐานและสม ่าเสมอ  บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัการ

ควบคุมคุณภาพอตัโนมติั โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัเพื่อให้ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพคงท่ีสม ่าเสมอ  
และไดมี้การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพสินคา้ของบริษทัให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้  และเหมาะสม
กบัเคร่ืองจกัรของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 

 
2) การบริการหลงัการขายและรับประกนัคุณภาพ  บริษทัไดพ้ฒันาและปรับปรุง

การบริการหลงัการขายให้มีความรวดเร็ว และได้ครอบคลุมไปถึงการอบรมให้ความรู้กบัผูใ้ช้สินคา้และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้สามารถใช้สินคา้ของบริษทัไดอ้ยา่งมีรระสิทธิภาพ นอกจากน้ีบริษทัมีเจา้หน้าท่ีบริการ
เทคนิคใหบ้ริการค ารรึกษาและแกไ้ขรัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชสิ้นคา้ของบริษทั รวมทั้งรระสานงานกบัฝ่าย
ผลิตในการพฒันาคุณภาพสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านของลูกคา้มากข้ึน 

 
3) การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ดว้ยสินคา้/บริการท่ีมีคุณภาพ  บริษทัไดจ้ดั

ใหที้มงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้นอกเหนือจากฝ่ายขาย ทั้งฝ่ายผลิต ควบคุมคุณภาพ และคลงัสินคา้ ออกเยี่ยม
ลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและรับฟังความคิดเห็นโดยตรง  และน าขอ้มูลมา
รรับรรุงรระสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทั 

 
กลุ่มลูกคา้เร้าหมาย : 

 
กลุ่มลูกคา้เร้าหมายของบริษทั คือ ผูผ้ลิตกล่องกระดาษและแผน่ลูกฟูกในรระเทศ 

 
นโยบายราคา : 
 
บริษทัมีนโยบายการก าหนดราคาโดยพิจารณาจากคุณภาพสินคา้ ระดบัราคาของ

ผูผ้ลิตรายอ่ืน   ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนั รวมทั้งภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างรระเทศ  
 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายภายในรระเทศและต่างรระเทศ  

 
1) ตลาดในรระเทศ   ในรี 2556 บริษทัจ าหน่ายกระดาษคราฟท์ให้แก่ผูผ้ลิต

กล่องกระดาษและแผน่ลูกฟูก รวมทั้งผูแ้รรรูรกระดาษทัว่ไร คิดเร็นร้อยละ 100 ของยอดขายรวมทั้งหมด  
โดยแบ่งเร็น 

1.1) การขายตรง  (Direct Sale)  บริษทัมียอดการขายโดยตรงคิดเร็นร้อยละ 
100 ของยอดขายภายในรระเทศ 

 
1.2) การขายผา่นตวัแทน   -ไม่มี-  

 
2) ตลาดต่างรระเทศ    -ไม่มี-  
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ลกัษณะของลูกคา้และความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้กบับริษทั  
 

บริษทัผลิตกระดาษคราฟทเ์พื่อจ าหน่ายใหก้บัผูผ้ลิตกล่องและแผน่ลูกฟูก รวมทั้งผู ้
แรรรูรกระดาษทัว่ไร  ทั้งน้ี ในรี 2556 บริษทัจ าหน่ายกระดาษคราฟทใ์ห้ผูผ้ลิตกล่อง ผูผ้ลิตแผน่ลูกฟูกและ
ผูแ้รรรูรกระดาษทัว่ไร คิดเร็นร้อยละ 54.73  จ  าหน่ายใหบ้ริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดัและบริษทั
ในเครือ ซ่ึงมีกรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนักบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัคิดเร็นร้อยละ 45.27  รัจจุบนั
บริษทัมีลูกคา้รระมาณ 60 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่เร็นลูกคา้รระจ าท่ีซ้ือกระดาษจากบริษทัมาตั้งแต่เร่ิมเริด
ด าเนินการ   

 
สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมและภาวะอุตสาหกรรม 

 
ภาวะอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท ์
 
เศรษฐกิจไทยปี  2556   คาดวา่จะมีอตัราการเติบโตประมาณ  3.6%  จากปีท่ีผา่นมา  

ซ่ึงชะลอตวัลงจากปี 2555  ท่ีมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจกวา่  6.4%   ปัจจยัภายนอกท่ียงัคงส่งผลกระทบ  
คงเป็นปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดในสหภาพยโุรป  และส่งผลต่อการขยายตวัของตลาดทัว่โลก   รวมถึงเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่อย่างประเทศจีนท่ีได้รับผลกระทบเช่นกนั ขณะท่ีการปรับค่าแรงขั้นต ่าทัว่ประเทศมีส่วนช่วย
กระตุน้การบริโภคภายในประเทศ  แต่ก็กระทบกบัการลงทุนและความสามารถในการแข่งขนัของภาคส่ง
ออก   

ปริมาณความตอ้งการใชก้ระดาษคราฟทใ์นประเทศปี 2556  ประมาณ 2.27 ลา้นตนั  
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 3.7  โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มข้ึนในส่วนของบรรจุภณัฑ์  เพื่อสนองความตอ้งการ
การบริโภคภายในประเทศ 

ปริมาณการน าเขา้กระดาษคราฟท์ในปี 2556  ประมาณ 250,000 ตนั  เพิ่มข้ึน
เล็กนอ้ยจากปีท่ีผา่นมา  ประเภทของกระดาษท่ีน าเขา้หลกัยงัคงเป็น  กระดาษ Sack Kraft  ส าหรับผลิตถุงปูน
ซิเมนต์     นอกจากนั้นก็ยงัเร่ิมมีการน าเขา้กระดาษ White Top Liner   และบางส่วนของกระดาษ 
Corrugating Medium  เพิ่มข้ึนส าหรับใชใ้นตลาดบรรจุภณัฑ ์

ปริมาณการส่งออกในปี  2556  ประมาณ  320,000 ตนั  ลดลงจากปีท่ีผา่นมา  8%  
เน่ืองจากราคาในภูมิภาคมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง  ทั้งจากคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น  ไตห้วนั  ญ่ีปุ่น  อินโดนีเซีย  
หรือแมแ้ต่ประเทศจีน   ประกอบกบัก าลงัการผลิตในประเทศท่ีลดลงชัว่คราว  จากการหยุดเดินเคร่ืองจกัร
ของผูผ้ลิตกระดาษในประเทศ 2 รายในช่วงตน้ปี  และช่วงปลายปี 
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หมายเหตุ   e : ประมาณการส าหรับปี 2556 
ท่ีมา :  บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย 
 

ภาวะการแข่งขนั 

ตลาดกระดาษคราฟทใ์นปี  2556   การแข่งขนัจากผูผ้ลิตกระดาษคราฟทภ์ายในประเทศ  ไม่รุนแรง
มากนัก  โดยเป็นผลมาจากก าลงัการผลิตภายในประเทศลดลง  โดยผูผ้ลิตกระดาษในประเทศรายหน่ึง
ประสบปัญหาเคร่ืองจกัรในช่วงปลายปี 2555  ต่อเน่ืองถึงช่วงตน้ปี  2556   และผูผ้ลิตกระดาษในประเทศอีก
รายหน่ึงหยุดการผลิตจากปัญหาน ้ าท่วมในช่วงปลายปี    ซ่ึงส่งผลต่อปริมาณกระดาษท่ีจะตอบสนองตลาด
ลดลง   ตรงกนัขา้มกลบัมีปริมาณกระดาษน าเขา้จากในภูมิภาค  กระจายสู่ตลาดมากข้ึน โดยเฉพาะในตลาด
บรรจุภณัฑก์ล่องกระดาษ 
 และจากการเติบโตของตลาดท่ีเพิ่มข้ึน  ประกอบกบัการน าเขา้ท่ีมีปริมาณเพิ่มข้ึนเช่นกนั  ท าให้
ผูผ้ลิตกระดาษคราฟท์เร่ิมมีการขยายก าลงัการผลิต  โดยคาดว่าจะมีก าลงัการผลิตเพิ่มข้ึนในปี  2557-2558  
กวา่  500,000  ตนั 
         2556 (e) 2555                  2554            2553 

 ความตอ้งการใชก้ระดาษคราฟทภ์ายในประเทศ (พนัตนั) 2,270 2,206                   2,121            2,049 

 ก าลงัการผลิต (พนัตนั)   2,630 3,068                   3,068            3,063 

 ส่วนเกิน/(ขาด)  360 862                      947            1,014 

 อตัราการใชก้ าลงัการผลิต (%) 86 72                       69                  67 

 ทีม่า : บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเยือ่และกระดาษไทย                             
 

 ปี 2556 (e) ปี 2555  ปี 2554 ปี 2553 
GDP (%) 3.6 6.4 0.1 7.8 
ความตอ้งการใชก้ระดาษคราฟทภ์ายในประเทศ 
(พนัตนั) 

2,270 2,188 2,121 2,049 

อตัราการขยายตวั (%) 3.7 3.1 3.0 10.3 
อตัราการบริโภคต่อคน (กก.) 34 33.5 33.0 32.1 
ปริมาณการน าเขา้กระดาษคราฟท ์(พนัตนั) 250 242 131 141 
อตัราการขยายตวั (%) 3 80 (7) 44 
ปริมาณการส่งออกกระดาษคราฟท ์(พนัตนั) 320 349 332 426 
อตัราการขยายตวั (%) (8) 5 (22) (19) 
ก าลงัการผลิต (พนัตนั) 3,068 3,068 3,068 3,063 
ส่วนเกิน/(ขาด) 798 880 947 1,014 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต (%) 74 71 69 67 
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รายช่ือคู่แข่งขนัและสัดส่วนก าลงัการผลิต 
 
รำยช่ือ ก ำลงักำรผลติ (ตนั/ปี) สัดส่วนของก ำลงักำรผลติ 

บริษทั อุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไ์ทย จ ากดั 584,000 18.3% 
บริษทั สยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 347,000 10.8% 
บริษทั รัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จ ากดั 520,000 16.3% 
บริษทั รัญจพลเรเรอร์ อินดสัตรี จ ากดั 300,000 9.3% 
บริษทั ไทยเคนเรเรอร์ จ ากดั (มหาชน) 275,000 8.6% 
บริษทั เอเชียคราฟทเ์รเรอร์ จ ากดั 260,000 8.1% 
บริษทั ยไูนเตด็เรเรอร์ จ ากดั (มหาชน) 130,000 4.1% 
บริษทั เอลิคคราฟทเ์รเรอร์ จ ากดั 130,000 4.1% 
บริษทั ไทยเรเรอร์มิลล ์จ ากดั 120,000 3.8% 
บริษทั อินเตอร์แรซิฟิคเรเรอร์ จ ากดั 120,000 3.8% 
บริษทั มหาชยัคราฟทเ์รเรอร์ จ ากดั 90,000 2.8% 
อ่ืน   324,000 10.0% 

รวม 3,200,000 100.0% 

   ท่ีมา :     บริษทัไทยเคนเรเรอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

แนวโนม้อุตสาหกรรมกระดาษคราฟทรี์ 2557 
 

สภาวะเศรษฐกิจไทยในปี  2557  คาดว่าจะมีอตัราเติบโตประมาณ  3.5-4.5%   ซ่ึงเป็นตวัเลข
ประมาณการจากสภาพเศรษฐกิจ  ภายใตก้รอบปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ  โดยจะส่งผลให้การขยาย
การลงทุนของทั้งนกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศมีการชะลอตวั  ทั้งๆท่ีก าลงัจะเขา้สู่การเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)   อย่างไรก็ตามแทน  เน่ืองจากการเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ของประเทศไทย จึงคาดวา่การลงทุนคงจะไม่หายไป  แต่จะเป็นจากการชะลอการ
ลงทุนออกไปแทน  

ปริมาณความตอ้งการกระดาษคราฟท ์ คาดวา่จะเพิ่มข้ึนประมาณ  4%  เป็น  2.36  ลา้นตนั  ใกลเ้คียง
กบัอตัราเติบโตทางเศรษฐกิจ   ทั้งน้ีการใช้งานในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์เร่ิมมีการปรับไปใชก้ระดาษท่ีมี
น ้าหนกัท่ีเบาลง  โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาความแข็งแรงให้เพิ่มข้ึน   ดา้นการแข่งขนัในประเทศ    ก็
คงไม่รุนแรงนัก  แมว้่าโรงงานกระดาษท่ีประสบปัญหา  จะกลบัมาเดินเคร่ืองจกัรได้ตามปกติ   คาดว่า
ปริมาณการน าเขา้กระดาษยงัคงจะมีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 
    

6.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 

6.3.1 การผลิต 
รัจจุบนั บริษทัมีโรงงานผลิตกระดาษคราฟทเ์พื่อบรรจุภณัฑ์อยู ่2 โรงงาน  มีก าลงั

การผลิตรวม 275,000 ตนัต่อรี  นโยบายและแผนการผลิตข้ึนกับการคาดการณ์ยอดขายของสายงาน
การตลาด โดยมีรายละเอียดท่ีตั้งของโรงงานดงัน้ี :  
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    โรงงานกาญจนบุรี  (โรงงานแห่งท่ี 1) 
      เลขท่ี 222 หมู่ 1  ถนนแสงชูโต 
      ต าบลวงัขนาย  อ าเภอท่าม่วง 
      จงัหวดักาญจนบุรี  71110   
      โทรศพัท ์: 0-3461-1959 - 61    โทรสาร :  0-3461-1956 
 
    โรงงานรราจีนบุรี  (โรงงานแห่งท่ี 2) 
     เลขท่ี 70 หมู่ 4   
     ต าบลบ่อทอง  อ าเภอกบินทร์บุรี 
     จงัหวดัรราจีนบุรี 
      โทรศพัท ์: 0-3729-8111 - 5     โทรสาร :  0-3729-8116 
 

6.3.2 วตัถุดิบและผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
 
    วตัถุดิบท่ีส าคญัต่อการผลิตกระดาษคราฟทข์องบริษทัรระกอบดว้ย 
 

1. เยื่อกระดำษใยยำว  (Long-fibre Pulp)  ท ามาจากตน้สนซ่ึงรลูกในภูมิอากาศ
หนาว  เร็นวตัถุดิบท่ีมีความส าคญัในการผลิตเพื่อให้กระดาษมีคุณภาพ  รัจจุบนั รระเทศไทยยงัไม่สามารถ
ผลิตเยือ่ใยยาวไดเ้อง  จึงตอ้งน าเขา้วตัถุดิบจากต่างรระเทศ  เช่น  รระเทศแคนาดา  และ ชิลี เร็นตน้ 

2. เยื่อกระดำษใยส้ัน  (Short-fibre Pulp)  เร็นเยื่อท่ีผลิตไดภ้ายในรระเทศ  โดยผลิต
จากรอ ชานออ้ย ไมไ้ผ่ และยคูาลิรตสั ซ่ึงจะใชผ้สมกบัเยื่อใยยาวตามสัดส่วนท่ีตอ้งการ  บริษทัสามารถจดัซ้ือเยื่อ
กระดาษใยสั้นภายในรระเทศ   

3. เศษกระดำษเก่ำ  (Waste Paper)  คือ เศษกระดาษกล่องท่ีใชแ้ลว้ซ่ึงเกบ็รวบรวมจาก
ภายในรระเทศและน าเขา้จากต่างรระเทศ เช่น รระเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโรร์ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจกัร และ
ญ่ีรุ่น เร็นตน้ 

4. สำรเคมี  เช่น สารส้ม สารกนัซึม สี และแร้งมนั  ซ่ึงวตัถุดิบเหล่าน้ีจะท า
หน้าท่ีเสริมคุณสมบติัของกระดาษคราฟทใ์ห้เร็นไรตามคุณภาพท่ีก าหนด  ทั้งน้ี สารเคมีสามารถจดัหาได้
ภายในรระเทศเกือบทั้งหมด 

5. ถ่ำนหิน  ใช้ส าหรับผลิตพลงังานความร้อนและผลิตไอน ้ าของหมอ้ไอน ้ า 
(Boiler)  บริษทัไดมี้การใชถ่้านหินน าเขา้บางส่วนจากรระเทศอินโดนีเชีย  ซ่ึงมีค่าความร้อนสูงกวา่ถ่านหิน
ท่ีจดัหาไดภ้ายในรระเทศท่ีก าลงัจะหมดไร 

อยา่งไรก็ตาม ไม่มีวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตกระดาษคราฟท์ชนิดใดมีตน้ทุนสูง
กวา่ร้อยละ 50 ของตน้ทุนการผลิตรวม 

ในรี 2556 บริษัทมีสัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบในรระเทศและต่างรระเทศใน
อตัราส่วน 90 : 10   ทั้งน้ีบริษทัไม่มีการพึ่งพิงการสั่งซ้ือวตัถุดิบจากรายหน่ึงรายใดเน่ืองจากผูจ้  าหน่าย
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตกระดาษคราฟทมี์จ านวนมาก และสามารถทดแทนการจดัหา และ/หรือ จดัซ้ือไดท้ั้ง
ในรระเทศและต่างรระเทศ    
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6.3.3 ขั้นตอนและเทคโนโลยกีารผลิต 
 

การผลิตกระดาษคราฟทเ์ร็นการผลิตแบบต่อเน่ือง (Continuous Flow Production)   
โดยใชเ้คร่ืองจกัรอตัโนมติัและเทคโนโลยสูีง  รริมาณการผลิตค่อนขา้งแน่นอนและสามารถควบคุมคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ให้เร็นไรตามมาตรฐานท่ีก าหนดทุกรระการ ขั้นตอนการผลิตกระดาษคราฟท์สามารถแบ่ง
ออกเร็น 2 ขั้นตอนใหญ่ดงัน้ี 
 

1) กำรเตรียมเยือ่ (Stock Preparation)  
 
เยื่อกระดาษเตรียมโดยน าเศษกระดาษท่ีอดัรวมกนัไวส่้งเขา้ถงัตีเยื่อ  เพื่อตีให้เยื่อ

กระดาษแยกตวัออกจากกนั  จากนั้นจึงส่งเขา้เคร่ืองแยกส่ิงสกรรกเพื่อแยกส่ิงสกรรกท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น 
พลาสติก เศษผา้ เศษโลหะ และโฟม เร็นตน้ ออกจากเศษกระดาษ   แลว้จึงส่งเขา้เคร่ืองแยกส่ิงสกรรกท่ีมี
ขนาดเล็ก  เยื่อท่ีผ่านการท าความสะอาดแล้วจะส่งเขา้เคร่ืองบีบน ้ าเพื่อบีบน ้ าให้แห้ง  จากนั้นจึงส่งไรยงั
เคร่ืองคดัขนาดเยื่อ  และเคร่ืองละลายหมึกและยางมะตอย  จากนั้นจึงน าเขา้เคร่ืองบดเยื่อเพื่อให้ได้เยื่อ
กระดาษท่ีเหมาะแก่การน าไรท าเร็นแผน่  แลว้น าเขา้เคร่ืองท าเยื่อให้ขน้  ในขั้นตอนน้ีกระดาษบางชนิดตอ้ง
เติมสารเคมีและส่วนผสมอ่ืน   ลงไรดว้ย เช่น ชนัสน สารส้ม เร็นตน้  เพื่อเพิ่มคุณสมบติัของกระดาษให้ดี
ข้ึน เช่น ร้องกนัไม่ใหน้ ้าและหมึกซึม  แลว้จึงน าเขา้ถงัเก็บเยือ่เพื่อเตรียมใชง้านต่อไร 
 

2) กำรท ำแผ่นกระดำษ (Paper Making) 
 

2.1) กระดาษคราฟทส์ าหรับท าผวิกล่อง 
ผลิตโดยน าเยื่อใยสั้นและเยื่อใยยาวใส่เขา้ถงัตีเยื่อเพื่อตีให้เยื่อแยกตวั

ออกจากกนั  แลว้น าเขา้เคร่ืองบดเยื่อให้ไดค้วามยาวเยื่อตามตอ้งการแลว้พกัไวท่ี้ถงัพกัเยื่อ  จากนั้นจึงน าเยื่อ
กระดาษท่ีเก็บไวใ้นถงัซ่ึงมีอยู่ 2 ชนิด คือ เยื่อกระดาษเก่าใชท้  าเร็นพื้นกระดาษดา้นล่าง  และเยื่อกระดาษ
ใหม่ใชรู้ทบัดา้นบน  มารูใหเ้ร็นแผน่บนตะแกรงพลาสติก  โดยมีเคร่ืองบีบน ้ าให้ออกจากเยื่อกระดาษจะได้
แผ่นกระดาษท่ีมีความช้ืนสูง  แผ่นกระดาษน้ีจะเคล่ือนท่ีไรตามลูกอบกระดาษขนาดใหญ่ท่ีมีอุณหภูมิสูง  
เพื่อลดความช้ืนลงให้ไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนด  ในขณะเดียวกนัก็เพิ่มความเหนียวของกระดาษโดยการ
เคลือบผวิกระดาษดว้ยแร้งเรียก  แลว้น าเขา้เคร่ืองขดัผวิหนา้กระดาษเพื่อให้กระดาษมีความเงาก่อนเก็บเร็น
มว้นใหญ่  จากนั้นจึงน ามาตดัและมว้นเร็นขนาดต่าง   ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
 

2.2) กระดาษท าลอนลูกฟูก 
ผลิตโดยน าเยื่อกระดาษใช้แลว้ท่ีอยู่ในถงัเก็บเยื่อมาเขา้เคร่ืองท าแผ่น

ใหผ้า่นไรบนตะแกรงพลาสติก  และผา่นขั้นตอนการผลิตต่อเน่ืองเช่นเดียวกบักระดาษคราฟทส์ าหรับท าผิว
กล่อง  แต่กระดาษท าลอนลูกฟูกจะมีเพียงชั้นเดียว 

  
 

