
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)

คุณธรรม
คุณภาพ

คุณประโยชน์



“เป็นบริษัทชั้นนำาของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกอย่างครบวงจร”

1. พัฒนาศักยภาพการแข่งขัน และความพึงพอใจของลูกค้า  
เพือ่เป็นผู้นำาดา้นผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ และการสง่มอบท่ีตรงเวลา

2. สร้างความแตกต่างในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ประกอบกับ 
ประสบการณ์ และความชำานาญให้กับลูกค้า

3. เป็นบริษัทท่ีมีระบบการกำากับดูแลกิจการท่ีดี บริหารจัดการ 
โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงชุมชน และสภาพแวดล้อม

เรามุ่งม่ันสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือทำาให้ลูกค้าของเรา
พึงพอใจบนพ้ืนฐานการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

1. ยึดม่ันในผลงานท่ีมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม ทำางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นคุณภาพ และการบริหารต้นทุน

2. มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ ต้ังเป้าหมายท่ีท้าทาย และพยายามทำาให้ได้

3. ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณธุรกิจ

4. แสวงหาความรู้จากทุกด้าน และนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. สร้างความสามัคคีในหมู่พนักงาน และทำางานเป็นทีม

6. พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ท้ังความรู้ และความสามารถ  
ส่งเสริมให้กล้าพูด กล้าทำา ในส่ิงท่ีถูกต้อง

7. แสวงหาโอกาสจากการเปล่ียนแปลง และนำามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

บริษัทฯ ยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามข้อบังคับพระราชบัญญัติการนิคมฯ 

กฎหมาย และข้อกำาหนดท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด 

2. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. มุ่งเน้นการจัดการและป้องกันมลพิษ ผลกระทบต่อ 
สิง่แวดลอ้ม โดยจดัทำาเป็นวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 
เพื่อนำาไปปฏิบัติ ทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4. ปลกูจิตสำานกึดา้นสิง่แวดลอ้มให้กบัพนกังานโดยการ
ฝึกอบรม และสนับสนุนการมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ นโยบายคุณภาพ

นโยบายสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม 



02 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

03 สรุปข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

04 คณะกรรมการบริษัท

05 ประวัติกรรมการและเลขานุการบริษัท

10 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

11 ความรับผิดชอบต่อสังคม	

12 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน	

อย่างเป็นธรรม

13 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

22 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

31 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

32 ปัจจัยความเสี่ยง	

สารบัญ

34 การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

42 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

43 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ต่อรายงานทางการเงิน

44 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

47 งบการเงิน

54 หมายเหตุประกอบงบการเงิน

81 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

82 รายการระหว่างกัน

85 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น	

86 ดัชนีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

86 ดัชนีแบบ	56-2



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
02 รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

รายงานของ  
คณะกรรมการบริษัท

	 	 ในปี	 2559	 สถานการณ์การตลาดของลูกค้าหลักในกลุ่มรถยนต์มียอดการผลิตท่ีลดลงจากปีท่ีผ่านมา	
เนือ่งมาจากสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศท่ียังไม่ดนีกั	และการส่งออกท่ีลดลง	เนือ่งด้วยภาวะเศรษฐกจิ	ในหลายประเทศ	
ยังไม่ฟ้ืนตวั	ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของบรษัิทฯ	ส่วนกลุม่ลกูค้ารถจกัรยานยนต์ซ่ึงเป็นกลุม่ลกูค้าหลกัเช่นกนั	
มียอดการผลิตท่ียังทรงตัวอยู่	 ส่วนภาวะการแข่งขันในด้านราคาของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตช้ินส่วนพลาสติก	
ยังมีความรนุแรง	บรษัิทฯ	ได้พยายามปรบัปรงุกระบวนการผลติให้มีประสทิธภิาพดข้ึีน	ลดการสญูเสยี	เพ่ือลดต้นทุน	
การผลิต	ท�าให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

	 ผลการด�าเนินงานปี	2559	ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขาย
และบริการจ�านวน	680	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2558	จ�านวน	69.5	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	9.3	มีรายได้รวม	
727	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2558	จ�านวน	68.3	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	8.6	มีผลก�าไรสุทธิ	33.5	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นจากปี	2558	จ�านวน	5.2	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	18.4	ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ	1.34	บาท