6.3.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

กระบวนการผลิตกระดาษคราฟทไ์ม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  และบริษทัไม่เคย
มีรระวติัการกระท าความผดิเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ในทางตรงกนัขา้ม บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการผลิตกระดาษ
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ท่ีมีคุณภาพและพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง รวมถึงรักษาและสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มท่ีดีภายในองค์กร 
ชุมชนและสังคม  ตามมาตรฐานระบบการรักษาและจดัการส่ิงแวดลอ้มใหเ้ร็นไรตามกฎหมาย   มุ่งรรับรรุง
และลดรริมาณของเสียและมลพิษ เพื่อร้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  บริษทัมีการก าหนดวตัถุรระสงค์
และเร้าหมายในการพฒันานโยบายการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ  ทั้งน้ี ในรี 2546 โรงงานแห่ง
ท่ี 2 ท่ีจงัหวดัรราจีนบุรี ไดรั้บการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001  จากบริษทัยไูนเต็ด รีจิส 
ตร้า ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และในเดือนพฤศจิกายน 2549 โรงงานแห่งท่ี 1 ท่ีจงัหวดักาญจนบุรี 
ไดรั้บการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004 จากบริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั  
 

บริษทัให้ความส าคญัต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มตามหลกัการ 3R คือ  Reduce ซ่ึง
หมายถึง  การลดการใชท้รัพยากรและลดมลภาวะ  Reuse & Recycle หมายถึง การน าวสัดุหรือส่ิงของท่ีใช้
แลว้กลบัมาใชซ้ ้ าหรือใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ใหม่  และ Replenish หมายถึง การฟ้ืนฟูหรือการสร้าง
ทางเลือกใหม่ท่ีเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด อีกทั้งมีการรณรงคแ์ละกระตุน้ให้พนกังานทุกระดบั
เกิดพฤติกรรมตามแนว 3R  
 

นอกจากน้ี จากการท่ีบริษทัน ากระดาษท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ จดัเร็นการรีไซเคิล 
(Recycled) วสัดุช่วยลดรริมาณขยะ ช่วยลดการตดัไมท้  าลายร่าและรักษาสภาพแวดล้อมโดยทางออ้ม
เช่นเดียวกนั 

 
6.4 กำรวจัิยและพฒันำ 

 
การเรล่ียนแรลงเทคโนโลยีการผลิตกระดาษคราฟท์ไดมี้การพฒันาโดยสามารถพิจารณาตาม

จ านวนชั้นของเยือ่กระดาษท่ีน าไรรระกอบข้ึนเร็นกระดาษคราฟทห์น่ึงแผน่  กล่าวคือ จากกระดาษคราฟท ์
1 ชั้นพฒันาเร็น 2 ชั้น 3 ชั้น และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดคือกระดาษคราฟท์ 4 ชั้น ซ่ึงมีผลต่อการควบคุม
รริมาณการใชว้ตัถุดิบไดดี้ข้ึน   ดงันั้นเทคโนโลยกีารผลิตกระดาษคราฟทใ์หม่ท่ีมีจ  านวนชั้นกระดาษมากข้ึน
สามารถน าเยื่อกระดาษเก่ามาใช้รูเยื่อชั้นล่าง   และใช้เยื่อกระดาษใหม่รูทบัชั้นบน จึงท าให้สามารถ
รระหยดัและลดตน้ทุนการผลิตไดใ้นระดบัหน่ึง    

ทั้งน้ีโรงงานแห่งท่ี 2 ของบริษทัท่ีจงัหวดัรราจีนบุรี  เร็นโรงงานผลิตกระดาษคราฟทแ์ห่งเดียว
ในรระเทศไทยท่ีใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยัท่ีสุดในการผลิตกระดาษคราฟท ์4 ชั้น 
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7.  โครงสร้างเงินทุน 
 

7.1 หลกัทรัพยข์องบริษทั 
 

บริษทัมีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 จ านวน 3,583,887,210 บาท เรียกช าระแลว้ 
3,582,537,210 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 358,253,721 หุน้   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 
หุน้บุริมสิทธิ    - ไม่มี -   

 
7.2 ผูถื้อหุน้ 

 
รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้และรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป และรายช่ือผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ 5 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 

 31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 

กลุ่มผูถื้อหุ้น/ช่ือผูถื้อหุ้น จ านวน 
หุ้นท่ีถือ  

% 
 

จ านวน 
หุ้นท่ีถือ  

% 
 

จ านวน 
หุ้นท่ีถือ  

% 
 

จ านวน 
หุ้นท่ีถือ  

% 
 

จ านวน 
หุ้นท่ีถือ  

% 
 

1.  บมจ. เอสซีจีเปเปอร์ 309,197,095 86.31 309,197,095 86.31 309,197,095 86.31 309,197,095 86.31 309,197,095 86.31 
2.  กลุ่มนายพรสิทธ์ิ เจนดิษฐการ 17,470,104 4.88 18,217,679 5.09 18,242,879 5.09 18,282,579 5.10 18,374,679 5.13 
3.  กลุ่มนายกิตติ  กีรติมงคลเลิศ 6,842,037 1.91 6,956,836 1.94 6,956,836 1.94 6,956,836 1.94 6,956,836 1.94 
4.  ส านกังานประกนัสงัคม 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 3,100,000 0.87 3,100,000 0.87 3,100,500 0.87 3,137,700 0.88 3,179,800 0.89 

 

กลุ่มผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทและมีอ านาจในการจัดการบริษัท  
 

ช่ือ ประเภทธุรกจิ ตวัแทนที่เป็นกรรมการบริษทั 
(ณ วนัที่ 7 กมุภาพนัธ์ 2557) 

 บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตเยื่อกระดาษ นายรุ่งโรจน ์รังสิโยภาส 
นายชาติชาย ลือกลุวฒันะชยั 
นายด าริ ตนัชีวะวงศ ์
นายมนตรี มหาพฤกษพ์งศ์ 

 
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
บริษทัพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามก าไรบริษทั ตามความจ าเป็นท่ีตอ้งใชเ้งินในการ

ลงทุน และภาระหน้ีสินของบริษทั  
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8.   การจัดการ 
 

8.1 โครงสร้างการจดัการ 
 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหาร ทั้งส้ิน 5 ชุด ดงัต่อไปน้ี 

 
8.1.1 คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการของบริษทั ปัจจุบนัมีจ านวน 11 คน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 
10 คน  ซ่ึงในจ านวนน้ีมีกรรมการอิสระอยูด่ว้ยจ านวน 6 คน และกรรมการท่ีมาจากฝ่ายจดัการจ านวน 1 คน  
เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีคณะกรรมการจะมีการประชุมอยา่ง
น้อยปีละ 4 คร้ัง  โดยการประชุมแต่ละคร้ังจะมีการก าหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน  และมีการส่ง
รายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหนา้  การพิจารณา
วาระต่าง ๆ จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม  และเปิดโอกาสให้มี
การแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผูดู้แลใหใ้ชเ้วลาในการประชุมอยา่งเหมาะสม 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปี กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม ถา้
จ านวนกรรมการจะออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง  อยา่งไรก็ตาม กรรมการท่ีออกไปนั้นจะไดรั้บเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอีกก็ได ้

ทั้งน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 ได้มีมติให้ก าหนด
คุณสมบติัของกรรมการเพิ่มเติมในเร่ืองอายกุรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอวา่ กรรมการบริษทัมี
ก าหนดเกษียณอายเุม่ือครบ 72 ปี หากกรรมการมีอายคุรบ 72  ปี ในขณะท่ียงัด ารงต าแหน่งกรรมการอยูก่็ให้
ด ารงต าแหน่งต่อไปจนครบก าหนดวาระแลว้จึงเกษียณอายุ แต่หากขณะเสนอแต่งตั้ง กรรมการมีอายุยงัไม่
ครบ 72  ปี ก็ยงัสามารถไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการไดอี้ก 

การสรรหาบุคคลเพื่อเขา้เป็นกรรมการจะคดัเลือกจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีพื้นฐานและ
ความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มี
ประวติัการท างานท่ีโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย  รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
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ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

1) มีอ านาจหน้าท่ีและรับผิดชอบจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงั
รักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

2) ก ากับดูแลนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ท่ีสมดุลและย ัง่ยนืของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) พิจารณาแผนการด าเนินงานของบริษทั และพฒันาขีดความสามารถของ
บริษทัใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

4) ประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง (กรรมการผูจ้ดัการ) 

5) ก ากับดูแลและพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง รวมทั้งการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

6) อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษทั โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ     
ผูห้น่ึงผูใ้ด  และไม่ด าเนินการใด ๆ ท่ีเป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษทั 

7) ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการ
บริษทัจดทะเบียน และแนวทางของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

8) เป็นผูก้  ากบัดูแลและติดตามการวดัผลการด าเนินงาน โดยก าหนดให้มีการ
รายงานผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ  รวมทั้งใหน้โบยายเพื่อการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงาน 

9) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม  โดย
ตระหนกัในความส าคญัของระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน  เพื่อลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและ
การใชอ้  านาจอยา่งไม่ถูกตอ้ง รวมทั้งป้องกนัการกระท าผดิกฎหมายดว้ย 

10) ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเป็นธรรม  และให้ไดรั้บข่าวสาร
อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 

ทั้งน้ี คณะกรรมการจะมอบอ านาจให้แก่กรรมการ คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือ
นิติบุคคลก็ได ้ให้กระท าร่วมกนั หรือแยกกนัเพื่อกระท าอยา่งหน่ึงอย่างใดตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั
ของบริษทัโดยให้ค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  คณะกรรมการมีสิทธิเปล่ียนแปลงหรือถอน
อ านาจท่ีได้มอบให้ไวแ้ก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพน้จากหน้าท่ีและแต่งตั้งบุคคลอ่ืนข้ึนแทนในเม่ือ
พิจารณาเห็นเหมาะสม  ทั้งน้ีบุคคลผูไ้ดรั้บมอบหมายอ านาจหรือแต่งตั้งนั้นจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ค าสั่ง
และนโยบายท่ีคณะกรรมการไดใ้หไ้ว ้
 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 
1. นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส ประธานกรรมการ 
2. นายด าริ  ตนัชีวะวงศ ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายกฤษณะ  ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการ 
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4. นายชาติชาย  ลือกุลวฒันะชยั กรรมการ 
5. นายสิทธิชยั  จนัทราวดี กรรมการ 
6. นางสาวรววีลัย ์ ภิยโยพนากุล กรรมการ 
7. นายวรีพนัธ์  พลูเกษ กรรมการ 
8. นายมนตรี  มหาพฤกษพ์งศ ์ กรรมการ 
9.  นายโสภณ  ธรรมปาโล กรรมการ 
10. พล.ต.ต. อุไร  สีอุไรย ์ กรรมการ 
11. นายธวชัชยั  วงศไ์พศาล กรรมการ  
  (นางพรเพญ็  นามวงษ ์ เลขานุการคณะกรรมการและ 
   เลขานุการบริษทั)  

   กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั และวิธีการลงนามผูกพนับริษทั กระท า
ไดด้งัต่อไปน้ี คือ   นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  นายชาติชาย ลือกุลวฒันะชยั  นายด าริ ตนัชีวะวงศ์  นายมนตรี 
มหาพฤกษ์พงศ์  นายธวชัชัย วงศ์ไพศาล  กรรมการสองในห้าคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา
ส าคญัของบริษทั 
 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วนัท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2557  ประกอบด้วย

กรรมการ 4 คน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นายโสภณ  ธรรมปาโล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวรววีลัย ์ ภิยโยพนากุล กรรมการตรวจสอบ 
3. พล.ต.ต. อุไร  สีอุไรย ์ กรรมการตรวจสอบ 

4. นายสิทธิชยั  จนัทราวดี กรรมการตรวจสอบ 
 

คุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 

ให้กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ
ภายใตข้อ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี  และเม่ือครบก าหนดออก

ตามวาระก็อาจไดรั้บพิจารณาแต่งตั้วใหด้ ารงต าแหน่ต่อไปไดอี้ก 
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ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยกฎหมายอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งและเพียงพอ 

2) ส่งเสริมใหมี้การพฒันาระบบรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชี
สากล 

3) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)  และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป 

4) สอบทานใหมี้ระบบงานเชิงป้องกนัและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน 

5) สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 

6) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

7) สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและก าหนดมาตรการป้องกนัภายในองคก์ร  

8) สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบริหารความเส่ียงและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทนัสมยั
อยูเ่สมอ 

9) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ใหเ้ป็นตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

10) สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 

11) สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบติังานของส านกังานตรวจสอบภายในและ
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชี 

12) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

13) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัและประเมินประสิทธิภาพการท างาน
ของผูส้อบบญัชี 

14) จดัใหมี้การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

15) สอบทานใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล 

16) พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลังพล ของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู ้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก 
(Outsourcing) 
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17) ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือเปล่ียนแปลงผูต้รวจสอบภายใน ในกรณีใชบ้ริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) 

18) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบติั
หนา้ท่ีและรายงานต่าง ๆ  รวมทั้งสายการบงัคบับญัชา 

19) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมาย 
 

ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก 
สั่งการใหฝ่้ายจดัการ หวัหนา้หน่วยงานหรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือ
ส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด
เม่ือเห็นวา่จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติังานภายในขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตาม

ค าสั่งของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัโดยตรงต่อผูถื้อ
หุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียและบุคคลทัว่ไป 

 

8.1.3 คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ณ วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 

คน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. พล.ต.ต. อุไร  สีอุไรย ์ ประธานกรรมการสรรหา 
2. นายด าริ  ตนัชีวะวงศ ์ กรรมการสรรหา 
3. นายวรีพนัธ์  พลูเกษ กรรมการสรรหา 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหา 
ให้กรรมการสรรหามีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือครบก าหนดออกตาม

วาระก็อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้ก 
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหา 
1) พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้ งการมี

ผลประโยชน์ขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
2) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัในกรณีท่ีมี

เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัของกรรมการบริษทั 
3) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังหลงัมี

การประชุมคณะกรรมการสรรหาอยา่งสม ่าเสมอ 
4) ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และก าหนด

กระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการท่ีครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการท่ีมี
คุณสมบติัหลากหลายทั้งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะดา้น 
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5) พิจารณาสรรหาบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั
ทดแทนกรรมการท่ีครบวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติั 

6) พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกับข้อบงัคับ 
(Charter) ของคณะกรรมการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมติัปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความ
ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

7) ปฏิบติัหน้าท่ีในเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย รวมถึง
ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าท่ีในการพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง
อนุกรรมการท่ีครบวาระดว้ย  

ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการสรรหามีอ านาจเรียกสั่ง
การให้ฝ่ายจดัการ หัวหนา้หน่วยงานหรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่ง
เอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งจ าเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบติัหน้าท่ีภายใตข้อบเขตอ านาจหน้าท่ีของขอ้บงัคบั
ฉบบัน้ี คณะกรรมการสรรหาอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน ๆ หาก
เห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสมโดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบในเร่ืองค่าใชจ่้าย 

 

8.1.4 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท ณ ว ันท่ี  7 กุมภาพันธ์  2557

ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. นายกฤษณะ  ศิวะกฤษณ์กุล ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
2.  นายชาติชาย  ลือกุลวฒันะชยั กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

3.  นายสิทธิชยั  จนัทราวดี กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

ให้กรรมการสรรหามีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือครบก าหนดออกตาม
วาระก็อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้ก 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

1) เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทัและ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง ซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี และเบ้ียประชุม 

2) เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหาร (Management Incentive) ซ่ึง
รวมถึงเงินเดือน โบนสัประจ าปี โดยใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล ในกรณีท่ีเห็นสมควร ใหว้า่จา้งบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อใหค้  าแนะน าการด าเนินโครงการ 

3) ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อก าหนดค่าตอบแทนก่อน
น าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 

4) พิจารณางบประมาณการข้ึนค่าจา้ง การเปล่ียนแปลงค่าจา้งและผลตอบแทน เงิน
รางวลัประจ าปีของพนกังานจดัการระดบัสูง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั 
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5) พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปล่ียนแปลงและแนวโน้มในเร่ือง
ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั  รวมทั้งผูบ้ริหาร อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทั
อนุมติั  

6) พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและเปรียบเทียบกบับริษทั 
จดทะเบียนชั้นน าอ่ืน ๆ ท่ีมีการประกอบธุรกิจอยา่งเดียวกนัเพื่อให้บริษทั รักษาความเป็นผูน้ าในตลาดธุรกิจ
อุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานใหเ้จริญกา้วหนา้ 

7) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังหลงัมี
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอยา่งสม ่าเสมอ 

8) ประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงาน
ผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

9) พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกับข้อบังคับ 
(Charter) ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมติัปรับปรุงให้เหมาะสม
และมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

10) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  
ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอ านาจ

เรียก สั่งการใหฝ่้ายจดัการ หวัหนา้หน่วยงานหรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่ง
เอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งจ าเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบติัหน้าท่ีภายใตข้อบเขตอ านาจหน้าท่ีของขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน ๆ 
หากเห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสมโดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบในเร่ืองค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

 

8.1.5 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557  ประกอบดว้ยกรรมการ 5 

คน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1)  นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2)  นายชาติชาย ลือกุลวฒันะชยั กรรมการบริหาร  
3) นายด าริ  ตนัชีวะวงศ์ กรรมการบริหาร 
4) นายมนตรี  มหาพฤกษพ์งศ ์ กรรมการบริหาร 
5) นายธวชัชยั วงศไ์พศาล กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีและรับผิดชอบในการบริหารและจดัการกิจการ

ทั้งหลายทั้งปวงของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย ภายใตน้โยบายและแผนงานประจ าปีท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  
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ก                               2556    

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณา

ผลตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร ผู้ถอืหุ้น

(11 คน) (4 คน) (3 คน) (3 คน) (5 คน) (11 คน)

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส นายโสภณ ธรรมปาโล พล.ต.ต. อุไร สีอุไรย์ นายกฤษณะ ศวิะกฤษณ์กุล นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 6/6 - - - 5/5 1/1
2. นายด าริ ตนัชีวะวงศ์ 5/6 - 1/1 - 4/5 1/1
3. นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล 6/6 - - 2/2 - 1/1
4. นายชาติชาย ลือกุลวฒันะชยั 6/6 - - 2/2 4/5 1/1
5. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ 5/6 - - - 4/5 1/1
6. นางสาวรวีวลัย์ ภยิโยพนากุล 5/6 6/6 - - - 1/1
7. นายวีรพนัธ์ พลูเกษ 5/6 - 1/1 - - 1/1
8. นายสิทธิชยั จนัทราวดี 6/6 5/5 - 2/2 - 1/1
9. นายโสภณ ธรรมปาโล 6/6 6/6 - - - 1/1

10. พล.ต.ต.อไุร สีอไุรย์ 5/6 6/6 1/1 - - 1/1
11. นายธวชัชยั วงศ์ไพศาล 6/6 - - - 4/5 1/1

หมายเหต:ุ

 - นายสทิธิชยั จนัทราวด ีได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 4 กมุภาพนัธ์ 2556

 - กรรมการอิสระ จ านวน 6 คน ได้แกล่ าดบัที่ 3, 6, 7, 8, 9 และ 10

 - คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 คน ได้แกล่ าดบัที่ 6, 8, 9 และ 10

 - คณะกรรมการสรรหา จ านวน 3 คน ได้แกล่ าดบัที่ 2, 7 และ 10

 - คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จ านวน 3 คน ได้แกล่ าดบัที่ 3, 4 และ 8

 - คณะกรรมการบริหาร จ านวน 5 คน ได้แกล่ าดบัที่ 1, 2, 4, 5 และ 11

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

รายช่ือกรรมการบริษัท

ประธาน

หน่วย: ครัง้

การเข้าประชุมของกรรมการบริษัทในปี 2556
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8.1.6 ฝ่ายจดัการ 
ฝ่ายจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 5 คน ดงัมี

รายช่ือต่อไปน้ี 
1) นายธวชัชยั  วงศไ์พศาล กรรมการผูจ้ดัการ 
2) นายสหรัฐ  พฒันวบิูลย ์ ผูอ้  านวยการโรงงานปราจีนบุรี 
3) นายองอาจ  ล้ิมประยรูยงค ์ ผูอ้  านวยการสายงานการเงิน บญัชี และ MIS 
4) นายณฐัวฒิุ  พรกิติพงษ ์ ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 
5) นายเอกสิทธ์ิ  กิติศกัด์ิไชยกุล ผูจ้ดัการโรงงานกาญจนบุรี 

8.2 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 
ในปี 2556  การแต่งตั้ งและการเลือกตั้ งกรรมการของบริษัทผ่านการกลั่นกรองจาก

คณะกรรมการสรรหาซ่ึงมีหนา้ท่ีสรรหาบุคคลผูท้รงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบรอบตามวาระ
หรือในกรณีอ่ืน ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการ
เลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  โดยคณะกรรมการสรรหาคดัเลือกจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีพื้นฐานและความ
เช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้ า วสิัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการ
ท างานท่ีไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาถึงคุณสมบติัเฉพาะบุคคลของผูท่ี้จะคดัเลือกเพื่อ
เสนอช่ือเป็นกรรมการในดา้นต่าง ๆ คือ 

 ความมีคุณธรรมและความรับผดิชอบ (Integrity and Accountability) 
 การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล (Informed Judgement) 
 ความมีวฒิุภาวะและความมัน่คง  เป็นผูรั้บฟังท่ีดีและกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง

และเป็นอิสระ 
 ยึดมัน่ในการท างานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ  รวมทั้งพิจารณา

ความรู้ความช านาญท่ีจ าเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการ  เพื่อให้คณะกรรมการสามารถ
ก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย  และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

อยา่งไรก็ตาม การเลือกตั้งกรรมการบริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 15 ดงัน้ี 

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด 
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ทั้ งน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 ได้มีมติให้ก าหนด
คุณสมบติัของกรรมการเพิ่มเติมในเร่ืองอายกุรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอวา่ กรรมการบริษทัมี
ก าหนดเกษียณอายเุม่ือครบ 72 ปี หากกรรมการมีอายคุรบ 72  ปี ในขณะท่ียงัด ารงต าแหน่งกรรมการอยูก่็ให้
ด ารงต าแหน่งต่อไปจนครบก าหนดวาระแลว้จึงเกษียณอายุ แต่หากขณะเสนอแต่งตั้ง กรรมการมีอายุยงัไม่
ครบ 72  ปี ก็ยงัสามารถไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการไดอี้ก 

8.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 
8.3.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการจ านวน 11 คน (รวมกรรมการท่ีลาออกระหวา่งปีจ านวน 
1 คน)  เป็นเงินรวม 4,174,998 บาท  เป็นผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินบ าเหน็จและค่าเบ้ียประชุม 

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 คน เป็นเงินรวม 786,616 บาท   เป็น
ผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินบ าเหน็จและค่าเบ้ียประชุม 

(ค) ค่าตอบแทนรวมของฝ่ายจดัการจ านวน 5 คนเป็นเงินรวม 21,696,000 บาท  
เป็นผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินเดือนและโบนสั 

8.3.2 ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นตวัเงิน 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีบริษทัสมทบให้ฝ่ายจดัการ ในฐานะพนกังานของ

บริษทัจ านวนรวม 1,837,680 บาท  และมีรถประจ าต าแหน่ง 
 

หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ 

(หน่วย : บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
(ต่อคร้ัง) 

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

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

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

4.  คณะกรรมการพิจารณา ประธานกรรมการ 60,000/ปี 20,000 
  ผลตอบแทน กรรมการ 60,000/ปี 15,000 

5. คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ 60,000/ปี 20,000 

 กรรมการ 60,000/ปี 15,000 
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ค่าตอบแทน

รายปี

เบีย้ประชุม*

6 ครัง้

ค่าตอบแทน

ตามผลการ

ด าเนินงาน**

ค่าตอบแทน

รายปี

เบีย้ประชุม

5 ครัง้

ค่าตอบแทน

รายปี

เบีย้ประชุม

3 ครัง้

ค่าตอบแทน

รายปี

เบีย้ประชุม

1 ครัง้

ค่าตอบแทน

รายปี

เบีย้ประชุม

5 ครัง้

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส           90,000        210,000       181,818 -                     -                   -                     -                   -                     -                             60,000       100,000 641,818

2. นายด าริ ตนัชีวะวงศ์           90,000          90,000       181,818 -                     -                             60,000          15,000 -                     -                             60,000          60,000 556,818

3. นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล           90,000        105,000       181,818 -                     -                   -                     -                             60,000          40,000 -                     -                   476,818

4. นายชาติชาย ลือกุลวัฒนะชยั           90,000        105,000       181,818 -                     -                   -                     -                             60,000          30,000           60,000          60,000 586,818

5. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์           90,000          90,000       181,818 -                     -                   -                     -                   -                     -                             60,000          60,000 481,818

6. นางสาวรวีวัลย์ ภยิโยพนากุล           90,000          90,000       181,818           90,000          90,000 -                     -                   -                     -                   -                     -                   541,818

7. นายวีรพนัธ์ พลูเกษ           90,000          90,000       181,818 -                     -                             60,000          15,000 -                     -                   -                     -                   436,818

8. นายสิทธิชยั จนัทราวดี           90,000        105,000       141,469           81,616          75,000 -                     -                             60,000          30,000 -                     -                   583,085

9. นายโสภณ ธรรมปาโล           90,000        105,000       181,818           90,000       180,000 -                     -                   -                     -                   -                     -                   646,818

10. พล.ต.ต.อไุร สีอไุรย์           90,000          90,000       181,818           90,000          90,000           60,000          20,000 -                     -                   -                     -                   621,818

11. นายธวัชชยั วงศ์ไพศาล           90,000        105,000       181,818 -                     -                   -                     -                   -                     -                             60,000          60,000 496,818

12. นายยรรยง พทุธาพิพฒัน์                      -                     -          40,349 -                     -                   -                     -                   -                     -                                        -                     - 40,349

รวม 990,000 1,185,000 1,999,998 351,616 435,000 180,000 50,000 180,000 100,000 300,000 340,000 6,111,614

หมายเหตุ:

  - *รวมเบีย้ประชมุการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นวันที่ 21 มีนาคม 2556

  - **ร้อยละ 0.5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2555 (รวมไมเ่กิน 2 ล้านบาทตอ่ปี) คณะกรรมการบริษัทแบง่จา่ยในอตัราเทา่กัน

  - นายสิทธิชยั จนัทราวดี ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน แทนนายยรรยง พทุธาพิพฒัน์ โดยมีผลตัง้แตว่ันที่ 22 มีนาคม 2555 และได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ

    โดยมีผลตัง้แตว่ันที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2556

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2556 รายบุคคล

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณา

ผลตอบแทน

ช่ือกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนรวม

รายบุคคล



9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่ 

บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน)  ดาํเนินงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการ
บริษทัโดยกาํหนดให้มีการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั  พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ประกาศและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมถึงกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้แนวทางไว ้  โดยให้ความสําคญัและยึดมัน่ต่อ  “ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสําหรับ
กรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Companies)”    

ทั้งน้ีบริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบและเป็นธรรม ภายใตก้รอบของจรรยาบรรณท่ีได้
มีการกาํหนดใหเ้หมาะสมกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สูงสุดและ
ย ัง่ยืน  ดงันั้นบริษทัจึงให้ความสําคญัในหลกัการและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบและเป็น
ธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เช่น การกาํหนดอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัโครงสร้าง  องคป์ระกอบ หนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั การเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส มี
ระบบการตรวจสอบและการบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุม เพื่อความเช่ือถือและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้น  โดย
บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในเร่ืองดงักล่าวผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น ในรายงานประจาํปี  แบบ 56-1  เวบ็ไซด์ของ
บริษทั(www.thaicane.com) และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่ออาํนวยความสะดวก
ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย 

ในดา้นการกาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงาน  คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย
ให้ผูบ้ริหารเป็นผูก้าํกบัดูแลกิจการ โดยกาํหนดให้มีการประชุมและรายงานเป็นประจาํทุกเดือนเป็นอย่าง
นอ้ย  นอกจากนั้นยงัมีคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการดว้ยในอีกระดบัหน่ึง  เพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจวา่มีการติดตามผลการดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ด  และมีการสั่งการให้แกไ้ขปรับปรุงการดาํเนินงานของ
บริษทัอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 

 

การปฎบิัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญและปฏิบติัตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึง
ประกอบดว้ยหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดี 5 หมวด ไดแ้ก่ 

9.1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
9.2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
9.3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
9.4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
9.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
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หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

9.1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
1) สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ 

บริษทัอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะ
นกัลงทุนในหลกัทรัพย ์และในฐานะเจา้ของบริษทั ดว้ยวิธีการและมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้ 
โดยใหสิ้ทธิในการซ้ือ ขาย โอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ  การไดรั้บส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษทั  
การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า  การเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอย่างเป็นอิสระ  การร่วมตดัสินใจในเร่ือง
สําคญัของบริษทั เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมติัธุรกรรมท่ีสําคญัและมีผลต่อทิศทางในการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั  การแกไ้ขบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั  ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิออกเสียงตาม
จาํนวนหุ้นท่ีถืออยู ่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง  และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษท่ีเป็นการจาํกดั
สิทธิของผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

บริษทัเคารพสิทธิพื้นฐานของผูถื้อหุน้ท่ีไดก้าํหนดไวโ้ดยกฎหมายและขอ้บงัคบัของ
บริษทั และไดก้าํหนดแนวทางรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นโดยมีการเปิดเผยโครงสร้างการ
ดาํเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจว่าโครงสร้างการดาํเนินงานมีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้ นอกจากน้ีบริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง  โดยมี
นโยบายห้ามมิให้กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงินของบริษทั รวมทั้งคู่
สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว  ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายในระยะเวลาท่ี
กาํหนด (Blackout Period) 

บริษทัเคารพในสิทธิของผูถื้อหุ้นและได้กาํหนดแนวทางในการรักษาไวซ่ึ้งสิทธิและ
ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจไดว้่าสิทธิดงักล่าวได้รับการคุม้ครองและปฏิบติัด้วยดี 
ทั้งน้ีนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ แลว้ บริษทัไดด้าํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอาํนวย
ความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1.1) เปิดเผยโครงสร้างการดาํเนินงานอย่างชดัเจนเพื่อให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจไดว้่าโดย
ลกัษณะโครงสร้างการดาํเนินการและการลงทุนนั้น มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้

1.2) ให้ข้อมูลท่ีสําคญัและจาํเป็นสําหรับผูถื้อหุ้นเก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัอยา่งชดัเจนและทนัต่อเหตุการณ์  โดยบางเร่ืองแมว้า่ตามเง่ือนไขของกฎหมายจะไม่ไดบ้งัคบัให้ตอ้ง
เปิดเผย  แต่หากบริษทัเห็นว่าเร่ืองใดมีความจาํเป็นท่ีผูถื้อหุ้นควรรับทราบ  บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.3)  ในการประชุมผูถื้อหุ้นนั้น  บริษทัให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้มาประชุมหลงัจากท่ี
ไดเ้ร่ิมการประชุมแลว้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลง
มติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมและออกเสียงเป็นตน้ไป  เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมี
ความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

1.4) ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการอิสระ (Independent Directors) จาํนวน 6 คน ทาํหนา้ท่ี
ดูแลผูถื้อหุน้รายยอ่ย  โดยผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถมอบอาํนาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเขา้ร่วมประชุมผู ้
ถือหุน้เพื่อเป็นตวัแทนในการรักษาสิทธิของตนได ้ 
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1.5) บริษทัยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์  ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีกาํหนดโดย
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐอยา่งเคร่งครัดและติดตามการแกไ้ขเปล่ียนแปลงอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อให้มัน่ใจไดว้า่
กฎหมาย กฎเกณฑ์  ขอ้บงัคบัท่ีบริษทัถือปฏิบติันั้นมีความทนัสมยั และเป็นหลกัประกนัให้ผูถื้อหุ้นเช่ือมัน่
ในการดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา 

1.6) การกาํหนด “นิยาม” กรรมการท่ีเป็นอิสระ (Independent Directors)   บริษทัมี
แนวทางในการดาํเนินธุรกิจท่ีคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ อยา่งเป็นธรรม โดยไม่ได้
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดโดยเฉพาะ  ทั้ งน้ีบริษทัพิจารณาคุณสมบติัของ
กรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมัน่ใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ดงัน้ี 

กรรมการอิสระของบริษทั  ตอ้งเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตอ้งมีคุณสมบติั ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ดงัน้ี  

(1.6.1) มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษทัแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามคน   

(1.6.2) กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

(1.6.2.1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี
ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

(1.6.2.2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

(1.6.2.3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(1.6.2.4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัในลกัษระท่ีอาจป็นการขดัขวาง
การใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการ
คา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็น
หลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระ
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ต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่
จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับุคคลเดียวกนั 

(1.6.2.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้
อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี  

(1.6.2.6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึง
รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาท
ต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็น
ผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(1.6.2.7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทน
ของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(1.6.2.8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้น
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยั
กบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

(1.6.2.9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่ง
เป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไป
ตามวรรคหน่ึง (1.6.2.1) ถึง (1.6.2.9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจใน
การดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ  ขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้าํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีเป็นการส่งเสริม
และอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

1.1  ใหข้อ้มูลท่ีสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งชดัเจน
และทนัต่อเหตุการณ์ โดยบางเร่ืองแมว้า่ ตามกฎหมายจะไม่ไดอ้ยู่ในเกณฑ์ท่ีกาํหนดให้ตอ้งเปิดเผย แต่หาก
บริษทัเห็นวา่เร่ืองใดมีความจาํเป็นท่ีผูถื้อหุน้ควรไดรั้บทราบ บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลนั้นให้ผูถื้อหุ้นทราบผา่น
ทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.2  ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บขอ้มูลท่ีจาํเป็นเพียงพอเก่ียวกบัการประชุมและวาระการประชุมเป็น
การล่วงหน้า โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัใน
เวบ็ไซตข์องบริษทัก่อนจดัส่งเอกสารล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกวา่ 14 วนั นอกจากน้ียงัไดช้ี้แจงสิทธิ
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ของผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้นไวอ้ย่างชดัเจนในหนงัสือนดัประชุมท่ี
บริษทัไดจ้ดัส่งให ้

1.3  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดโ้ดยใชห้นงัสือมอบฉันทะ
แบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมโดยบริษทัไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะใน
รูปแบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อนและแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนไดต้าม
แบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด และผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์
ของบริษทัได้ และบริษทัได้จดัให้มีอากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุ้นสําหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย 
นอกจากน้ีบริษทัยงัได้ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจากได้เร่ิมประชุมแล้วสามารถออกเสียง
ลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระ
ท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

1.4  ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นและมี
สิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัมีสิทธิท่ี
จะเสนอวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557  โดยบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 เดือน ก่อนวนัส้ินสุดรอบบญัชี คือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน – 30 พฤศจิกายน 2556  โดยใน
กรณีท่ีบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทัจะแจง้ในหนงัสือนดัประชุมวา่เป็นวาระท่ีกาํหนดโดยผูถื้อหุ้น  ส่วน
ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธไม่รับเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเพื่อใหบ้รรจุเป็นวาระ บริษทัจะช้ีแจงเหตุผล
ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทราบ นอกจากน้ีในช่วงเวลาเดียวกนับริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุก
รายมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการ
สรรหาเป็นผูพ้ิจารณาสรรหารวมกับบุคคลอ่ืนตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท 
จากนั้นจะไดเ้สนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอุมติัต่อไป โดยบริษทัไดจ้ดัทาํแบบฟอร์มสําหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นอีกดว้ย 
ทั้งน้ีในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็น
กรรมการเป็นการล่วงหนา้แต่อยา่งใด 

1.5  ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัไดจ้ดัให้มีการลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบาร์โคด้ท่ีแสดงถึงเลข
ทะเบียนของผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีได้จดัพิมพ์ไวบ้นแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผูถื้อหุ้น
ไดรั้บความสะดวกในการประชุมและทาํให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ีในการใช้
สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษทัไดใ้ชว้ิธีเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนของผูถื้อหุ้นเพื่อนาํมาคาํนวณผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและประกาศผลคะแนนเม่ือนบัคะแนนเสร็จ โดยเม่ือจบการประชุม ผูถื้อหุ้น
สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้

1.6  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีจะมีกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระจาํนวน
หน่ึงในสามของจาํนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในวาระเลือกตั้งกรรมการ ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงให้ผู ้
ถือหุ้นทราบหลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 
ทั้งน้ีในท่ีประชุม บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลใหเ้ขา้รับการเลือกตั้งไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

1.7  ในการประชุมผูถื้อหุ้นได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั้ง
คาํถามในวาระต่าง ๆ อยา่งอิสระก่อนลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบขอ้มูลรายละเอียดในเร่ือง
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ดงักล่าวอยา่งเพียงพอ ทั้งน้ีในวาระท่ีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถาม บริษทัไดจ้ดัเตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหเ้ป็นผูใ้หค้าํตอบภายใตค้วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1.8  ในแต่ละวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงดว้ยวิธีลบัได ้
หากผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้
ลงคะแนนดว้ยวธีิลบั 

1.9  บริษทัไดก้าํหนดให้มีวาระเก่ียวกบัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ เพื่อช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นทราบจาํนวนและประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับ โดย
แบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายปี เบ้ียประชุม และค่าตอบแทนตามผลการดาํเนินงาน 

1.10 ในการประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2556 บริษทัไดพ้ิจารณาตามลาํดบัในระเบียบวาระท่ีไดก้าํหนด
ไวใ้นหนงัสือนดัประชุมท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงลาํดบัวาระดงักล่าว และไม่มี
การขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด 

 
2) การประชุมผูถื้อหุ้น 

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 34 บริษทัจะจดัให้มีการประชุม
ใหญ่ผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงเรียกว่า “การประชุมสามญั” เพ่ือพิจารณาและออกเสียงในกิจการต่าง ๆ ของ
บริษทั  การประชุมสามญัใหจ้ดัภายใน 4 เดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั  ส่วนการประชุมผูถื้อหุน้
คราวอ่ืน ๆ ใหเ้รียกวา่ “การประชุมวิสามญั” 

คณะกรรมการบริษทัจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่เห็นสมควร  หรือ
เม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด  หรือจาํนวนผูถื้อหุน้ไม่
นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด เขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือใน
ฉบบัเดียวกนัร้องขอใหค้ณะกรรมการประชุมวิสามญักไ็ด ้ โดยในหนงัสือร้องขอนั้น จะตอ้งระบุว่าใหเ้รียกประชุม
เพ่ือการใดไวใ้หช้ดัเจน  คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในปี 2556  บริษทัมีการประชุมผูถื้อหุน้ทั้งหมด 1 คร้ัง  คือ การประชุมสามญั
ประจาํปี 2556 โดยบริษทัไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมโดย
ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม รายงานประจาํปีและงบการเงินของบริษทั หนงัสือมอบฉนัทะ เร่ือง
ท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยไดร้ะบุชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั 
หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในวาระต่าง ๆ และไดโ้ฆษณาการบอกกล่าวเรียกประชุมผู ้
ถือหุน้ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 
35  นอกจากน้ีบริษทัมีการบนัทึกการประชุมถกูตอ้ง ครบถว้น  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

ประธานในท่ีประชุมจะดาํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระท่ีแจง้ในหนงัสือนดั
ประชุมและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเร่ืองต่าง ๆ ในแต่ละวาระอย่างเต็มท่ี   เม่ือท่ี
ประชุมพิจารณาตามวาระต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแลว้    ผูถื้อหุน้ท่ีมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน
หุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ อีกก็ได ้  นอกจากน้ีผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คนมีสิทธิ
เสนอใหท่ี้ประชุมลงมติใหล้งคะแนนลบั   ทั้งน้ีในวนัประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะเปิดใหล้งทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการ
ประชุมประมาณ 2 ชัว่โมง 

ภายหลงัการประชุมส้ินสุด  บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมอย่างละเอียด  
โดยเน้ือหาสาระจะเป็นไปตามขอ้เท็จจริงในท่ีประชุมซ่ึงไดรั้บการสอบทานจากประธานกรรมการของบริษทั และ
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จดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนัหลงัการประชุม และจดัส่งใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาตามท่ี
กฎหมายกาํหนด 

นอกจากน้ีผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดย
การแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัต่าง ๆ  รวมทั้งการเลือกตั้งกรรมการ  ตลอดจนการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
โปร่งใส เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได ้

 

3) การใหข้อ้มูลประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัไดส่้งหนงัสือนดัประชุมโดยมีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ดงัน้ี 

3.1) หนงัสือมอบฉนัทะของกระทรวงพาณิชยพ์ร้อมคาํช้ีแจงรายละเอียด
เก่ียวกบัวิธีการมอบฉันทะอย่างละเอียด  โดยหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ไดร้ะบุช่ือกรรมการ
อิสระของบริษทัเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้บ
มอบฉนัทะแทนตนในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ 

3.2) เอกสารประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ  เช่น  รายงานการ
ประชุมผูถื้อหุ้นสําหรับวาระรับรองรายงานการประชุม  หรือในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทั ไดแ้นบ
ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยระบุช่ือ  อายุ  ตาํแหน่ง
ปัจจุบนั  ประวติัการศึกษา  ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน   เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีขอ้มูล
อยา่งเพียงพอในการตดัสินใจลงมติแต่ละวาระ 

3.3) ความเห็น คาํช้ีแจง และเหตุผลของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละ
วาระ 

3.4) ขอ้บงัคบัของบริษทัในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของผูถื้อหุ้น
และรายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารท่ีตอ้งจดัเตรียม วิธีการ ขั้นตอนท่ีตอ้งปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น
อยา่งละเอียด 

3.5) แผนท่ีสถานท่ีประชุม   

โดยบริษทัไดส่้งหนงัสือนดัประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้ผู ้
ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั  และได้โฆษณาการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 35 

 

 9.2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

การสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ เป็นเร่ืองทา้ทายท่ีบริษทัคาํนึงถึงและ
พยายามสร้างเคร่ืองมือท่ีช่วยใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัอยา่งแทจ้ริงโดยเฉพาะกบัผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ดงัน้ี 
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1. การดูแลการใชข้อ้มูลภายใน 

คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดมาตรการการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมิ
ชอบ (Insider Trading)  ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมายถึง คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่ บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ดงัน้ี 

- ห้ามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการ
เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี และภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการเปิดเผยงบการเงิน
ดงักล่าว (Blackout Period) 

- ในกรณีท่ีทราบขอ้มูลใด ๆ ท่ียงัไม่เปิดเผยซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์
ของบริษทั ตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมงนบัแต่ได้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแลว้ 

- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการบริษัท 
ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบช่วงเวลาการหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยา่งชดัเจนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 
1 สัปดาห์ 

- นอกจากน้ีคณะกรรมการไดมี้การติดตามผลการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าว โดย
กรรมการและผูบ้ริหารไดร้ายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยใ์ห้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
ทราบ 

2. การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บริษทัปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่าง
เคร่งครัด โดยคณะกรรมการของบริษัทให้ความสําคัญในเร่ืองการจัดการเก่ียวกับความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส หากมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนั จะตอ้ง
พิจารณาอย่างรอบคอบและเปิดเผยขอ้มูล ดงักล่าวอยา่งชดัเจน ทนัเวลา เพื่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและ
บริษทัโดยรวมเป็นสาํคญั โดยไดด้าํเนินการดงัน้ี 

- บริษทัมีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขวก้บัผูถื้อหุ้น
รายใหญ่จึงไม่ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยได้
เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัไวใ้นรายงานประจาํปีอย่างละเอียดและชดัเจน รวมถึงการเปิดเผย
การถือหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัอยา่งครบถว้น 

- บริษทัมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชดัเจนระหว่างคณะกรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้น จึงทาํให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในกรณีท่ีกรรมการ
บริษทัหรือผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึงมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีกาํลงัพิจารณา ผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้นก็
จะไม่เขา้ร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร เป็นไป
อยา่งยติุธรรมเพือ่ประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 
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9.3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้าํกบัดูแลใหมี้ระบบการบริหารจดัการท่ีเช่ือมัน่ได้
วา่บริษทัรับรู้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ทั้งท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมาย และท่ีไดก้าํหนดแนวทางไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจนในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มัน่ใจได้ว่าสิทธิ
ดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยความเสมอภาคอยา่งเคร่งครัด ทั้งผูถื้อหุน้ พนกังาน ผูใ้ชสิ้นคา้และ
บริการ และผูมี้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น  บริษทัเคารพและตระหนกัถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย 
ขอ้บงัคบับริษทั เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจาํนวนหุ้น สิทธิในการไดรั้บใบหุ้น สิทธิในการเขา้ประชุมผู ้
ถือหุน้และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้น สิทธิในการมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจเร่ืองสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในฐานะเจา้ของบริษทั รวมถึง
สิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม 

พนักงาน  บริษทัใหค้วามสาํคญักบัพนกังานโดยถือวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และมุ่งมัน่
ท่ีจะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเช่ือมัน่ในองค์กร อีกทั้งได้ดาํเนินการพฒันาบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมหลาย หลกัสูตร ทั้งด้านเทคนิคการผลิตและวิชาชีพ เพื่อเป็นการ
พฒันาและเสริมศกัยภาพของพนกังานใหพ้ร้อมสาํหรับ การแข่งขนัทางธุรกิจ 

ลูกค้า  บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะใหผู้ใ้ชสิ้นคา้และบริการไดรั้บประโยชน์สูงสุดทั้งดา้น
คุณภาพและราคา และมุ่งหมายท่ีจะพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยนื รวมทั้งใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัวิธีการ
แกปั้ญหา และรับขอ้ร้องเรียน เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดในสินคา้และบริการของบริษทั 

คู่ค้า  บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบติัตาม
สัญญาและคาํมัน่ท่ีใหไ้วก้บัคู่คา้อยา่งเคร่งครัด 

คู่ธุรกิจ บริษทัมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเร่ืองสภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั
ในการทาํงาน และผลตอบแทนท่ีจะได้รับ นอกจากน้ียงัส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถและพฒันา
ความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

คู่แข่งทางการค้า  บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยึดมัน่ใน
การดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ภายใตก้รอบของกฎหมาย ทั้งน้ีในปีท่ีผา่นมาบริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ 
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

เจ้าหนี้  บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลง และหน้าท่ีอนัพึงมีต่อ
เจา้หน้ี 

ด้านสังคมและชุมชน  บริษทัสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมดา้น
ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดบัทอ้งถ่ินท่ีบริษทัตั้งโรงงานอยู่ เช่น การสนับสนุนด้าน
การศึกษา และการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการบรรเทาสาธารณภยัโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในวกิฤตอุทกภยัในเขตจงัหวดักาญจนบุรีและจงัหวดัปราจีนบุรีในปี 2556 
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ด้านส่ิงแวดล้อม  บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มตามแนวทาง 3R (Reuse, 
Reduce/Recycle, Replenish) โดยบริษทัไดย้ดึถือเป็นแนวทางดาํเนินงานนบัตั้งแต่การออกแบบโรงงาน การ
ปรับปรุงและพฒันากระบวนการผลิต เลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม บริหารจดัการอยา่งเป็น
ระบบทั้งในกระบวนการผลิตสินคา้และบริการ ตลอดจนฟ้ืนฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้าง
ความรู้ ปลูกจิตสํานึกและส่งเสริมให้พนักงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

9.4  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  

บริษทัใหค้วามสําคญักบัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
ต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสีย จึงมีความจาํเป็นท่ีต้องมีการควบคุม และการกาํหนด
มาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกตอ้งตามท่ี
กฎหมายกาํหนด โดยมีสาระสาํคญัครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
โดยเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผา่นระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี 
ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายเป็น
ผูด้าํเนินการเปิดเผยขอ้มูล 

 

บริษทัยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีกาํหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปล่ียนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่า
กฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัท่ีบริษทัถือปฏิบติันั้นมีความทนัสมยั และเป็นหลกัประกนัใหผู้ถื้อหุน้เช่ือมัน่ใน
การดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา เช่น 

 

1) เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง 
ครบถว้น ทนัเวลา 

2) จดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และ
แสดงไวคู้่กบัรายงานผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี 

3) กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคล
ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ี เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั 

4) เปิดเผยวธีิการสรรหากรรมการ 

5) เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และจาํนวนคร้ังการ
เขา้ประชุมเป็นรายบุคคล 

6) เปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการใน
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นรายบุคคล 
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7) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรูปแบบ ลกัษณะ และ
จาํนวนค่าตอบแทนท่ีแต่ละคนไดรั้บ จากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

7.1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

บริษัทกําหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและ
ผูบ้ริหาร โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเปรียบเทียบกบัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือท่ีมีขนาดและผลประกอบการใกลเ้คียง
กนั ประกอบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และมีการเสนอขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการของบริษทั ส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร พิจารณาจากหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ผลการ
ปฏิบติังานของแต่ละคนประกอบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั 

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกบัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัท่ีจ่ายในปี 
2556 ซ่ึงประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี เบ้ียประชุม และค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน และ
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีจ่ายในปี 2555 ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายปีและเบ้ียประชุม 
ซ่ึงได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัได้เปิดเผยจาํนวนเงินรวมและจาํนวนเงินเป็นรายบุคคลใน
รายงานประจาํปีหนา้ 104 

7.2) การรายงานทางการเงินและการตรวจสอบ 

บริษัทได้จัดทํารายงานสรุปเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั ตลอดจนรายงานประจาํปีและงบการเงินเพื่อเผยแพร่แก่ผูล้งทุนและผูถื้อหุ้นตามท่ี
กฎหมายกาํหนด   โดยรายงานทางการเงินไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 
 

9.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

1) ภาวะผูน้าํและวสิัยทศัน์ 
คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ และมีความ

เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบเป็นอยา่งดี  เป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ และ
ประเมินแผนและผลการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งเป็นอิสระโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 

2) การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษทัมีความเช่ือว่าองค์กรจะอยู่ไดอ้ย่างย ัง่ยืนนั้นตอ้งมีระบบการกาํกบั

ดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล

ทั้งการปฏิบติังานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสอดคล้องกบันโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบท่ี

อนุมติัให้การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัเทียบเท่ากบัมาตรฐานสากลในการปฏิบติังาน

ดงัน้ี 

- การกาํกบัดูแล อา้งอิง Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)/ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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- การบริหารความเส่ียง อา้งอิง COSO Enterprise Risk Management/ISO 31000 

-  การควบคุมภายใน อา้งอิง COSO Internal Control Framework/COBIT 

บริษทัอยูร่ะหวา่งประเมินการควบคุมภายในตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO ซ่ึงมี

การปรับปรุงในเดือนพฤษภาคม 2556 ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบใหญ่และ 17 หลกัการย่อย นอกจากน้ีฝ่าย

บริหารไดป้รับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอด เพื่อสร้าง

ระบบงานเชิงป้องกนัในการดาํเนินธุรกิจ ในปี 2556 ฝ่ายบริหารไดอ้นุมติัหลกัการหรือเคร่ืองมือการกาํกบัดูแล/

ควบคุมต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง ดงัน้ี 

1. คู่มือการควบคุมการพฒันาโปรแกรมเคร่ืองชัง่ 

เคร่ืองชัง่ถือเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการรับวตัถุดิบหรือจ่ายสินคา้ นอกจากความเท่ียงตรงของตวัเคร่ือง

ชัง่แลว้ โปรแกรมเคร่ืองชัง่ถือเป็นส่วนประกอบสําคญัท่ีจะทาํให้รายละเอียดการชัง่นํ้ าหนกัถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน 

ดงันั้นเพื่อให้การทาํธุรกรรมระหว่างบริษทั คู่ธุรกิจ และลูกคา้มีความเท่ียงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ฝ่าย

บริหารจึงไดอ้นุมติั “คู่มือการควบคุมการพฒันาโปรแกรมเคร่ืองชัง่” เพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ฏิบติังานพิจารณา

ความเส่ียงและจุดควบคุมท่ีตอ้งคาํนึงถึงในการพฒันาโปรแกรมเคร่ืองชัง่ของบริษทั  

2. การกาํกบัดูแลและควบคุมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปัจจุบนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจยัสําคญัในการดาํเนินธุรกิจ เพื่อให้การกาํกบัดูแลระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล ฝ่ายบริหารไดท้บทวนและกาํหนด

แนวทางการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทั (IT Governance) ซ่ึงรวมถึง

การประเมินความเส่ียงและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย นอกจากน้ีบริษทัไดด้าํเนินการอยา่ง

ต่อเน่ืองในการพฒันาระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing สําหรับเป็นเคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกาํหนดแนวทางป้องกนัซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะส่งเสริมระบบการ

ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ   

 

3) การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบกาํกบัดูแลให้การปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอิสระ เท่ียงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเช่ียวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลทั้งมาตรฐานสากลดา้นการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal 
Auditors :IIA) และมาตรฐานสากลดา้นการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Audit 
and Control Association : ISACA, Global Technology Audit Guide : GTAG) โดยมีกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงไดก้าํหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบติังาน อาํนาจและหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ ตลอดจนแนวทางการดาํเนินงานการปฏิบติังานตรวจสอบไวอ้ยา่งชดัเจนและมีการทบทวนเป็นประจาํ
ทุกปี  

คณะกรรมการตรวจสอบอนุมติัแผนงานระยะปานกลาง (Medium Term Plan) ปี 2554 - 
2556 ของหน่วยงานตรวจสอบภายในในการเป็น Global Internal Audit Excellence ในปี 2556 เพื่อยืนยนัการ
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ปฏิบติังานท่ีมีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้อนุมติัให้มีการประเมิน
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review : QAR) โดยการประเมินตนเอง (Internal Assessment) 
อา้งอิงแนวทางของ IIA ISACA และ GTAG โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในส่งแบบสอบถามให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งหมด 7 กลุ่ม ซ่ึงมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่มเติมจากท่ีมาตรฐานสากลกาํหนด การประเมินดงักล่าวประกอบดว้ยสาระสําคญั 2 ส่วน 
คือ การปฏิบติัตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานตรวจสอบภายในทั้งการตรวจสอบดา้นการปฏิบติังานและดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Audit) และการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ไดด้าํเนินการดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแลว้ โดยมีผลการประเมินผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด คือ ร้อยละ 80  

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัอนุมติัให้จดัฝึกอบรมหลกัสูตร “ประกาศนียบตัรผูต้รวจ
สอบภายในของประเทศไทย” ใหก้บัผูต้รวจสอบทุกท่าน เพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ และแลกเปล่ียนประสบการณ์กบั
วิทยากรผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงมาจากหลากหลายธุรกิจ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นําผลท่ีได้จากการประเมิน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในและการฝึกอบรมฯ มาพฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1. การพฒันางานตรวจสอบใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม (High Value Services) 

มีการพฒันางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างย ัง่ยืนและต่อเน่ือง โดยเน้นการบริการให้ความเช่ือถือ 
(Assurance Service)  และการใหค้าํปรึกษา (Consulting Service) อยา่งเป็นอิสระและเท่ียงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
และปรับปรุงการดาํเนินงานดงัน้ี 

1.1 เพิ่มการตรวจสอบในลกัษณะ Integrated Audit โดยจดัทีมตรวจสอบสําหรับโครงการความเส่ียงสูง ให้มี
ผูต้รวจสอบซ่ึงประกอบด้วยงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและงานตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเพื่อ
ดาํเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีมีความเส่ียงร่วมกนั เสนอแนะการปรับปรุงขั้นตอนการทาํงาน นาํระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน และสนบัสนุนการติดตามความผิดปกติใน
การทาํงาน 

1.2 เสริมสร้างระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive Preventive System)ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยนํา
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานมาพฒันาเป็นระบบท่ีเหมาะสม และป้องกนัไม่ให้ความเส่ียง
เกิดข้ึนซํ้ า รวมทั้งนาํไปเป็นบทเรียน (Lesson Learned) ใหห้น่วยงานอ่ืน  

1.3 เนน้การให้คาํปรึกษาให้กบัหน่วยงาน โดยทุกคร้ังท่ีเขา้ตรวจสอบหรือประเมินระบบการควบคุมภายใน
กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด และพบวา่บริษทัมีจุดท่ีตอ้งปรับปรุง จะให้ความรู้และคาํแนะนาํเก่ียวกบัขั้นตอน
ปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของแต่ละธุรกิจและติดตามผลการ
ปฏิบติังานหลงัจากใหค้าํปรึกษา เพื่อใหเ้กิดแนวทางการป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึนซํ้ าอีก  

2. การตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เน่ืองจากบริษทัมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว จึงจาํเป็นตอ้งนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เขา้มา
ช่วยในการดาํเนินธุรกิจ ในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคญัจะมีการแต่งตั้งคณะทาํงาน โดยมี
ตวัแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมเป็นท่ีปรึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้คาํแนะนําในการ
กาํหนดการควบคุมท่ีเหมาะสม และทดสอบระบบการควบคุม เพื่อลดปัญหาหรือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในการติดตั้งระบบ ภายหลงัการติดตั้งระบบแลว้จะมีผูต้รวจสอบระบบงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์ (IT Audit) 
ดาํเนินการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 

 40 



3. การพฒันาผูต้รวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นําผลท่ีได้จากการการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในและการ
ฝึกอบรมมาพฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

3.1 การทบทวน Internal Audit Competency 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทบทวน Internal Audit Competency ในปี 2556 เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานสากลและผลจากการอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย 

(CPIAT) โดยให้ผูต้รวจสอบประเมินร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาและจดัทาํแผนพฒันาตนเอง (Individual 

Development Plan : IDP)  

3.2 การพฒันาดา้นวชิาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)   

- ติดตามแนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการกาํกบัดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในของสถาบนั

วิชาชีพชั้นนาํทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนาํมาพฒันาประยุกตใ์ชใ้นงานตรวจสอบให้สอดคลอ้งกบั

ธุรกิจ 

- สนับสนุนให้มีการพฒันาและอบรมความรู้อย่างต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ 

ความสามารถ ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทกัษะดา้นอ่ืนท่ีจาํเป็น  

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้ตรวจสอบภายในพฒันาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพ

ตรวจสอบหรือวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกาํหนดตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators : KPIs) ซ่ึง

หน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมผูต้รวจสอบให้ไดรั้บวุฒิบตัรดา้นวิชาชีพ

ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของจาํนวนผูต้รวจสอบทั้งหมด 

3.3 การพฒันาความรอบรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge) 

- พฒันาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ผูต้รวจสอบภายใน โดยเชิญตวัแทนของแต่ละ

ธุรกิจ และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของธุรกิจ เพื่อให้ผู ้

ตรวจสอบสามารถประเมินความเส่ียงและใหค้าํปรึกษาท่ีปฏิบติัไดจ้ริง 

- มีนโยบายสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน โดยโอนยา้ยพนักงานท่ีมี

ความรู้ ความสามารถจากหน่วยงานอ่ืนมาเป็นผูต้รวจสอบและโอนยา้ยออกเพื่อเพิ่มความรู้ดา้นอ่ืน 

- จดัให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ในประเด็นท่ีน่าสนใจหรือส่ิงตรวจพบท่ีเป็นสาระสําคญัภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจาํ 

3.4 ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Knowledge) 

- นาํความรู้ทางด้านเทคโนโลยี มาใช้ในงานตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบ รวมทั้ง  กาํหนด

สัญญาณเตือนภยัความเส่ียงท่ีสาํคญัในการปฏิบติังานใหแ้ก่ธุรกิจ (Red Flag) 

- สนบัสนุนให้มีการพฒันาศกัยภาพผูต้รวจสอบให้มีความรู้ ทกัษะและความสามารถการตรวจสอบ

ในระดบัมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถให้คาํแนะนาํในการกาํกบัดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในระดบัมาตรฐานสากล 
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4) การบริหารความเส่ียง 
 

ปัจจุบนัการดาํเนินธุรกิจมีโอกาสท่ีจะเผชิญกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและ
ความไม่แน่นอนตลอดเวลา ทาํให้เกิดความเส่ียงทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งท่ีมาจากปัจจยัภายในและภายนอก 
ดงันั้น บริษทัจึงให้ความสําคญัท่ีจะนาํ การบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management) 
ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีช่วยส่งเสริมให้บริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย และยงัช่วยในการ
แสวงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจใหม่ๆ ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอันจะนําไปสู่การ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดนโยบาย กาํกบัดูแลใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีฝ่ายบริหารทาํหนา้ท่ีวิเคราะห์ ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
ผลกระทบ และกาํหนดมาตรการจดัการความเส่ียงโดยนาํกรอบโครงสร้างการบริหารความเส่ียงขององคก์ร
เชิงบูรณาการ (COSO Enterprise Risk Management : ERM) มาประยุกตใ์ชใ้นการระบุและประเมินความ
เส่ียงทางธุรกิจ (Business Risk) เพื่อกาํหนดกลยุทธ์หรือแผนงานในการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ี
ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูท้าํหน้าท่ีในการกาํกับดูแลและติดตามผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงของบริษทัทุกไตรมาส เพื่อให้มัน่ใจวา่การบริหารความเส่ียงดาํเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางท่ีกําหนด นอกจากน้ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่วมกบัฝ่ายจดัการของบริษทัยงัไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาสัญญานเตือนภยัตามปัจจยั
เส่ียง  โดยใชต้วัช้ีวดัความเส่ียง (Risk Indicators) และระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Tolerance) เป็น
เกณฑใ์นการวดั ซ่ึงเพิ่มเติมจากการบริหารความเส่ียงของขอ้มูลทางการเงิน สําหรับใชเ้ป็นมาตรการในการ
เฝ้าระวงัความเส่ียงท่ีเป็นสาระสาํคญั  เพื่อกาํหนดมาตรการในการจดัการความเส่ียงท่ีไดผ้ลทนัท่วงที 

กระบวนการบริหารความเส่ียงเร่ิมจากการกาํหนดความเส่ียงท่ีมีนัยสําคญั ประเมิน
โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน (Significant) นาํมาจดัลาํดบัความสําคญัของความ
เส่ียง และวเิคราะห์สถานการณ์จดัการความเส่ียงดงักล่าว โดยใช ้Risk Map และ Control Map เป็นเคร่ืองมือ 
หากความเส่ียงใดอยู่นอกเหนือระดบัท่ียอมรับไดจ้ะตอ้งกาํหนดมาตรการในการจดัการความเส่ียงนั้น รวมทั้ง
ติดตามปรับปรุงและพฒันาผลการบริหารความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอจนกว่าความเส่ียงนั้นจะอยู่ในระดบัท่ี
ยอมรับได ้ซ่ึงบริษทัประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทั 

5) มาตรการการควบคุมการทุจริต 

การทุจริตนับเป็นความเส่ียงสําคญัประการหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจ  หากองค์กรมี
มาตรการควบคุมท่ีดีเพียงพอจะสามารถลดการร่ัวไหลใหน้อ้ยลง  บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
ทุจริตจึงไดก้าํหนดมาตรการในการกาํกบัดูแลกิจการดงัน้ี 

5.1 มาตรการป้องกนั 

บริษทัยึดหลกัการป้องกนัก่อนท่ีปัญหาจะเกิดข้ึน  จึงไดก้าํหนดมาตรการใน
การป้องกันต่าง ๆ ได้แก่ การจดัผงัองค์กรให้เหมาะสมกบัการควบคุมและบริหารงานของธุรกิจ  มีการ
กาํหนดจรรยาบรรณ  กาํหนดระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีการประเมินผลการควบคุมตนเองของ
หน่วยงาน  กาํหนดระเบียบและแนวปฏิบติัในการทาํงานอย่างเหมาะสม  มีการวดัผลอย่างมีประสิทธิภาพ
และควบคุมโดยระบบงบประมาณ  ประเมินการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ  และมอบอาํนาจ
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ดาํเนินการท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  นอกจากน้ีฝ่ายจดัการยงัไดน้าํระบบรับขอ้ร้องเรียนมาใช้
เพื่อใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการดูแลการดาํเนินงานไม่ใหเ้กิดการกระทาํผดิภายในองคก์รได ้