	 ในนามของคณะกรรมการของบริษัท	ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	พนักงาน	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	ของบริษัทฯ	
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ	ด้วยดีมาโดยตลอด	บริษัทฯ	จะด�าเนินงาน
ให้มีผลประกอบการที่ดี	มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส	ซื่อสัตย์	รอบคอบ	ระมัดระวัง	มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม	สมดังที่ทุกฝ่ายได้ให้ความไว้วางใจ	และเชื่อมั่นบริษัทฯ	ตลอดมา

(นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท	ยูเนี่ยนพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
03รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

หน่วย : 1,000 บาท

2559 2558 2557 2556 2555

รายได้ (ปรับปรุงใหม่)

รายได้รวม 727,230 795,562 798,648 966,657 1,081,540

รายได้จากการขาย 680,187 749,777 744,987 911,552 1,029,585

ดอกเบ้ียรบั - - - - -

รายได้อ่ืน 47,043 45,786 53,661 55,106 51,954

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วม 932 1,380 1,361 1,736 860

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 34,685 28,776 54,064 84,154 106,023

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ - - - 3 -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (1,142) (442) 6,654 10,749 18,925

ส่วนท่ีเป็นของผูถ้อืหุ้นของบรษัิทฯ 33,543 28,333 47,410 73,402 87,194

ส่วนท่ีเป็นของผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีไม่มีอ�านาจควบคมุของบรษัิทย่อย - - - - (96)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปี (งบการเงนิรวม) 33,543 28,333 47,410 73,402 87,098

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปี (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 33,611 27,779 46,798 72,166 86,820

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) (งบการเงนิรวม) 1.34 1.13 1.90 2.94 3.49

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 1.34 1.11 1.87 2.89 3.47

เงนิปันผล

จ�านวนหุ้นท่ีจ่ายเงนิปันผล (หุ้น) 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 1.34 1.11 1.87 2.85 3.65

รวมเงนิปันผลจ่ายท้ังสิน้ (บาท) 33,500 27,750 46,750 71,250 91,250

สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผล (ร้อยละ) (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 99.66 99.90 99.90 98.73 99.04

สนิทรพัย์รวม 703,466 700,520 735,090 763,512 810,587

หนีส้นิรวม 144,251 147,100 158,007 162,592 191,825

ส่วนของผูถ้อืหุ้น 559,215 553,420 577,083 600,920 618,762

สรปุอัตราส่วนทางการเงนิท่ีส�าคญั

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.90 3.46 3.24 3.22 2.85

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 1.33 1 1.02 0.91 1.39

อัตราก�าไรข้ันต้น (%) 8.57 7.82 10.37 13.04 13.94

อัตราก�าไรสทุธ ิ(%) 4.61 3.56 5.94 7.59 8.06

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุ้น (%) 6.03 5.01 8.05 12.04 14.37

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) 4.78 3.95 6.33 9.33 11.25

อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น (เท่า) 0.26 0.27 0.27 0.27 0.31

สรุปข้อมูล 
ทางการเงินที่สำาคัญ



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
04 รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
ประธานกรรมการ

นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นางจันทรตรี ดารกานนท์
กรรมการ

นางสาวพกัตร์ผจง วฒันสนิธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นายราเมศ เข็มเพชร
กรรมการผู้จัดการ

นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
กรรมการ/กรรมการสรรหาและ	

ก�าหนดค่าตอบแทน

นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและ	
ก�าหนดค่าตอบแทน

นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
กรรมการ

นายนันทิยะ ดารกานนท์
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
05รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

ประวัติกรรมการ
และเลขานุการบริษัท

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
•		ประธานกรรมการ
อายุ	60	ปี

วฒุกิารศกึษา
•	 ปรญิญาโท	สาขาคอมพวิเตอร์,	University	of	Illinois,	U.S.A.	
•	 ปรญิญาตร	ีเศรษฐศาสตร์	(เกยีรตนิยิมอันดบั	1)	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