5.2 การดาํเนินการตรวจสอบ 

ผูบ้งัคบับญัชาในแต่ละระดบัมีความรับผิดชอบในการป้องกนัและตรวจสอบ
การทุจริตและขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน  โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัตามท่ีกล่าวขา้งตน้  นอกจากน้ียงัมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีอิสระจากผูบ้ริหารระดบัสูงช่วยตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่าง ๆ   
ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน  ประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต  ตรวจสอบสัญญาเตือนภยัความ
เส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริต  หากพบการทุจริตเกิดข้ึนจะแจง้ให้ผูบ้ริหารระดบัสูงทราบเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จริงต่อไป 

5.3 การใหค้วามเป็นธรรม 

การสอบสวนการทุจริตจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ซ่ึง
ประกอบด้วยกรรมการจากหลายหน่วยงานรวมถึงหน่วยงานการบุคคลเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผูท่ี้ถูก
กล่าวหา  เม่ือการสอบสวนพบว่ามีการทุจริต  คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอกรรมการผูจ้ดัการและ
คณะกรรมการบุคคลพิจารณาโทษตามขอ้บงัคบัการบริหารงานบุคคลของบริษทั  นอกจากน้ียงัให้ความเป็น
ธรรมกบัผูแ้จง้เบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต โดยกาํหนดความคุม้ครองอยา่งเหมาะสม 

6) โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผูมี้บทบาท

สําคญัในการกาํหนดนโยบายของบริษทั โดยร่วมกบัผูบ้ริหารวางแผนดาํเนินงานทั้งระยะสั้ น ระยะยาว 
ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสําคญัในการ
กาํกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูง
ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 11 คน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารจาํนวน 10 คนและกรรมการท่ีมาจากฝ่ายบริหารจาํนวน 1 คน คือ กรรมการผูจ้ ัดการ และมี
กรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ของบริษทั ซ่ึงกาํหนดไวต้ามท่ีประกาศของคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนกาํหนด จาํนวน 6 คน  ไดแ้ก่ นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล นางสาวรวีวลัย ์ภิยโยพนากุล นาย
วรีพนัธ์ พลูเกษ นายสิทธิชยั จนัทราวดี (ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556) นาย
โสภณ ธรรมปาโล และ พล.ต.ต.อุไร สีอุไรย์ ทั้ งน้ีกรรมการบริษทัทั้ง 11 คนเป็นผูมี้คุณธรรม ความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบติั
หน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัอาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเร่ืองชุดอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้ โดย
บริษทัไดจ้ดัให้มีขอ้บงัคบัของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ (Charter) เพื่อกาํหนดหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบต่าง ๆ และไดเ้ปิดเผย Charter ดงักล่าวในรายงานประจาํปีหนา้ 95-99 นอกจากนั้น ยงั
จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานและทบทวนผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการเป็นประจาํทุกปี
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 4 
คน โดยมีนางสาวรวีวลัย ์ภิยโยพนากุล และนายสิทธิชัย จนัทราวดี เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความเขา้ใจและมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน
ได้  โดยคณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีสอบทานการดาํเนินงานให้ถูกตอ้งตามนโยบายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัและขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล ส่งเสริมและ
พฒันาระบบรายงานทางการเงินและบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  รวมทั้งสอบทานให้บริษทัมีระบบ
การควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมี
ประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยมีผู ้
ตรวจสอบภายในท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบติั รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกบั
ผูส้อบบญัชีเป็นประจาํ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุม ร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเร่ืองต่าง ๆ 

 

คณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจาํนวน 3 คน โดยกรรมการทุก
คนไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษทั และประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ทาํหนา้ท่ีพิจารณาสรรหาผู ้
ท่ีสมควรไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัทดแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระหรือกรณีอ่ืน   

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษทัจาํนวน 3 คน ทาํ
หนา้ท่ีศึกษาพิจารณาติดตามความเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจาํนวน 5 คน ทาํหน้าท่ีในการ
บริหารจดัการกิจการต่าง ๆ ของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยใหเ้ป็นไปตามนโยบายและ
เป้าหมายของบริษทั มีอาํนาจดาํเนินการภายใตข้อบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทัและมติ
คณะกรรมการบริษทั 

7) การแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีระหวา่งคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจดัการ 

บริษทัได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัและ
ฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน  โดยกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ี ในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน
ของฝ่ายจดัการในระดบันโยบาย ขณะท่ีฝ่ายจดัการทาํหน้าท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามนโยบายท่ีกาํหนด ดงันั้นประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจึงเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทั้งสอง
ตาํแหน่งตอ้งผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษทัเพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 
 

8) การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทัตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อรับทราบ
และร่วมกนัตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจ โดยมีกาํหนดการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง แต่ละคร้ังจะมีการ
กาํหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชดัเจน และอาจมีการประชุมคร้ังพิเศษเพื่อพิจารณาเร่ืองสําคญัหรือ
เร่ืองเร่งด่วน 

 44 



ในปี 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ 6 คร้ัง โดยเป็นการประชุมท่ีกาํหนดไว้
ล่วงหนา้ทั้งปี 4 คร้ัง และคร้ังพิเศษ 2 คร้ัง ทั้งน้ีในการประชุมแต่ละคร้ังไดมี้การจดัส่งเอกสารประกอบวาระ
การประชุมในแต่ละวาระส่งให้แก่กรรมการบริษทัแต่ละคนล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษทัมีเวลาท่ีจะ
ศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ การพิจารณาแต่ละวาระจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั รวมทั้ง
ประโยชน์และสิทธิของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเป็นสาํคญั 

ในการประชุม คณะกรรมการบริหารทาํหน้าท่ีกาํหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่าง ๆ 
เพื่อเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการซ่ึงทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิด
โอกาสใหก้รรมการแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ ทั้งน้ีการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติ
ของเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ประชุม โดยให้กรรมการหน่ึงคนมีหน่ึงเสียง และกรรมการท่ีมีส่วนได้
เสียจะไม่เขา้ร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากนัประธานในท่ี
ประชุมจะออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษทัเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํรายงานการประชุม และ
เสนอให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือช่ือ พิจารณารับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป ทั้งน้ีกรรมการบริษทัสามารถแสดงความ
คิดเห็น ขอแกไ้ข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้รายงานการประชุมท่ีท่ี
ประชุมรับรองแลว้จะถูกจดัเก็บอยา่งเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลบัของบริษทั ณ หน่วยงาน
เลขานุการบริษทั และจดัเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกบัเอกสารแนบประกอบวาระการ
ประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 
 

9) เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ งนางพรเพ็ญ นามวง ษ์  เ ป็นเลขานุกา ร
คณะกรรมการและเลขานุการบริษทั  เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการ ในดา้นการปฏิบติั
ตามกฎหมายเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผูถื้อหุ้น เขา้ร่วมประชุม รวมทั้ งจดัทาํรายงานการประชุม
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามท่ี
กฎหมายกาํหนด โดยเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษทัท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งข้ึนเป็นผูท่ี้
คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมเน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะช่วยให้
คาํแนะนาํแก่กรรมการในการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ อย่างถูกตอ้ง ตลอดจนปฏิบติั
หนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
 

10)  การประเมินผลการปฏิบติังานและการพฒันาความรู้ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ บริษทัได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการในแต่ละคณะโดยรวม ยกเวน้
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีกรรมการแต่ละคนประเมินตนเองด้วยปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงผลการประเมินนั้ น
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คณะกรรมการไดว้เิคราะห์และหาขอ้สรุปเพื่อกาํหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่อไป 

บริษทัไดจ้ดัทาํคู่มือกรรมการบริษทั โดยไดร้วบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรรมการบริษทั เพื่อให้กรรมการสามารถรับทราบสรุปภาพรวม บทบาทหนา้ท่ี หลกัการ และ
แนวปฏิบติัในตาํแหน่งหนา้ท่ีกรรมการทั้งหมดใหแ้ก่กรรมการบริษทัเพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

นอกจากน้ีบริษทัยงัสนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการเขา้ร่วมสัมมนา
หลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ี ทั้งหลกัสูตรท่ีจดัโดยหน่วยงานท่ีดูแลการฝึกอบรมพนกังาน
ของบริษทัและหลกัสูตรท่ีจดัโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลของรัฐ หรือองคก์รอิสระ เช่น หลกัสูตรกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนดให้กรรมการของบริษทัจดทะเบียนตอ้งผา่นการอบรมอยา่งน้อยหน่ึงหลกัสูตร ซ่ึงไดแ้ก่ 
Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee 
Program (ACP)  ทั้งน้ีเพื่อนาํความรู้และประสบการณ์มาพฒันาองคก์รต่อไป 

สําหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทนั้ น บริษัทมี
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั ทาํหน้าท่ีประสานงานระหว่างกรรมการบริษทัและฝ่าย
จดัการ พร้อมทั้งทาํหนา้ท่ีดูแลประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการบริษทั และดาํเนินการประสานงานใหมี้การปฎิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั 

 

11) การประเมินผลกรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการบริษทัร่วมกบัคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลการ
ปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการโดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานทางธุรกิจของบริษทั การดาํเนินงานตาม
นโยบายท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริษัทประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดย
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
ผูจ้ดัการเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

 

12) การสรรหากรรมการบริษทั 

คณะกรรมการสรรหามีหน้าท่ีสรรหาบุคคลผูท้รงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการ
ท่ีครบกาํหนดออกตามวาระหรือในกรณีอ่ืน ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอ ช่ือเข้ารับการเลือกตั้ งจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจาก
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีพื้นฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้
คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทาํงานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย  รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

นอกจากน้ีคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาถึงคุณสมบติัเฉพาะบุคคลของผูท่ี้จะ
คดัเลือกเพื่อเสนอช่ือเป็นกรรมการในดา้นต่าง ๆ คือ 

- ความมีคุณธรรมและความรับผดิชอบ (Integrity and Accountability) 

- การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล (Informed Judgment) 
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- ความมีวุฒิภาวะและความมัน่คง เป็นผูรั้บฟังท่ีดีและกล้าแสดงความคิดเห็นท่ี
แตกต่างและเป็นอิสระ 

- ยดึมัน่ในการทาํงานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ รวมทั้งพิจารณา
ความรู้ความชาํนาญท่ีจาํเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกาํหนดกลยุทธ์ นโยบาย 
และกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกลยทุธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

ทั้งน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติให้กาํหนด
คุณสมบติัของกรรมการเพิ่มเติมในเร่ืองอายกุรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอวา่ กรรมการบริษทัมี
กาํหนดเกษียณอายเุม่ือครบ 72 ปี หากกรรมการมีอายคุรบ 72  ปี ในขณะท่ียงัดาํรงตาํแหน่งกรรมการอยูก่็ให้
ดาํรงตาํแหน่งต่อไปจนครบกาํหนดวาระแลว้จึงเกษียณอายุ แต่หากขณะเสนอแต่งตั้ง กรรมการมีอายุยงัไม่
ครบ 72  ปี ก็ยงัสามารถไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดอี้ก 

 

13) การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

บริษทัไดก้าํหนดให้มีกรรมการบริษทัท่ีมาจากฝ่ายจดัการเพียง 1 คน คือ กรรมการ
ผูจ้ดัการ และมีกรรมการอิสระจาํนวน 6 คน ซ่ึงมากกวา่คร่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการบริษทัทั้งหมด  บริษทั
ไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดย ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์  จึง
มัน่ใจไดว้า่คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ทาํใหก้ารตดัสินใจมีประสิทธิภาพ 

การคดัเลือกกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาคดัเลือกจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีพื้นฐานและความ
เช่ียวชาญหลากหลาย  มีภาวะผูน้าํ  วสิัยทศัน์กวา้งไกล  มีคุณธรรมและจริยธรรม  ประวติัการทาํงานโปร่งใส
ไม่ด่างพร้อย  และสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ เพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งมติ
เลือกตั้ง  นอกจากน้ีบริษทัไดก้าํหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริษทัอย่างชดัเจน เพื่อให้
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

จาํนวนพนกังานทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

สาํนกังานใหญ่ (โรงงานกาญจนบุรี) 167 คน 

โรงงานปราจีนบุรี 203 คน 

สาํนกังานกรุงเทพมหานคร 37 คน 

รวม 407 คน 

   
ณ ส้ินปี 2556 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน(รวมพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ) ซ่ึง

ประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนเล้ียงชีพ   มีจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 237.30 ลา้นบาท 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
 ดูรายละเอียดไดใ้นรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม ปี 2556  (ท่ีแนบมาพร้อมน้ี และท่ี www.thaicane.com) 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

11.1 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งอิสระตาม
ความรับผิดชอบและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้ง เพียงพอ การสอบทานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การสอบทาน
ระบบประเมินการบริหารความเส่ียง การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
การสอบทานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2557  

ในปี 2556 มีการประชุมทั้งส้ิน 6 คร้ัง และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง 
ในปีน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาอนุมติัในเร่ืองการจดัท ากฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล (Quality Assurance Review) โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน (Internal Assessment) ซ่ึงผา่นการประเมินตามแผนงานระยะปานกลางเป็น Global Internal 
Audit Excellence สรุปสาระส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีในรอบปี 2556 ดงัน้ี 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2556 ของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2556 ของ
บริษทั รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards -TFRS) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (International Financial Reporting Standards - IFRS) โดย
ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับพิจารณารายงานทางการเงิน และไดรั้บค าช้ีแจง
จากผูส้อบบญัชี ฝ่ายจดัการ และผูดู้แลงานตรวจสอบจนเป็นท่ีพอใจวา่การจดัท างบการเงิน รวมทั้ง
การเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวท่ีผูส้อบบัญชีได้สอบทานและ
ตรวจสอบแล้วซ่ึงเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขเช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา ในปี 2556 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือกนัอย่างอิสระถึงขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัในการจดัท างบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นประโยชน์กบัผูใ้ช้งบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติการณ์อนั
ควรสงสัยของกรรมการและผูบ้ริหารตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 ตามท่ีได้ให้ความเห็นชอบในแนวปฏิบติัและแบบรายงานฯ ในปี 2553 ท่ีก าหนดให้
กรรมการผูจ้ ัดการรายงานผลการก ากับดูแลตามพระราชบัญญติัดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบปีละคร้ัง โดยในปี 2556 กรรมการผูจ้ดัการรายงานว่าไม่พบพฤติการณ์ใดท่ีเข้าข่าย
ดงักล่าว ส่งผลใหก้ารจดัท างบการเงินของบริษทั เช่ือถือได ้โปร่งใส ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ
และสามารถตรวจสอบได ้ 

2. การสอบทานการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี   
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและความเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ก ากับดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามข้อบงัคบัของบริษทั ข้อก าหนดของกฎหมาย และ
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หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรม
และคุณธรรมอยา่งสม ่าเสมอ มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศของ 
ก.ล.ต. และประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา ตลอดจนเนน้การบริหาร
จดัการท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแนวทาง
ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงหัวขอ้ท่ีประเมินประกอบด้วยความพร้อมของกรรมการ 
รายงานทางการเงิน การประชุมกบัผูส้อบบญัชี การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการเปิดเผย
ขอ้มูลในรายงานอ่ืน ๆ การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน การประชุมคณะกรรมการ
และการปฏิบติัหน้าที่ของเลขานุการและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งน้ีเพื่อน าไปใชพ้ฒันา
และปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงผลการประเมินฯประจ าปี 2556 อยู่
ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจเช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมาซ่ึงไดร้ายงานผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษทั
รับทราบ รวมทั้งไดพ้ิจารณาปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ าทุกปี ทั้งน้ีเพื่อให้เน้ือหาของแบบประเมินฯ ครอบคลุมความรับผิดชอบและการปฏิบติั
หนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งครบถว้น โดยไดส่้งเสริมให้กรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม
สัมมนาท่ีจดัโดยหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดว้ย  

3. การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมินการบริหารความเส่ียงของบริษทัและพิจารณา
รายงานสัญญาณเตือนภยั (Risk Warning Signals) เป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทั้งไดท้บทวน
ความเหมาะสมของขอ้มูลท่ีใช้พิจารณาประเมินการบริหารความเส่ียง  พร้อมทั้งจดัท า Risk 
Analysis Document (RAD) ในการวดัผลเพื่อให้การบริหารความเส่ียงของบริษทัสะทอ้นภาพท่ี
แทจ้ริง และสามารถจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงได้อย่างเป็นระบบเพื่อก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นและทนัท่วงที โดยในปี 2556 บริษทัยงัคง
ปฏิบติัตามแผนส ารองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) และแผนการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง (Business Continuity Management: BCM) ซ่ึงเป็นแผนท่ีก าหนดข้ึนเพื่อป้องกนัและรับมือ
กบัเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีคาดการณ์ไม่ไดแ้ละอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีผู ้ดูแลงาน
ตรวจสอบภายในไดร้ายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ 
และสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีท่ีรายงานว่า จากการทดสอบระบบการควบคุม ไม่พบ
ขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั ฝ่าย
จดัการใหค้วามส าคญัในเร่ืองระบบงานเชิงป้องกนั(Proactive Preventive Audit) โดยก าหนดแนว
ทางการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทั (IT Governance) ซ่ึง
รวมถึงการประเมินความเส่ียงและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย นอกจากน้ีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในไดร่้วมกบับริษทัในการพฒันารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing 
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้บริษทัใชก้ ากบัดูแลงานในความรับผิดชอบ และผูต้รวจสอบสามารถ
ใช้ในงานตรวจสอบ มีการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ โดยน าประเด็น
ส าคญัท่ีตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้ผู ้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเขา้ใจ
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ร่วมกนัในเร่ืองความเส่ียง ผลกระทบและการควบคุมภายในท่ีส าคญัของแต่ละขั้นตอน ส าหรับ
แผนงานการประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง (Control Self - Assessment: CSA) นั้น นอกจาก
แผนงานเดิมหน่วยงานตรวจสอบภายในยงัไดร่้วมกบัหน่วยงานของบริษทัด าเนินการพฒันาโดย
ใชห้ลกัการของ Value Chain  เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิง่ข้ึน  
ดา้นการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนขอ้บงัคบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงในปี 2556 น้ีไดริ้เร่ิมจดัท ากฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน และจะทบทวนเป็น
ประจ าทุกปีให้สอดคล้องกบัความเส่ียงและสถานการณ์ปัจจุบนัของบริษทั เพื่อน ามาใช้เป็นแนว
ปฏิบติั นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในดว้ย
ตนเอง (Quality Assurance Review – Internal Assessment) ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อเป็น
ตวัช้ีวดัการบรรลุเป้าหมายในการเป็น Global Internal Audit Excellence โดยใชแ้นวทางของ The Institute 
of Internal Auditor (IIA) สถาบนัท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลดา้นการตรวจสอบภายใน และ 
ISACA/COBIT สถาบนัท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลดา้นการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียรวม 7 กลุ่มเป้าหมาย สามารถผา่น
เป้าหมายท่ีก าหนดไวร้้อยละ 80 ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานระยะปานกลางและแผนงานประจ าปีตามท่ีไดรั้บอนุมติั
แล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ส าหรับการพฒันางานตรวจสอบนั้น  หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในไดใ้ห้ความส าคญัทั้งการพฒันาคนและเคร่ืองมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตาม
หลักการของมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามแนว
ทางการตรวจสอบภายในระดบัโลก 

5. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลทีเ่กีย่วโยงกัน  
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัของการท าธุรกรรม หรือขอ้ตกลงทางการคา้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคล
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ าทุกไตร
มาส โดยบริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและตลาดหลกัทรัพย ์ และสอดคลอ้งตาม
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและ
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบอย่าง
ถูกตอ้งและทนัเวลา 

6. การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557  

บริษทัเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั ไดรั้บการคดัเลือกเพื่อเสนอให้แต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชี 
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าผลการปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมาเป็นท่ีน่าพอใจ
และได้สอบทานคุณสมบัติของผู ้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นชอบให้เสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งนางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต (ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565) หรือ นางสาวสุรียรั์ตน์ ทองอรุณแสง (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4409) หรือ นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ่งยง (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636) แห่งบริษทัเคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2557   
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11.2 การบริหารความเส่ียง 

ปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจมีโอกาสท่ีจะเผชิญกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและความ
ไม่แน่นอนตลอดเวลา ท าให้เกิดความเส่ียงทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งท่ีมาจากปัจจยัภายในและภายนอก 
ดังนั้น บริษัทจึงให้ความส าคญัท่ีจะน า การบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk 
Management) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีช่วยส่งเสริมให้บริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
และยงัช่วยในการแสวงหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัองค์กร
อนัจะน าไปสู่การเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนดนโยบาย ก ากบัดูแลใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีฝ่ายบริหารท าหน้าท่ีวิเคราะห์ ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความ
เส่ียง ผลกระทบ และก าหนดมาตรการจดัการความเส่ียงโดยน ากรอบโครงสร้างการบริหารความเส่ียง
ขององคก์รเชิงบูรณาการ (COSO Enterprise Risk Management : ERM) มาประยุกตใ์ชใ้นการระบุ
และประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ (Business Risk) เพื่อก าหนดกลยุทธ์หรือแผนงานในการบริหาร
ความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแล
และติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงของบริษทัทุกไตรมาส เพื่อให้
มัน่ใจวา่การบริหารความเส่ียงด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคลอ้งกบัแนวทาง
ท่ีก าหนด นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัฝ่ายจดัการของบริษทัยงัไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
ในการพิจารณาสัญญานเตือนภยัตามปัจจยัเส่ียง  โดยใช้ตวัช้ีวดัความเส่ียง (Risk Indicators) และ
ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Tolerance) เป็นเกณฑ์ในการวดั ซ่ึงเพิ่มเติมจากการบริหารความ
เส่ียงของขอ้มูลทางการเงิน ส าหรับใชเ้ป็นมาตรการในการเฝ้าระวงัความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญั  เพื่อ
ก าหนดมาตรการในการจดัการความเส่ียงท่ีไดผ้ลทนัท่วงที 

กระบวนการบริหารความเส่ียงเร่ิมจากการก าหนดความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั ประเมินโอกาสท่ี
จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน (Significant) น ามาจดัล าดบัความส าคญัของความ
เส่ียง และวิเคราะห์สถานการณ์จดัการความเส่ียงดงักล่าว โดยใช ้Risk Map และ Control Map เป็น
เคร่ืองมือ หากความเส่ียงใดอยู่นอกเหนือระดบัท่ียอมรับได้จะตอ้งก าหนดมาตรการในการจดัการ
ความเส่ียงนั้น รวมทั้งติดตามปรับปรุงและพฒันาผลการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอจนกวา่ความ
เส่ียงนั้นจะอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงบริษทัประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของบริษทั ดงัน้ี 

 

ความเส่ียงทางการตลาดและการแข่งขนั 
จากปัจจยัความผนัผวนทางเศรฐกิจโลกและปัญหาการเมืองภายในประเทศ ประกอบกบั
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ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในรอบปีท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขายและการ
แข่งขนัในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงข้ึนจากการน าเขา้สินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืน  ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การบริหาร
ความเส่ียงทางการตลาดโดยเน้นการพฒันาสินค้าให้มีคุณภาพเป็นท่ีต้องการของลูกค้า พร้อม
ปรับปรุงการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อใหไ้ดต้น้ทุนการผลิตท่ีสามารถแข่งขนัได ้

 
ความเส่ียงจากปริมาณและราคาวตัถุดิบหลกั 
เศษกระดาษและเยื่อกระดาษเป็นวตัถุดิบหลกัในกระบวนการผลิต ซ่ึงราคารับซ้ือวตัถุดิบมี

ความผนัผวนตามอุปทานในตลาดโลกส่งผลถึงปริมาณความเพียงพอในการใชว้ตัถุดิบ อยา่งไรก็ตาม
เพื่อลดความเส่ียงในเร่ืองการขาดแคลนวตัถุดิบหลกั บริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบระยะยาวและ
กระจายการซ้ือเศษกระดาษจากผูข้ายหลายรายเพิ่มข้ึน 

 
ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 
บริษัทมีความเส่ียงด้านสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า ทั้ งน้ีบริษทัมีนโยบายการ

บริหารสินเช่ือ โดยต้องมีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินลูกค้าทุกราย ก าหนดวงเงินสินเช่ือให้
เหมาะสมกับการซ้ือ-ขาย มีการทบทวนวงเงินสินเช่ือ วงเงินค ้ าประกัน มีการติดตามสินเช่ือจาก
คณะกรรมการสินเช่ือของบริษทัซ่ึงมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน และมีการลดความเส่ียงโดยการ
ท าประกนัการช าระหน้ี 

 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
เกิดจากการลงทุนซ้ืออะไหล่และเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัได้ท า

สัญญาซ้ือเงินล่วงหนา้ เพื่อป้องกนัความเส่ียงของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

11.3 การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดูแลให้การปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอิสระ เท่ียงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเช่ียวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลทั้งมาตรฐานสากลดา้นการตรวจสอบภายใน 
(The Institute of Internal Auditors :IIA) และมาตรฐานสากลดา้นการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Systems Audit and Control Association : ISACA, Global Technology 
Audit Guide : GTAG) โดยมีกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึง
ไดก้ าหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบติังาน อ านาจและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการ
ด าเนินงานการปฏิบติังานตรวจสอบไวอ้ยา่งชดัเจนและมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี  
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คณะกรรมการตรวจสอบอนุมติัแผนงานระยะปานกลาง (Medium Term Plan) ปี 2554 - 
2556 ของหน่วยงานตรวจสอบภายในในการเป็น Global Internal Audit Excellence ในปี 2556 เพื่อ
ยนืยนัการปฏิบติังานท่ีมีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดอ้นุมติั
ให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review : QAR) โดยการประเมิน
ตนเอง (Internal Assessment) อา้งอิงแนวทางของ IIA ISACA และ GTAG โดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในส่งแบบสอบถามใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งหมด 7 
กลุ่ม ซ่ึงมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมจากท่ีมาตรฐานสากล
ก าหนด การประเมินดงักล่าวประกอบดว้ยสาระส าคญั 2 ส่วน คือ การปฏิบติัตามมาตรฐานสากลการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในทั้งการตรวจสอบดา้นการปฏิบติังานและดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Audit) และการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย หน่วยงานตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการ 
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12. รายการระหว่างกนั 
  
 ในปี 2556  รายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยการถือหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้น 
และ/หรือ มีกรรมการร่วมกนั  เป็นรายการคา้ในการด าเนินธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป  ใชน้โยบายซ้ือ
ขายต่อรองกนัตามกลไกตลาดโดยการเทียบเคียงราคากบัตลาดหรือธุรกิจท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั โดยมีนโยบายราคา
ระหวา่งกนัเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
 
 รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ลกัษณะรายการ บริษัท / ความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
นโยบายการคดิราคา 

1. ขายสินค้า บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 1,379.00 ราคาตลาดเทียบเท่ากบัราคา 
 บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 1,005.65 ท่ีท ากบับุคคลภายนอก 
 บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จ ากดั  54.36  
 บริษทัไทยคอนเทนเนอร์สระบุรี จ ากดั  38.68  
 บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ ากดั  82.88  
 บริษทัสยามบรรจุภณัฑส์งขลา (1994) จ ากดั 17.47  
 บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ ากดั 45.28  
 บริษทัไดน่า แพคส์ จ ากดั 87.53  
 บริษทัโอเรียนทค์อนเทนเนอร์ จ ากดั 83.24  
 บริษทัผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั  0.90  
 บริษทัเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากดั 0.21  
 บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 0.57  
  รวม 2,795.77   
        
2. ให้บริการและอืน่ ๆ บริษทัสยามเซลลูโลส จ ากดั 0.10 ราคาตลาดเทียบเท่ากบัราคา 
  บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 1.15 ท่ีท ากบับุคคลภายนอก 
  บริษทัสยามฟอเรสทรี จ ากดั 0.07   
  บริษทัอุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไ์ทย จ ากดั 0.00   
 บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.01  
 บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.67  
 บริษทัผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั 0.00  
  รวม 4.00   
        
3. ซ้ือสินค้า บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั   646.98 ราคาตลาดเทียบเท่ากบัราคา 
  บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) 244.39 ท่ีท ากบับุคคลภายนอก 

  บริษทัเอสซีจี เทรดด้ิง จ ากดั 551.48  
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ลกัษณะรายการ บริษัท / ความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
นโยบายการคดิราคา 

  Cementhai SCT (U.S.A.), Inc. 11.66   
  Cementhai SCT (Singapore) Pte. Ltd. 38.37   
 บริษทัไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินติง้ จ ากดั (มหาชน) 18.73  
  บริษทัอุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไ์ทย จ ากดั  0.00  
 บริษทัผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั 37.02  
 บริษทัเอสซีจี ซิเมนต ์จ ากดั 21.71  
 บริษทัสยามฟอเรสทรี จ ากดั 13.75  
 บริษทัผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้าง จ ากดั 3.24  
 บริษทัเอสซีจี เน็ตเวร์ิค แมเนจเมน้ท ์ จ ากดั 0.06  
 United Pulp & Paper Co.,Inc. 6.97  
 บริษทัเอสซีจี ซอร์สซ่ิง จ ากดั 1.02  
  บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 1.16   
 บริษทักระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จ ากดั 0.05  
 บริษทัสยามเซลลูโลส จ ากดั 5.20  
 บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จ ากดั 2.15  
 บริษทัสยามอุตสาหกรรมวสัดุทนไฟ จ ากดั 0.41  
 บริษทัสยามซานิทารีแวร์อินดสัทรี จ ากดั 0.02  
 บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.10  
 บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 6.62  
  รวม 1,611.09   
    
4. รับบริการและอืน่ ๆ บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 73.70 ราคาตลาดเทียบเท่ากบัราคา 
  บริษทั เทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 18.40 ท่ีท ากบับุคคลภายนอก 
  บริษทัไอทีวนั จ ากดั 8.18   
  บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 12.53   
  บริษทัเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากดั  3.65   
  บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 16.33   
  บริษทัอุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไ์ทย จ ากดั 0.00   
  บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 20.53   
  บริษทัอีโค่ แพลนท ์เซอร์วสิเซส จ ากดั 2.57   
 บริษทักฎหมายเอสซีจี จ ากดั 0.88  
  บริษทัเอสซีจีพี เอค็เซลเลนซ์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์จ ากดั 1.13   

  
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต ์จ ากดั 
 

0.03 
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ลกัษณะรายการ บริษัท / ความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
นโยบายการคดิราคา 

  บริษทัเอสซีจี เน็ตเวร์ิค แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 0.03 ราคาตลาดเทียบเท่ากบัราคา 
  บริษทัผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั 0.02 ท่ีท ากบับุคคลภายนอก 
 บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.01  
 บริษทัไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินติง้ จ ากดั (มหาชน) 0.29  
 United Pulp & Paper Co.,Inc. 0.03  
 บริษทัสยามอุตสาหกรรมวสัดุทนไฟ จ ากดั 0.23  
  บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 0.01   
 บริษทั เอสซีจี เลิร์นน่ิง เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั 0.00  
 บริษทัสยามซานิทารีแวร์อินดสัทรี จ ากดั 0.01  
  รวม 158.56   
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13. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

13.1 งบการเงิน 
 

13.1.1 สรุปรายงานการสอบบญัชี 
 

ส าหรับปี 2554 – 2556  ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด  ซ่ึง
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - 2556 รวมถึงผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดแ้สดงความเห็นรับรองงบการเงิน
ของบริษทั ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - 2556 
 
   13.1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 
  

  หน่วย : ล้านบาท 
 2554 2555 2556 
รายไดร้วม 5,071.48 5,592.26 5,658.67 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายรวม^ 4,757.63 5,102.50 5,070.16 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 313.85 489.76 588.51 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)* 0.88 1.37 1.64 
จ านวนหุ้น (ลา้นหุน้)* 358.25 358.25 358.25 
สินทรัพยร์วม 6,408.72 6,514.68 6,678.27 
หน้ีสินรวม 1,106.31 949.44 775.29 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 5,302.41 5,565.24 5,902.97 
มูลค่าตามบญัชี* 14.80 15.53 16.48 

  ^ รวมดอกเบ้ียจ่าย และ ผลประโยชน์ทางภาษี 
  *ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
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13.1.3 งบการเงินและอตัราส่วนทางการเงิน 
 

บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
หน่วย : พนับาท 

 ตรวจสอบแลว้ และเกิดข้ึนจริง 

 2554 2555 2556 
 จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

 สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 330,953 5.14% 558,972 8.58% 579,336 8.68% 
     ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 717,423 11.19% 802,438 12.22% 800,504 11.99% 
     สินคา้คงเหลือ 751,836 11.67% 725,455 11.14% 694,600 10.40% 
     สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 2,795 0.04% 1,909 0.03% 8,289 0.12% 
          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,803,007 28.13% 2,088,774 31.97% 2,082,729 31.19% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
    อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 
41,264 

 
0.64% 

 
41,264 

 
0.63% 

 
41,264 

 
0.62% 

    ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  4,276,695 66.73% 4,197,357 64.52% 4,423,445 66.24% 

    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 42,511 0.66% 39,591 0.61% 34,109 0.51% 
    สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 244,745 3.82% 147,310 2.26% 96,466 1.44% 
    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 497 0.01% 386 0.01% 254 0.00% 
          รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,605,711 71.87% 4,425,909 68.03% 4,595,538 68.81% 
          รวมสินทรัพย์ 6,408,718 100% 6,514,683 100% 6,678,267 100% 
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บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน - ต่อ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
หน่วย : พนับาท 

 ตรวจสอบแลว้ และเกิดข้ึนจริง 

 2554 2555 2556 
 จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี้สินหมุนเวียน       
     เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - - - - - - 
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 501,849 7.83% 455,489 7.02% 505,945 7.57% 
     หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 184,299 2.88% 208,557 3.20% 143,989 2.16% 
     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
     ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 

- 
2,629 

- 
0.04% 

39,915 
2,862 

0.61% 
0.04% 

37,065 
3,259 

0.55% 
0.05% 

     หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 7,080 0.11% 10,039 0.16% 7,014 0.11% 
          รวมหนี้สินหมุนเวียน 695,857 10.86% 716,863 11.03% 697,272 10.44% 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 
    หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

 
370,277 

 
5.78% 

 
161,720 

 
2.48% 

 
- 

 
- 

     หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 
     หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

40,179 
- 

0.63% 
- 

69,100 
1,754 

1.06% 
- 

76,246 
1,775 

1.14% 
0.03% 

          รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 410,456 6.41% 232,574 3.54% 78,021 1.17% 
          รวมหนี้สิน 1,106,313 17.26% 949,437 14.57% 775,293 11.61% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
     ทุนจดทะเบียน 3,583,887 55.62% 3,583,887 55.01% 3,583,887 53.66% 
     ทุนที่ออกและเรียกช าระแลว้ 
     ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 

3,582,537 
355,000 

55.60%  
5.51%       

3,582,537 
355,000 

54.99%  
5.45%       

3,582,537 
355,000 

53.64%  
5.32%       

     ก าไรสะสม       
          ทุนส ารองตามกฎหมาย 99,257 1.55% 123,745 1.90% 153,171 2.29% 
          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,265,611 19.75% 1,503,962 23.09% 1,812,266 27.14% 
          รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,302,406 82.74% 5,565,245 85.43% 5,902,974 88.39% 
          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,408,718 100% 6,514,682 100% 6,678,267 100% 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)* 14.80 15.53 16.48  14.80 
มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 10.00 10.00 10.00  10.00 
จ านวนหุ้นสามัญปลายงวด (หุ้น) 358,253,721 358,253,721 358,253,721  358,253,721 

* ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
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บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

หน่วย : พนับาท 
 ตรวจสอบแลว้ และเกิดข้ึนจริง 

 2554 2555 2556 
 จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

       
     รายไดจ้ากการขาย 5,039,920 100% 5,576,679 100% 5,636,578 100% 
     ตน้ทุนขาย 4,518,857 89.66% 4,680,896 83.94% 4,647,733 82.46% 
ก าไรขั้นต้น 521,063 10.34% 895,784 16.06% 988,845 17.54% 
       
     ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (546) -0.01% 784 0.01% (137) -0.00% 
     รายไดอ่ื้น 31,559 0.63% 15,577 0.28% 22,094 0.39% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 552,077 10.95% 912,144 16.35% 1,010,802 17.93% 
 
    ค่าใชจ่้ายในการขาย 

 
102,812 

 
2.04% 

 
108,433 

 
1.94% 

 
108,090 

 
1.92% 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 116,901 2.32% 154,335 2.77% 156,814 2.78% 
รวมค่าใช้จ่าย 219,713     4.36% 262,768     4.71% 264,904     4.70% 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 332,364 6.59% 649,376 11.64% 745,898 13.23% 

       

     ตน้ทุนทางการเงิน (15,798) -0.31% (19,151) -0.34% (11,418) -0.20% 
     ผลประโยชน์ทางภาษี (ภาษีเงินได)้ (2,716) -0.05% (140,461) -2.52% (145,967) -2.59% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 313,850 6.23% 489,764 8.78% 588,513 10.44% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)* 0.88 1.37 1.64 
มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 10.00 10.00 10.00 
จ านวนหุ้นสามัญปลายงวด (หุ้น) 358,253,721 358,253,721 358,253,721 

 

ผูส้อบบญัชีปี 2554 - 2555 นายวินิจ ศิลามงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3378  บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 
ผูส้อบบญัชีปี 2556      นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565  บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 
 * ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
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บริษทั ไทยเคนเปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 
 
 

 ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง (หน่วย : พนับาท) 
 2554 2555 2556 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 313,850 489,764 588,513 
  รายการปรับปรุง    

     ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 359,086 334,382 366,326 
     ดอกเบ้ียจ่าย 15,549 18,877 11,062 
     ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 379 (48) 1,009 
     หน้ีสูญและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (6,020) - - 
     ค่าเผือ่การลดมลูค่าและเคล่ือนไหวชา้ของสินคา้คงเหลือ  (3,986) 1,144 (1,398) 
     ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 
    ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 

(222) 
5,129 

8,127 
14,390 

- 
7,858 

     ภาษีเงินได ้  2,716 140,461 145,967 
 686,481 1,007,097 1,119,337 
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน    
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (9,234) (68,114) 1,934 
      สินคา้คงเหลือ (213,762) 25,237 32,253 
      สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 263 886 (6,380) 
      สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (100) 101 87 
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (2,731) (45,857) 50,614 
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 411 2,959 (3,025) 
     รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 37 10 46 
     ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (46) (114) (97,972) 
     หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (3,251) (206) (321) 
     หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 78 20 
          เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 458,067 922,077 1,096,593 
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บริษทั ไทยเคนเปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 
 
 

 ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง (หน่วย : พนับาท) 
 2554 2555 2556 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    
     เงินลงทุนชัว่คราว - (190,000) 190,000 
     เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 222 1,053 - 
     ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (199,487) (274,985) (585,919) 
     ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,446) (3,221) (1,013) 
          เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (201,711) (467,152) (396,932) 
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน    
     จ่ายดอกเบ้ีย (15,583) (17,676) (12,263) 
     เงินปันผลจ่าย (214,874) (214,932) (250,745) 
     ช าระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (300,000) - - 
     ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
     เงินสดรับจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
     ช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

- 
620,000 
(65,424) 

- 
- 

(184,299) 

- 
- 

(226,288) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 24,119 (416,907) (489,296) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 280,475 38,019 210,365 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 50,478 330,953 368,971 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 330,953 368,972 579,336 
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RATIO ANALYSIS 

 
 ตรวจสอบแล้ว เกดิขึน้จริง 
  2554 2555 2556 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)     
     อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.59 2.90 2.99 
     อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.49 1.58 1.94 
     อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.61 1.29 1.55 
     อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 6.94 7.35 7.09 
     ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 52 49 51 
     อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 14.20 11.04 13.04 
     ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 25 33 28 
     อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 9.46 9.76 9.65 
     ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 38 37 37 
     Cash Cycle (วนั) 39 45 41 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(PROFITABILITY RATIO) 

    

     อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 10.34 16.06 17.54 
     อตัราก าไรสุทธิ (%) 6.19 8.76 10.40 
     อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 5.96 9.01 10.26 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(EFFICIENCY RATIO) 

    

     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 5.03 7.58 8.92 
     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 15.31 19.25 21.60 
     อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.81 0.87 0.86 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
(FINANCIAL POLICY RATIO) 

    

     อตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.21 0.17 0.13 
     อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 29.46 48.28 107.71 
     อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) (เท่า) 0.64 1.89 1.31 
     อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 68.46 51.20 51.74 
ข้อมูลต่อหุ้น     
     มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 14.80 15.53 16.48 
     ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.88 1.37 1.64 
     เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.60 0.70 0.85 
อตัราการเตบิโต     
     สินทรัพยร์วม (%) 6.35 1.65 2.51 
     หน้ีสินรวม (%) 38.17 (14.18) (18.34) 
     รายไดจ้ากการขาย (%) 5.61 10.65 1.07 
     ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  (%) 8.53 19.60 0.81 
     ก าไรสุทธิ (%) 5.15 56.05 20.16 
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13.2 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

  ผลการด าเนินงาน  
 
  ในปี 2556 บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) มีผลก าไรสุทธิ จ  านวน 589 ล้านบาท  
เทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีผลก าไรสุทธิ 490 ลา้นบาท  เป็นผลก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน 99 ลา้น
บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 20.2  สาเหตุหลักเกิดจาก 1) รายได้จากการขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.1 เป็นผลจาก
ปริมาณขายท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.7 และราคาขายเฉล่ียท่ีลดลงประมาณร้อยละ 3.5  2)                 ยงัคง
ด าเนิน                      เน้น                                                     
               ท าให ้               ลดลง           83.9                         2555            
82.5                         2556      3)  ตน้ทุนทางการเงินลดลงจากร้อยละ 0.34 ของรายไดจ้าก
การขายของปี 2555 เป็นร้อยละ 0.20 ของรายไดจ้ากการขายของปี 2556 
 
  การวเิคราะห์ฐานะการเงิน 
 
  ดา้นสินทรัพย ์
 
   บริษทัมีสินทรัพยร์วมในปี 2556 จ  านวน 6,678 ลา้นบาท  เทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน จ านวน 6,515 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 163 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.5  มีสาเหตุใหญ่เกิดจาก 
 
    - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน 210 ลา้นบาท 
 
    - เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 190 ลา้นบาท  
 
    - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 2 ลา้นบาท 
                           
    - สินคา้คงเหลือลดลง 31 ลา้นบาท โดยบริษทัยงัคงนโยบายการบริหารสินคา้คงคลงัให้มี
สินคา้ส าเร็จรูปคงคลงัและวตัถุดิบคงคลงัใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการตลาดและการแข่งขนั และเหมาะสม
กบัแผนการใชว้ตัถุดิบในการผลิต 
 
     - สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึน 6 ลา้นบาท 
 
    - ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มข้ึน 226 ลา้นบาท ทั้งน้ีในปี 2556 บริษทัไดน้ ากระแสเงิน
สดใชจ่้ายในโครงการลงทุนปรับปรุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ จ านวน 586 ลา้นบาท 
 