การอบรมของ IOD
•	 	Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่	9/2001
•	 Finance	for	Non-Finance	Director	(FN)	รุน่	1/2001
•	 Audit	Committee	Program	(ACP)	รุน่	10/2005
•	 Director	Diploma	Examination	รุน่	4/2001
ประสบการณ์
•	 	พ.ศ.	2542	-	2550	กรรมการบรหิาร	และกรรมการผูช่้วยผูอ้�านวยการ	
	 บรษัิท	สหยูเนีย่น	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2542	-	2554	กรรมการ	บรษัิท	สหยูเนีย่น	จ�ากดั	(มหาชน)	
•	 พ.ศ.	2538	-	พฤษภาคม	2558	กรรมการ	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นอุตสาหกรรมสิง่ทอ	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2554	-	พฤษภาคม	2557	กรรมการ	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นพลาสตกิ	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2555	-	พฤษภาคม	2555	กรรมการ	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นไพโอเนยีร์	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2555	-	2559	กรรมการผูอ้�านวยการ	บรษัิท	สหยูเนีย่น	จ�ากดั	(มหาชน)
ต�าแหน่งงานปัจจบัุน
บริษัทจดทะเบียน
•	 พ.ศ.	2555	-	ปัจจบัุน	ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง	
	 บรษัิท	สหยูเนีย่น	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 มิถนุายน	 2555	 -	 ปัจจบัุน	 ประธานกรรมการ	 บรษัิท	 ยูเนีย่นไพโอเนยีร์	

จ�ากดั	(มหาชน)
•	 พฤษภาคม	2557	-	 ปัจจบัุน	ประธานกรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นพลาสติก	

จ�ากดั	(มหาชน)
•	 พฤษภาคม	2558	-	ปัจจบัุน	ประธานกรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นอตุสาหกร

รมสิง่ทอ	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	 2560	 -	 ปัจจบัุน	 รองประธานกรรมการ	 บรษัิท	 สหยูเนีย่น	 จ�ากดั	

(มหาชน)
บรษัิทในกลุม่สหยเูนีย่น
•	 	พ.ศ.	2555	-	ปัจจบัุน	ประธานกรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นนฟิโก้	จ�ากดั
•	 	พ.ศ.	2555	-	ปัจจบัุน	ประธานกรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นการ์เม้นท์	จ�ากดั
•	 	พ.ศ.	2556	-	ปัจจบัุน	ประธานกรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นโชจริชิุ	จ�ากดั
•	 	พ.ศ.	2556	-	ปัจจบัุน	ประธานกรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นไมครอนคลนี	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2556	-	ปัจจบัุน	ประธานกรรมการ
	 บรษัิท	ยูเนีย่นสเตนเลสสตลี	โปรดกัส์	จ�ากดั
•	 	มนีาคม	 2557	 -	 ปัจจบัุน	ประธานกรรมการ	บรษัิท	 ยูเนีย่นไทย-นจิบัิน	

จ�ากดั
•	 	พ.ศ.	2557	-	ปัจจบัุน	กรรมการผูอ้�านวยการ	บรษัิท	คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น	

จ�ากดั
•	 	พฤษภาคม	2557	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	เดอะรอยลั	โฮเตล็	จ�ากดั
•	 	สงิหาคม	2558	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	การแพทย์	สขุุมวทิ	62	จ�ากดั
•	 	พ.ศ.	2560	-	ปัจจบัุน	ประธานกรรมการ	บรษัิท	คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น	จ�ากดั
•	 	ปัจจบัุน	ประธานกรรมการและกรรมการบรษัิทต่างๆ	ในกลุม่บรษัิทสหยูเนีย่น
บรษัิทอ่ืน	
•	 พ.ศ.	2532	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	ศนูย์ประมวลผล	จ�ากดั

จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 6 ปี (ตัง้แต่ 19 มกราคม 2554)

นางสาวพักตร์ผจง วัฒนสินธุ์
•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
อายุ	66	ปี	
วฒุกิารศกึษา
•	 	พศ.บ.,	พศ.ม.	คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
•	 MBA.	U.	of	Nebraska	at	Omaha
•	 DBA.	United	States	International	University

การอบรมของ IOD
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	21/2004
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่	58/2005
•	 Audit	Committee	Program	(ACP)	รุน่	36/2011
•	 Monitoring	Fraud	Risk	Management	(MFM)	รุน่	6/2011
•	 Monitoring	of	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR)	รุน่	15/2012
•	 Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA)	รุน่	12/2012
•	 Monitoring	 the	System	of	 Internal	Control	and	Risk	Management	

(MIR)	รุน่	14/2013
ประสบการณ์
•	 พ.ศ.	 2546	 -	 2550	 หัวหน้าสาขาวชิาการจดัการธรุกจิระหว่างประเทศ		

คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี		จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
•	 พ.ศ.	2547	-	2551	ผูอ้�านวยการหลกัสตูรการจดัการธรุกจิระหว่างประเทศ	
•	 พ.ศ.	2547	-	2555	อนกุรรมการก�าหนดดัชนีช้ีวัดการประเมินรฐัวิสาหกจิ	