-  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง 5 ลา้นบาท 
 
    - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง 51 ลา้นบาท 
 
    - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนลดลง 0.1 ลา้นบาท 
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  ดา้นหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
   บริษทัมีหน้ีสินรวมในปี 2556 จ  านวน 775 ลา้นบาท เทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
จ านวน 949 ลา้นบาท  ลดลง 174 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 18.3 โดยมีสาเหตุใหญ่เกิดจาก 
 
   - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน 50 ลา้นบาท 
 
   - หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีลดลง 65 ลา้นบาท 
 
   - ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง 3 ลา้นบาท 
 
   - ประมาณการหน้ีสินระยะสั้นเพิ่มข้ึน 0.4 ลา้นบาท 
 
   - หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนลดลง 3 ลา้นบาท 
 
   - หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง 162 ลา้นบาท 
 
   - หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึน 7 ลา้นบาท   
 
   ในปี 2556  บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้น จ านวน 5,903 ลา้นบาท เทียบกบัระยะเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน จ านวน 5,565 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 338 ลา้นบาท  หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.1  ทั้งน้ีเป็นผลจากบริษทัมี
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 จ  านวน 251 ลา้นบาท มีผลก าไรสุทธิส าหรับปี 2556 จ  านวน 589 ลา้นบาท 
และไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 29 ลา้นบาท   
 
   งบก าไรขาดทุน 
 
  บริษทัมีผลก าไรสุทธิประจ าปี 2556 จ  านวน 589 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2555 มีผล
ก าไรสุทธิจ านวน 490 ลา้นบาท ผลก าไรเพิ่มข้ึน 99 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัเกิดจาก 
 
   -     รายไดจ้ากการขายเพิ่มข้ึน 60 ลา้นบาท เป็นผลจากราคาขายเฉล่ียท่ีลดลงประมาณร้อย
ละ 3.5 ในขณะท่ีปริมาณขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.7  
 
   - จากการปรับกลยทุธการด าเนินงานโดยมุ่งเนน้การบริหารตน้ทุนการผลิตและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเน่ือง  ส่งผลให้สัดส่วนตน้ทุนขายลดลงในปี 2556  โดยมีตน้ทุนขายร้อยละ 
82.5 ของรายไดจ้ากการขาย เปรียบเทียบกบัปี 2555 มีตน้ทุนขายร้อยละ 83.9 ของรายไดจ้ากการขาย   
 

  - ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึน  2 ลา้นบาท 
 
  - ต้นทุนทางการเงินลดลง 8 ล้านบาท เน่ืองจากบริษทัจ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า

การเงิน  ท าใหเ้งินตน้ลดลง 
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การวเิคราะห์อตัราส่วนท่ีส าคญัทางการเงิน 
 
  อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
 
   - อตัราส่วน CURRENT RATIO อยูท่ี่ 2.99 เท่า เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนซ่ึงอยูท่ี่ 2.90 
เท่า และอตัราส่วน QUICK RATIO อยูท่ี่ 1.94 เท่า เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนัเม่ือเทียบกบัปีก่อนซ่ึงอยูท่ี่ 1.58 เท่า  
เน่ืองจากบริษทัใช้กลยุทธ์การบริหารการเงิน และสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยยงัคงมุ่งเน้น
นโยบายรักษากระแสเงินสดให้มากท่ีสุด เพื่อให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจและภาวการณ์แข่งขนัของ
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
   - อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (RECEIVABLE TURNOVER) ปี 2556 อยูท่ี่ 7.09 
เท่า ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนซ่ึงอยูท่ี่ 7.35 เท่า  และมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (COLLECTION PERIOD) ปี 
2556  เพิ่ม ข้ึนเป็น 51 ว ัน จาก 49 ว ันในปี 2555  นอกจากน้ีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 
(INVENTORY TURNOVER) ปี 2556  อยู่ท่ี 13.04 เท่า เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนซ่ึงอยู่ท่ี 
11.04 เท่า  และมีระยะเวลาขายสินคา้ (INVENTORY TURNOVER PERIOD) เฉล่ียปี 2556 อยูท่ี่ 28 วนั 
เปล่ียนแปลงลดลงจากปี 2555 ซ่ึงอยูท่ี่ 33 วนั  ทั้งน้ีบริษทัมีการจดัโครงการสินเช่ือส าหรับลูกคา้เพื่อลดความ
เส่ียงดา้นการให้สินเช่ือและเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั  รวมถึงยงัคงมุ่งเน้นนโยบายการบริหาร
สินคา้ส าเร็จรูป ท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัสภาวะการตลาดและการแข่งขนัและแผนการใชว้ตัถุดิบ
ในการผลิตต่อเน่ือง 
 
   - อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (PAYABLE TURNOVER) ปี 2556 อยูท่ี่ 9.65 เท่า ลดลง
เม่ือเทียบกบัปีก่อนซ่ึงอยูท่ี่ 9.76 เท่า  และมีระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย (PAYMENT PERIOD) ปี 2556  37 วนั 
เท่ากบัในปี 2555   
 
  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO) 
 
   - อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ของบริษทัปี 2556 อยูท่ี่ร้อยละ 17.54 เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน
ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 16.06 เป็นผลโดยตรงจากราคาตน้ทุนวตัถุดิบและราคาตน้ทุนดา้นพลงังานลดลงจากปี 2555  
แต่เน่ืองจากการบริหารตน้ทุน การผลิตในทุกดา้นและรักษาประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร  ส่งผลให้สัดส่วน
ตน้ทุนขายในปี 2556 ลดลงเป็นร้อยละ 82.46 ของรายไดจ้ากการขาย เม่ือเทียบกบัปี 2555 สัดส่วนร้อยละ 
83.94 ของรายไดจ้ากการขาย 
 
   - อตัราก าไรสุทธิของบริษทัปี 2556 อยูท่ี่ร้อยละ 10.40 เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนซ่ึงอยูท่ี่
ร้อยละ 8.76  สาเหตุหลกั เกิดจากอตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึน และ
ตน้ทุนทางการเงินลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 
  อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 
 
   - อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัในปี 2556  อยูท่ี่ 0.13 เท่า   ลดลงเม่ือ
เทียบกบัปีก่อนซ่ึงอยูท่ี่ 0.17 เท่า  เน่ืองจากบริษทัมีการจ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และการสั่งซ้ือ
วตัถุดิบใหส้อดคลอ้งกบัแผนการผลิต 
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   - อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียของบริษทัปี 2556 อยูท่ี่ 107.71 เท่า 
เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนซ่ึงอยูท่ี่ 48.28 เท่า เน่ืองจากบริษทัมีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน
เพิ่มข้ึน ทั้งน้ีปี 2556   บริษทัมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรม ด าเนินงาน 1,097 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัปี 2555 มี
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 911 ลา้นบาท 
  

13.3 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี (รอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556)  
 
 13.3.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

 
     บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ  ากดั ซ่ึงเป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัสังกดัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา เป็นจ านวนเงินรวม 
990,000 บาท 
 

 13.3.2  ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 
 
     บริษทัไม่มีการรับบริการอ่ืนจากส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทั
สังกดัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
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14.                                                       

                                     

                   
 ในปี 2556 บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ  ำกดั (มหำชน) มีผลก ำไรสุทธิ จ  ำนวน 589 ลำ้นบำท  เทียบกบั
ระยะเวลำเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีผลก ำไรสุทธิ 490 ลำ้นบำท  เป็นผลก ำไรสุทธิเพิ่มข้ึน 99 ลำ้นบำท หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20.2    สำเหตุหลกัเกิดจำก   1) รำยไดจ้ำกกำรขำยเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.1 เป็นผลจำกปริมำณขำย
ท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.7 และรำคำขำยเฉล่ียท่ีลดลงประมำณร้อยละ 3.5  2)                 ยงัคงด ำเนิน
                      เนน้                                                                    
ท ำให้                ลดลง           83.9                         2555            82.5 
                        2556        3)  ตน้ทุนทำงกำรเงินลดลงจำกร้อยละ 0.34 ของรำยไดจ้ำกกำร
ขำยของปี 2555 เป็นร้อยละ 0.20 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยของปี 2556 

                        

              

                         2556        6,678                                           
       6,515         เพิ่มข้ึน 163             เพิ่มข้ึน       2.5                     

                               เพิ่มข้ึน 210          

 เงินลงทุนชัว่ครำวลดลง 190 ลำ้นบำท 

              และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 2          

             อลดลง 31                                                    
                                                               ะ           
                                                    

 สินทรัพย ์            เพิ่มข้ึน 6         

                        เพิ่มข้ึน 226 ลำ้น                2555                          
                                                            586         

          ไม่มีตวัตนลดลง 5         

                               ลดลง 51         

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนลดลง 0.1 ลำ้นบำท 

                                 

                       2556 จ ำนวน 775                                                  
949         ลดลง 174             ลดลง       18.3                        

               และเจำ้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน 50         
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 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินส่วนท่ี                          ลดลง 65         

 ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยลดลง 3         

 ประมำณกำร       ระยะสั้นเพิ่มข้ึน 0.4         

                     ลดลง 3         

 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินลดลง 162         

       นผลประโยชน์พนกังำน          7         

     2556                                  5,903                                           
       5,565                    338                             6.1                            กำรจ่ำยเงิน
ปันผลประจ ำปี 2555 จ  ำนวน 251 ล้ำนบำท มี                      2556         589          
                                     29          

              

                             2556        589                          2555     ก ำไร
            490                          99                             20.2                   

                เพิ่มข้ึน 60                                  ลดลง             3.5  
                 เพิ่มข้ึน       4.7 

                                                                                  
          อยำ่ง                                  ลดลง     2556     มีตน้ทุนขำย       
82.5                                     2555                    83.9 
                    

                            เพิ่มข้ึน 2         

                 ลดลง 8                   บริษทัจ่ำยคืนหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ท ำให้
เงินตน้ลดลง 

                                           

                    (LIQUIDITY RATIO) 

           CURRENT RATIO ปี 2556         2.99                                              2.90 
                  QUICK RATIO         1.94                                               
            1.58                                                                   
                                               กระแสเงินสด                     
           ภำวะ                                                             

                                 (RECEIVABLE TURNOVER)    2556         7.09      ลดลง
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                               7.35                                   (COLLECTION PERIOD)    
2556  เพิ่มข้ึน     51         49         2555                                           
(INVENTORY TURNOVER)    2556         13.04                 เพิ่มข้ึน                    
            11.04                              (INVENTORY TURNOVER PERIOD)          
2556 อยูท่ี่ 28 วนั            ลดลง      2555 ซ่ึง        33                                   
                                                                                  
                                                                                    
                                                                           

                            (PAYABLE TURNOVER)    2556         9.65      ลดลง
                               9.76                                    (PAYMENT PERIOD)    
2556 37     เท่ำกบั     2555  

 

                                     (PROFITABILITY RATIO) 

                                  2556               17.54 เพิ่ม ข้ึนเ             
                        16.06                รำคำต้นทุนวตัถุดิบและรำคำต้นทุนด้ำน
พลงังำนลดลงจำกปี 2555  แต่เน่ืองจำก                                         
                                                   ในปี 2556 ลดลง           82.46 
                   เม่ือเทียบกบัปี 2555 สัดส่วน       83.94                    

                            2556               10.40 เพิ่มข้ึน                                     
8.76                                     เพิ่มข้ึน ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มข้ึน และ
                ลดลงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

                                    (FINANCIAL POLICY RATIO) 

                    ส่วนของ                        2556          0.13       ลดลง              
                  0.17                บริษทัมีกำรจ่ำยคืนหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน        
                                          

                                                  2556         107.71      เพิ่มข้ึน
                               48.28                                                   
          เพิ่มข้ึน              2556                                          1,097          
                 2555                                        911         



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
  บริษทัได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแล้ว ด้วยความระมดั 
ระวงั  บริษทัขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผดิ  หรือไม่ขาดขอ้มูล
ท่ีควรแจง้ในสาระส าคญั  นอกจากน้ีบริษทัขอรับรองวา่ 
 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดง
ขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษทัแลว้ 

 
(2) บริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจวา่

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัของบริษทัอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมถึงควบคุมดูแลให้มี
การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

 
(3) บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีดี และควบคุม ดูแล

ให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้  ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท า
รายงานทางการเงินของบริษทั 
 
  ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัได้รับรอง
ความถูกตอ้งแลว้  บริษทัไดม้อบหมายให้ นายองอาจ ล้ิมประยรูยงค ์เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไว ้ ทุก
หน้าดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายองอาจ ล้ิมประยูรยงค์ ก ากบัไวบ้ริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ี
บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

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

2.     นายธวชัชยั วงศไ์พศาล กรรมการ/กรรมการบริหาร ............................................. 
 
ผูรั้บมอบอ านาจ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายองอาจ  ล้ิมประยรูยงค ์

 

ผูอ้  านวยการสายงานการเงิน บญัชีและMIS ........................................... 



 
ทั้งน้ี มาตรา 89/20 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึง

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้
กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใด ๆ 
อนัเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป  โดยแสดงข้อความท่ีเป็นเท็จใน
สาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจง้ในสาระส าคญัในกรณีของงบการเงินและรายงาน
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัหรือรายงานอ่ืนใดท่ีตอ้งเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือ
มาตรา 199 โดยมิไดจ้  ากดัความรับผิดไวเ้ฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลในเอกสารดงักล่าวเท่านั้น  อยา่งไรก็ดี กรรมการหรือผูบ้ริหารซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดว้า่โดยต าแหน่ง
หนา้ท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น ย่อมไม่มีความรับผิด
ตามมาตรา 89/20 



 1 

เอกสารแนบ 1 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท (ณ วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ ์2557) 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ สถาบันการศึกษา 

จ านวนหุ้นสามญับริษัท ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ของตนเอง 

คู่สมรสหรือ
บุตรทีย่งัไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

ต าแหน่ง ช่วงเวลา 

1.  นายรุ่งโรจน ์รังสิโยภาส 
     ประธานกรรมการ 
     ประธานกรรมการบริหาร 
     (เป็นกรรมการซ่ึงมีอ านาจ 
     ลงลายมือช่ือแทนบริษทั) 

51 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
(สาขาอุตสาหการ) 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 
- Director Accreditation Program  
  (DAP) 2004 
 

- University of Texas (Arlington) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- Harvard Business School 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
  บริษทัไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินติ้ง จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ  
  บริษทัไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั  (มหาชน) 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนและไม่ไดป้ระกอบ
กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบริษทั) 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ 
  บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ ากดั(มหาชน) 
- กรรมการบริหารโครงการวิจยัท่ีมุ่งผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจระดบัพนัลา้นบาท  ส านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
- กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ (กบข.) 
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ (กบข.) 
- ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษทัใน
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
- ประธานกรรมการ 
  บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 
- ประธานกรรมการ 
Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม 

- กรรมการ 
  United Pulp and Paper Co., Ltd., ประเทศฟิลิปปินส์ 
   ประสบการณ ์ 
- กรรมการ บริษทัปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 
  บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ   บริษทัไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทร่ี  
  จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทัควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

 
ตั้งแต่ 2554 

 
ตั้งแต่ 2555 

 
 
 
 

ตั้งแต่ 2554 
 

ตั้งแต่ 2554 
 

ตั้งแต่ 2556 
 
 

ตั้งแต่ 2556 
 

ตั้งแต่ 2556 
 
 
 
 
 
 

ตั้งแต่ 2554 
 

ตั้งแต่ 2554 
 

ตั้งแต่ 2554 
 
 

2548-2553 
2548-2553 

 
2551-2554 

 
2553-2554 



 2 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ สถาบันการศึกษา 

จ านวนหุ้นสามญับริษัท 
ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ของตนเอง 

คู่สมรสหรือ
บุตรทีย่งัไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

ต าแหน่ง ช่วงเวลา 

2.  นายด าริ  ตนัชีวะวงศ ์
     รองประธานกรรมการ 
     กรรมการบริหาร 
     กรรมการสรรหา 
     (เป็นกรรมการซ่ึงมีอ านาจ 
     ลงลายมือช่ือแทนบริษทั) 

61 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
  (สาขาไฟฟ้า) 
- Advanced Management Program 
  (AMP) 
- INSEAD Inno-Leadership  
  Program  
- Director Accreditation Program 
  (DAP) SCC/2004 
- Director 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 
-  INSEAD ประเทศสิงคโปร์ 
 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
-กรรมการบริษทัไทยรุ่งยเูนียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบริษทั) 
- กรรมการ 
  บริษทัเหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั 
- กรรมการ 
  สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั 
และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
- ไม่มี   
ประสบการณ์  
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทัเหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   บริษทัซิเมนตไ์ทยโฮลด้ิง จ ากดั 
- กรรมการ 
  บริษทัโตโยตา้มอเตอร์ไทยแลนด ์จ ากดั 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   บริษทัซิเมนตไ์ทยโฮลด้ิง จ ากดั 
- กรรมการ 
  บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 
- กรรมการ 
   บริษทัอุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไ์ทย จ ากดั 
- กรรมการ 
   Vina Kraft Paper Co., Ltd., ประเทศเวียดนาม 

 
ตั้งแต่ 2555 

 
 
 

ตั้งแต่ 2542 
 

ตั้งแต่ 2548 
 
 
 
 
 

2542 - 2548 
 

2547 - 2548 
 

2548 - 2553 
 

2548 - 2553 
 

2548 - 2554 
 

2548 - 2554 
 

2550 - 2553 
 

3.  นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล 
     กรรมการ 
     ประธานกรรมการพิจารณา 
     ผลตอบแทน 
     (เป็นกรรมการอิสระ) 

73 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัร การบริหารชั้นสูง 
 
- Director Certification Program 
  (DCP) 37/2003 

- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Harvard University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
-ไม่มี- 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบริษทั) 
- ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษทัสยามอินดสัเตรียล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั 
และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
- ไม่มี   
ประสบการณ์  
- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
  บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 

ตั้งแต่ 2531 
 
 
 
 
 

2544 - 2547 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ สถาบันการศึกษา 

จ านวนหุ้นสามญับริษัท 
ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ของตนเอง 

คู่สมรสหรือ
บุตรทีย่งัไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

ต าแหน่ง ช่วงเวลา 

4.  นายชาติชาย ลือกุลวฒันะชยั 
     กรรมการ 
     กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
     กรรมการบริหาร 
     (เป็นกรรมการซ่ึงมีอ านาจ 
     ลงลายมือช่ือแทนบริษทั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
  (สาขาเคร่ืองกล) 
- Certificate in Advance Paper 
Technology 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
- Advanced Management Program 
  (AMP) 
 
- Director Accreditation Program 
  (DAP) SCC/2004 
- Director Certification Program  
  (DCP) 178/2013 

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
Markaryd, ประเทศสวีเดน 
 
- มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- Harvard University 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
-ไม่มี- 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนและไม่ไดป้ระกอบ
กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษทั) 
-กรรมการ บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทักระดาษสหไทย จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทัผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั 
- กรรมการ บริษทัสยามเซลลูโลส จ ากดั 
- กรรมการ บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ ากดั
(มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
- กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd  ประเทศเวียดนาม 
- กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั  
- กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. , ประเทศ
ฟิลิปปินส์ 
ประสบการณ์  
- กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทัสยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
- President & CEO United Pulp and Paper Co., Inc. , 
ประเทศฟิลิปปินส์ 
- กรรมการ      การ บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์  าก   
- President of Asian Corrugated Case Association(ACCA) 

 
 
 
 
 

ตั้งแต่ 2552 
ตั้งแต่ 2553 
ตั้งแต่ 2553 
ตั้งแต่ 2553 
ตั้งแต่ 2553 

 
 
 

ตั้งแต่ 2552 
ตั้งแต่ 2553 
ตั้งแต่ 2553 

 
 

2545 - 2548  
2548 - 2552 

 
2552 – 2553 
2553 - 2554 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ สถาบันการศึกษา 

จ านวนหุ้นสามญับริษัท 
ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ของตนเอง 
 

คู่สมรสหรือ
บุตรทีย่งัไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

ต าแหน่ง ช่วงเวลา 

5.  นายมนตรี มหาพฤกษพ์งศ ์
     กรรมการ 
     กรรมการบริหาร 
      (เป็นกรรมการซ่ึงมีอ านาจ 
      ลงลายมือช่ือแทนบริษทั) 
 

53 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี (สาขาการตลาด) 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 
- Director Accreditation Program 
  (DAP) 89/2011 
   

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
- Boston University 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
- ไม่มี  
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนและไม่ไดป้ระกอบ
กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษทั)- กรรมการผูจ้ดัการ  ร    อินโฟเซฟ   าก   
- ผูอ้  านวยการส านกังานการตลาด 
   บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน)                   
การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
-กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. , ประเทศ
ฟิลิปปินส์ 
ประสบการณ์  
 - ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด บริษทัไทยซีอาร์ที จ ากดั 
 -ผูอ้  านวยการส านกังานการตลาด  
   บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
- President & CEO United Pulp and Paper Co., Inc. ,   
ประเทศฟิลิปปินส์ 
      

 
 
 

ตั้งแต่ 2554 
ตั้งแต่ 2554 

 
 
 
 

ตั้งแต่ 2554 
 
 

2548 – 2549 
2549 – 2552 

 
2552 - 2553 

 
 

6.  นางสาวรวีวลัย ์ภิยโยพนากุล 
     กรรมการ 
     กรรมการตรวจสอบ 
     (เป็นกรรมการอิสระ) 

67 - ปริญญาตรี บีญชีบณัฑิต เกียรติ
นิยมดี 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
  (สาขาการบญัชี) 
- Director Accreditation Program  
   (DAP) 4/2003 
- Audit Committee Program  
   (DCP) 4/2005 

- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
- Michigan State University 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
- กรรมการตรวจสอบ 
  บริษทัไทยเทพรส ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทัซาบีน่า จ ากดั (มหาชน 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนและไม่ไดป้ระกอบ
กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษทั) 
- ผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
- ไม่มี  
ประสบการณ์  
- กรรมการตรวจสอบ 
  บริษทันครไทยสตริปมิล จ ากดั (มหาชน) 

 
ตั้งแต่ 2542 

 
ตั้งแต่ 2545 

 
ตั้งแต่ 2552 

 
 
 
 

ตั้งแต่ 2513 
 

ตั้งแต่ 2515 
 
 
 
 

2546 - 2549 
 
 



 5 

 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ สถาบันการศึกษา 

จ านวนหุ้นสามญับริษัท 
ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ของตนเอง 
 

คู่สมรสหรือ
บุตรทีย่งัไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

ต าแหน่ง ช่วงเวลา 

7. นายวีรพนัธ์ พลูเกษ 
    กรรมการ 
    กรรมการสรรหา 
    (เป็นกรรมการอิสระ) 

53 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
(ไฟฟ้า) และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
  (สาขาไฟฟ้า)  

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

- University of Colorado at Boulder 
Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- University of Colorado at Boulder 
  Colorado  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น
ท่ี 11 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
- กรรมการ 
  บริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ 
  บริษทัไทคอนอินดสัเทรียลคอนเน็คชัน่ จ ากดั  
   (มหาชน) 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทัไทคอนอินดสัเทรียลคอนเน็คชัน่ จ ากดั  
   (มหาชน) 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนและไม่ไดป้ระกอบ
กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษทั) 
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทัฟาบริเนท จ ากดั 
- กรรมการและเหรัญญิก 
  สมาคมไทยผูป้ระกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน 
- กรรมการ 
  หอการคา้ ไทย-สิงคโ์ปร์ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
- ไม่มี  
ประสบการณ์  
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทัเอชแอนดคิ์ว (ประเทศไทย) จ ากดั 
- นายกสมาคม 
  สมาคมไทยผูป้ระกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน 
- กรรมการบริหาร 
  บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตั้งแต่ 2541 

 
ตั้งแต่ 2547 

 
 

ตั้งแต่ 2548 
 
 
 
 
 

ตั้งแต่ 2544 
 

ตั้งแต่ 2547 
 

ตั้งแต่ 2549 
 
 
 
 
 

2537 - 2548 
 

2541 - 2547 
 

2544 - 2547 



 6 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ สถาบันการศึกษา 

จ านวนหุ้นสามญับริษัท 
ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ของตนเอง 
 

คู่สมรสหรือ
บุตรทีย่งัไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

ต าแหน่ง ช่วงเวลา 

8. นายสิทธิชยั จนัทราวดี 
     กรรมการ 
     กรรมการตรวจสอบ 
     กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
    (เป็นกรรมการอิสระ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี (สาขาบญัชีตน้ทุน) 
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี (สาขาบญัชีตน้ทุน) 
- Director Accreditation Program 
(DAP) 49/2006 
- Director Certification Program 
(DCP) 69/2006 
- Monitoring Fraud Risk 
Management (MFM) 1/2009 
- Monitoring the Internal Audit 
Function (MIA) 5/2009 
- Monitoring the System of 
Internal Control and Risk 
Management (MIR) 6/2009 
- Monitoring the Quality of 
Finance Reporting (MFR) 7/2009 

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน  
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเส่ียง บริษทัสมัมากร จ ากดั(มหาชน) 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทัซีเอส ลอ็กซอิน
โฟ จ ากดั(มหาชน) 

- กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
บริษทัไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินติ้ง จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนและไม่ไดป้ระกอบ
กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษทั) 
- ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
บริษทั 
- ไม่มี-   
 ประสบการณ ์ 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีกลาง 
   บริษทัปูนซิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
- ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบ 
   บริษทัปูนซิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
- นายกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 

 
ตั้งแต่ 2545 

 
ตั้งแต่ 2554 

 
ตั้งแต่ 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2539 – 2543 
 

2543 – 2553 
 

2544 - 2546 

9.  นายโสภณ ธรรมปาโล 
     กรรมการ 
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     (เป็นกรรมการอิสระ) 

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

- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- มหาวิทยาลยัรค าแหง 
- สถาบนับนัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
-ไม่มี- 

กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนและไม่ไดป้ระกอบ
กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษทั) 

- ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษทั 

- ไม่มี  

ประสบการณ์  
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั ซี เอม็ ไอ ซี ลิสซ่ิง จ ากดั 
 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 
 

2536 - 2550 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ สถาบันการศึกษา 

จ านวนหุ้นสามญับริษัท 
ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ของตนเอง 
 

คู่สมรสหรือ
บุตรทีย่งัไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

ต าแหน่ง ช่วงเวลา 

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

78 - 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- 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนและไม่ไดป้ระกอบ
กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษทั) 
- ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
- ไม่มี  
ประสบการณ์  
- ประธานกรรมการ 
  บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
   บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2543 - 2546 

 
2544 - 2546 

11. นายธวชัชยั วงศไ์พศาล 
      กรรมการ 
      กรรมการบริหาร 
      กรรมการผูจ้ดัการ 
     (เป็นกรรมการซ่ึงมีอ านาจ 
      ลงลายมือช่ือแทนบริษทั) 

53 -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาอุตสาหการ 
- ปริญญาโท หลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาขา
การตลาด)  
- Director Certification Program 
  (DCP) 138/2010 

-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
- สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
-ไม่มี- 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนและไม่ไดป้ระกอบ
กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษทั) 
-ไม่มี-  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
- ไม่มี  
ประสบการณ์  
- กรรมการผูจ้ดัการ 
   บริษทัสยามฟูรูกาวาเทรดด้ิง จ ากดั 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
   บริษทัสยามฟูรูกาวา จ ากดั 
- พนกังานจดัการ  ส านกังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
  บริษทัซิเมนตไ์ทยโฮลด้ิง จ ากดั 
- กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป 
   บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 

2546 - 2548 
 

2548 – 2549 
 

2549 – 2550 
 

2550 - 2553 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ สถาบันการศึกษา 

จ านวนหุ้นสามญับริษัท 
ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ของตนเอง 
 

คู่สมรสหรือ
บุตรทีย่งัไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

ต าแหน่ง ช่วงเวลา 

12. นายสหรัฐ พฒันวิบูลย ์
      ผูจ้ดัการโรงงานกาญจนบุรี 

48 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
  (เทคโนโลยีและกระดาษ) 

- Monash University 
  ประเทศออสเตรเลีย 

- - ไม่มี - วิศวกร บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 
- หวัหนา้แผนกผลิต 
  บริษทักระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จ ากดั 
- วิศวกรอาวุโส บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 
- วิศวกรอาวุโส  
   บริษทัเยื่อกระดาษสยาม จ ากดั (มหาชน) 
- ผูจ้ดัการโรงงานกาญจนบุรี 
  บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
-Vice President Manufacturing and Plant Manager 
 United Pulp and Paper Co., Inc. ,   ประเทศฟิลิปปินส์ 
- ผูอ้  านวยการโรงงานปราจีนบุรี 
  บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2531 
2539 

 
2544 
2545 

 
2547 - 2553 

 
2553 - 2556 

 
ตั้งแต่ 2556 

13. นายองอาจ ล้ิมประยรูยงค ์
      ผูอ้  านวยการสายงานการเงิน 
      บญัชี และ MIS 

59 - ปริญญาตรี บญัชี  
  (สาขาบญัชีตน้ทุน) 

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - - ไม่มี - นกับญัชี บริษทัเยื่อกระดาษสยาม จ ากดั (มหาชน) 
- หวัหนา้แผนกบญัชีและการเงิน 
  บริษทัผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั 
- หวัหนา้แผนกบญัชีโรงงาน 
  บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 
- ผูจ้ดัการโครงการ 
  Thepthanyapa Co., Ltd.  (โรงพยาบาลเทพธารินทร์) 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั เอม็ พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลอปเมนท ์จ ากดั 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
  บริษทัเจตนิน จ ากดั (โรงพยาบาลเจตนิน) 
- ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
  บริษทัแอด็วา๊นซ ์อะโกร จ ากดั (มหาชน) 
- ผูอ้  านวยการสายงานการเงิน บญัชี และ MIS 
  บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2525 - 2527 
2527 - 2532 

 
2532 - 2533 

 
2534 - 2536 

 
2539 - 2539 

 
2540 – 2542 

 
2542 - 2545 

 
ตั้งแต่ 2545 

14. นายณฐัวฒิุ  พรกิติพงษ ์
      ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 

48 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(สาขาการตลาด) 

- มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต - - ไม่มี - ผูแ้ทนขาย แผนกอุตสาหกรรมกล่อง 1 
  บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 
-  ผูแ้ทนขาย แผนกอุตสาหกรรมทัว่ไป 
  บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 
- หวัหนา้แผนกอุตสาหกรรมทัว่ไป  
  บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 
- หวัหนา้แผนกอุตสาหกรรมแปรรูป  
  บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 
- หวัหนา้แผนกขายอุตสาหกรรมกล่อง 
  บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 
 - ผูจ้ดัการส่วนการขายแผน่ลูกฟูก 
  บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 
- ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 
  บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2534 - 2537 
 

2537 - 2539 
 

2539 - 2542 
 

2542 - 2549 
 

2549 - 2551 
 

2551 - 2554 
 

ตั้งแต่ 2555 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ สถาบันการศึกษา 

จ านวนหุ้นสามญับริษัท 
ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 
ของตนเอง คู่สมรสหรือ

บุตรทีย่งัไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

ต าแหน่ง ช่วงเวลา 

15. นายเอกสิทธ์ิ กิติศกัด์ิไชยกุล 
      ผูจ้ดัการโรงงานกาญจนบุรี 

48 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
  (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

- Texas A&M University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา - - ไม่มี - วิศวกร  

  บริษทักระเบ้ืองกระดาษไทย จ ากดั โรงงานทุ่งสง 
- หวัหนา้แผนกซ่อมไฟฟ้า  
  บริษทักระเบ้ืองกระดาษไทย จ ากดั โรงงานทุ่งสง 
- หวัหนา้แผนกซ่อมไฟฟ้า 
  บริษทักระเบ้ืองกระดาษไทย จ ากดั โรงงานท่าหลวง 
- วิศวกร ฝ่ายวศิวกรรมและเทคนิค 
  บริษทักระเบ้ืองกระดาษไทย จ ากดั  
- หวัหนา้แผนกวางแผน ฝ่ายการตลาด  
  บริษทักระเบ้ืองกระดาษไทย จ ากดั  
- ผูจ้ดัการแผนกวางแผนซ่อมบ ารุง  
  บริษทัอุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไ์ทย จ ากดั  
- ผูจ้ดัการส่วนวางแผนการผลิต 
  บริษทัอุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไ์ทย จ ากดั 
- ผูจ้ดัการ IT & Supply Chain  
  บริษทั เอสซีจี เปเปอร์ จ ากดั(มหาชน)  
- ผูจ้ดัการส่วนผลิต 
  บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 
- ผูจ้ดัการโรงงานกาญจนบุรี 
  บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2530 - 2534 
 

2534 - 2536 
 

2536 - 2540 
 

2540 - 2542 
 

2542 - 2543 
 

2543 - 2544 
 

2544 - 2548 
 

2548 - 2553 
 

2553 - 2554 
 

ตั้งแต่ 2554 

16. นางพรเพ็ญ นามวงษ์ 
     เลขานกุารบริษัท 
 

52 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
(เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 
- M.S., Japanese Business 
Studies 
- Company Secretary Program 
(CSP) 51/2013 
- Anti-Corruption : The Practical 
Guide (ACPG)  

- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์1 
 
- Chaminade University of Honolulu, 
Hawai, ประเทศสหรัฐอเมรอกา 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 

- - ไม่มี บริษทัจดทะเบียน 
- ผูอ้  านวยการส านกังานเลขานุการบริษทั 
  บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
-เลขานุการบริษทั ของบริษทัยอ่ยในเอสซีจีท่ีอยูใ่นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนและไม่ไดป้ระกอบ
กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษทั) 
- กรรมการ ชมรมเลขานุการบริษทัไทย  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
- ไม่มี  

ประสบการณ์  
- ผูจ้ดัการระบบคุณภาพ 
  บริษทัไทยโพลิเอททีลีน จ ากดั 
- ผูจ้ดัการนิติการและธุรกิจสมัพนัธ์ 
   บริษทัเอสซีจีเคมิคอลส์ จ ากดั 

 
2553 

 
2553 

 
 
 
 

2553 
 
 
 
 
 

2536 – 2542 
 

2542 - 2553 
 

 



เอกสารแนบ 2  -  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 
-ไม่มี- 



 1 

เอกสารแนบ 3 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  (ณ วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557) 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ 

สถาบันการศึกษา 

จ านวนหุ้นสามญับริษัท 
ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ของตนเอง คู่สมรสหรือ
บุตรทีย่งัไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

ต าแหน่ง ช่วงเวลา 

1. นายอนุวฒัน ์จงยินดี 
     ผูอ้  านวยการหน่วยงานตรวจสอบ 
     ภายใน 
 

56 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บฯัฑิต  
  บริหารธุรกิจ 
- ปริญาโท บญัชีมหาบณัฑิต 
- Director Certification Program 
(DCP)) 135/2010 
-Audit Committee Program (ACP) 
31/2010 
- Director Accreditation Program 
(DAP) 82/2010 

- มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 

- - - บริษทัจดทะเบียน 
- ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบ 
  บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนและไม่ไดป้ระกอบ
กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษทั) 
- อุปนายกและกรรมการฝฃ่ายตรวจสอบและบญัชี 
  สมาคมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
- รองประธานคณะกรรมการดา้นการวางระบบบญัชี 
  สภาวิชาชีพการบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
- ไม่มี  

ประสบการณ์  
- ผูจ้ดัการส านกังานบญัชี 
  บริษทัเยื่อกระดาษสยาม จ ากดั (มหาชน) 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ Shared Services Function 2 
  บริษทัซิเมนตไ์ทยการบญัชี จ ากดั 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีกลาง 
  บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการดา้นการท าบญัชี และประธานอนุกรรมการดา้น 
  การท าบญัชี 
  สภาวิชาชีพการบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- กรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี 
  สภาวิชาชีพการบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

 
ตั้งแต่ 2553 

 

 
 
 

ตั้งแต่ 2521 
 

ตั้งแต่ 2554 
 
 
 
 
 
 

2546 
 

2547 
 

2548 – 2553 
 

2548 – 2553 
 
 

2550 - 2553 

 



เอกสารแนบ 4  -  รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

-ไม่มี- 



ข้อมูลอ้างองิอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 

1 ขอ้มูลอ่ืน ๆ  
 

1.1 บตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

สรุปสาระสาํคญั : 
 

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จาํกัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับโรงงานแห่งท่ี 2  ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์
แห่งใหม่ ท่ีอาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี  เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2540  ตามบตัรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขท่ี 1204/2540  โดยมีสิทธิประโยชน์และเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี : 

  
สิทธิประโยชน์ 

 
1) ตามมาตรา 28 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจักรตามท่ี

คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั จนถึงวนัท่ี 28 มีนาคม 2544 
 
2) ตามมาตรา 30  ให้ไดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้ร้อยละเจ็ดสิบห้าของอตัราปกติ

สําหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็นท่ีนาํเขา้มาใชใ้นราชอาณาจกัรนบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก (บริษทัฯ 
ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิประโยชน์)  

 
3) ตามมาตรา 31  ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิไดจ้าก

การประกอบกิจการมีกาํหนดระยะเวลาแปดปี (จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549) 
 
4) ตามมาตรา 35 (2)  ให้ไดล้ดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ี

ได้รับจากการลงทุนร้อยละห้าสิบของอตัราปกติเป็นระยะเวลาห้าปี นับแต่วนัท่ีพน้กาํหนด
ระยะเวลา (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554) 

 
5) ตามมาตรา 36 (1)  ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ี

ตอ้งนาํมาจากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาห้าปี นบัแต่วนันาํเขา้
คร้ังแรก (จนถึงวนัท่ี 2 กนัยายน 2546) 

 
เง่ือนไข 

 
1) เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมจะตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรท่ีทนั สมยั

และมีประสิทธิภาพ  เวน้แต่จะมีเหตุผลพิเศษและไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 
 
2) วตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็นท่ีคณะกรรมการอนุมติัให้ยกเวน้หรือลดหย่อนอากรขา

เขา้นั้น จะตอ้งใช้เฉพาะในกิจการส่วนท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการให้ได้รับยกเวน้หรือ

เอกสารแนบ 5 
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ลดหยอ่นอากรขาเขา้เท่านั้น  หากจาํหน่าย จ่าย โอน หรือนาํไปใชใ้นการอ่ืนจะตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากคณะกรรมการก่อน   

 
3) จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าหน่ึงพนัหน่ึงร้อยลา้นบาท โดยจะตอ้งชาํระ

เตม็มูลค่าหุน้ก่อนวนัเปิดดาํเนินการ   
 
4) วตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศโดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ 

จะตอ้งใชใ้นการผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภณัฑเ์ฉพาะเพื่อส่งออก 
 

นอกจากน้ี ในปี 2548 บริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนสําหรับโครงการโรงงานผลิตไอนํ้ าและกระแสไฟฟ้า (The Co-Generation Plant) ท่ี
อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2548 ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 
1881(2)/2548  โดยมีสิทธิประโยชน์และเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี : 

 
สิทธิประโยชน์ 

 
1) ตามมาตรา 28 ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมติั  
 
2) ตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง  ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ

ไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่ถึงร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่า
ท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีกาํหนดระยะเวลาแปดปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบ
กิจการ 

วรรคสาม รายไดท่ี้ตอ้งนาํมาคาํนวณกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการตาม
วรรคหน่ึง ใหร้วมถึงรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลพลอยได ้ไดแ้ก่ ข้ีเถา้ 

  
3) ตามมาตรา 34  ใหไ้ม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผู ้
ไดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 

เง่ือนไขเฉพาะโครงการท่ีสาํคญั 

1) เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมจะตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรท่ีใหม่ และ
จะตอ้งนาํเขา้ภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2551  

2) จะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จพร้อมท่ีจะเปิดดาํเนินการไดภ้ายในกาํหนด เวลาไม่
เกิน 36 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม (ภายในวนัท่ี 22 กนัยายน 2551)   

3) จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าสามพนัห้าร้อยแปดสิบสามล้านบาท โดย
จะตอ้งชาํระเตม็มูลค่าหุน้ไม่นอ้ยกวา่สามพนัหา้ร้อยแปดสิบสองลา้นบาทก่อนวนัเปิดดาํเนินการ   

4) บุคคลผูมี้สัญชาติไทยจะตอ้งถือหุ้นรวมกนัทั้งส้ินไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด
ของทุนจดทะเบียน 
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5) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้ตามมาตรา 31 วรรคหน่ึงและวรรคสาม มี
มูลค่าไม่เกิน 1,321 ลา้นบาท 

6) จะตอ้งดาํเนินการให้ไดรั้บใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9000 หรือ
มาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี รับแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการ 

 
2 โครงการในอนาคต 
 

โครงการทดแทนชุดกาํเนิดไฟฟ้าและไอนํ้า ท่ีจงัหวดักาญจนบุรี 
 

เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิตดา้นพลงังาน รักษาสภาพแวดลอ้ม และเพิ่มศกัยภาพในการ
แข่งขนั  คณะกรรมการบริษทัฯ จึงได้อนุมติัโครงการทดแทนชุดกาํเนิดไฟฟ้าและไอนํ้ า (Co-
Generation Plant) ท่ีโรงงานแห่งท่ี 1 ท่ีจงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงใชถ่้านหินและ Biomass เป็นเช้ือเพลิง
หลกั โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ ส่วนอุปกรณ์หมอ้ไอนํ้ า (Coal-
Fired Boiler) และส่วนสนบัสนุนกระบวนการผลิตไอนํ้ าและไฟฟ้า (Balance of Plant - BOP)  ทั้งน้ี 
โครงการน้ีใช้เงินลงทุนรวมทั้งส้ินประมาณ 780 ล้านบาท    ปัจจุบนั บริษทัฯ อยู่ในระหว่างการ
ดาํเนินโครงการ และคาดวา่จะแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 3 ปี 2557  โดยภายหลงัการติดตั้งหมอ้ไอนํ้ า
และส่วนสนบัสนุนกระบวนการผลิตไอนํ้ าและไฟฟ้า  บริษทัฯ จะสามารถลดตน้ทุนการผลิตด้าน
พลงังานไดป้ระมาณ 62 ลา้นบาทต่อปี 

 
3 บุคคลอา้งอิงอ่ืน ๆ 
  

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
    บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
    ชั้น 4, 7 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
    62 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย   
    กรุงเทพมหานคร 10110 
    โทรศพัท ์: 0-2229-2800   โทรสาร : 0-2359-1259 
 

ผู้สอบบัญชี   

นายวนิิจ ศิลามงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378 
นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068  
นางสาวสุรียรั์ตน์ ทองอรุณแสง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4409 
นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 

   บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  
   ชั้น 50 - 51 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

195 สาทรใต ้ แขวงยานนาวา  เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120 

   โทรศพัท ์: 0-2677-2000  โทรสาร : 0-2677-2222 
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ทีป่รึกษากฎหมาย  
1. บริษทักฎหมายเอสซีจี จาํกดั 

1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย  แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ  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 ูและเพื่อน จาํกดั 
5  ถนนบุญศิริ  แขวงเจา้พอ่เสือ  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200 

    โทร : 0-2221-8111 - 3  โทรสาร : 0-2224-1997 
 

__________________________________ 
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