กระทรวงการคลงั	
•	 พ.ศ.	 2551	 -	 2553	 กรรมการหลกัสตูรการจดัการธรุกจิเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
•	 พ.ศ.	2554	-	2556	 	ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง	
	 และกรรมการอิสระ	ธนาคารกมัพชูา	พาณชิย์
ต�าแหน่งงานปัจจบัุน
บรษัิทจดทะเบียน
•	 มีนาคม	2552	-	ปัจจบัุน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นพลาสติก	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 กมุภาพนัธ์	2555	-	ปัจจบัุน	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 	บรษัิท	ยูเนีย่นพลาสติก	จ�ากดั	(มหาชน)
บรษัิทในกลุม่สหยเูนีย่น
	 -	ไม่ม	ี-
บรษัิทอ่ืน	
•	 ปัจจบัุน	อาจารย์ผูส้อนวชิาจรยิธรรมทางธุรกจิ	,	การจดัการเชิงกลยุทธ์	,	
	 การเป็นผูป้ระกอบการ
•	 ปัจจบัุน	ท่ีปรกึษาธุรกจิทางด้านบรหิารองค์กร	บุคลากร	
	 และการวางแผนเชิงกลยุทธ์	การจดัการเชิงกลยุทธ์และนวตักรรม

จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 7 ปี 9 เดอืน (ตัง้แต่ 18 มนีาคม 2552)
จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ 7 ปี 9 เดอืน (ตัง้แต่ 18 มนีาคม 2552)



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
06 รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์
•	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
อายุ	58	ปี

วฒุกิารศกึษา
•	 ปรญิญาตร	ีนติศิาสตร์บัณฑติ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
การอบรมของ IOD
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	79/2009
•	 Audit	Committee	Program	(ACP)	รุน่	36/2011
•	 Monitoring	Fraud	Risk	Management	(MFM)	รุน่	6/2011
•	 Monitoring	of	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR)	รุน่	15/2012
•	 Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA)	รุน่	12/2012
•	 Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	Management	

(MIR)	รุน่	14/2013
ประสบการณ์
•	 พ.ศ.	2543	-	2558	กรรมการผูจ้ดัการ	
	 บรษัิท	ท็อปโอเช่ียน	คอนโซลเิดช่ัน	เซอร์วสิ	(กรงุเทพ)	จ�ากดั
ต�าแหน่งงานปัจจบัุน
บริษัทจดทะเบียน
•	 มีนาคม	2552	-	ปัจจบัุน	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอสิระ	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นพลาสตกิ	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 กมุภาพนัธ์		2555	-	ปัจจบัุน	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

บรษัิท	ยเูนีย่นพลาสตกิ	จ�ากดั	(มหาชน)
บรษัิทในกลุม่สหยเูนีย่น
-	ไม่ม	ี-
บรษัิทอ่ืน	
•	 	พ.ศ.	2559	-	ปัจจบัุน	กรรมการผูจ้ดัการ	
	 บรษัิท	ไอ.เอฟ.เอส.	(กรงุเทพฯ)	จ�ากดั

จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 7 ปี 9 เดอืน (ตัง้แต่ 18 มนีาคม 2552)
จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ 7 ปี 9 เดอืน (ตัง้แต่ 18 มนีาคม 2552)

นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย
•	 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
อายุ	45	ปี	
วฒุกิารศกึษา
•	 ปรญิญาตร	ีBSC	in	Mathematics	with	Management,	Imperial	College,	

University	of	London,	UK	
•	 ปรญิญาโท	MBA	in	International	Management,	University	of	Exeter,	

UK
•	 ปรญิญาโท	MA	in	Architectural	Interior	Design,	University	of	Wales,	

UK
•	 ปรญิญาโท	ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ	สาขาวชิากฏหมายเศรษฐกจิ	จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั

การอบรมของ IOD
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	78/2009	
•	 Audit	Committee	Program	(ACP)	รุน่	26/2009	
•	 Monitoring	of	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR)	รุน่	9/2009
•	 Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA)	รุน่	5/2009	
•	 Monitoring	 the	System	of	 Internal	Control	and	Risk	Management	

(MIR)	รุน่	6/2009	
•	 Monitoring	Fraud	Risk	Management	(MFM)	รุน่	6/2011
ประสบการณ์
•	 พ.ศ.	2537	-	2542	 	Manager,	Daiwa	Europe	Co,.	Ltd.
•	 พ.ศ.	2545	-	2548	Corporate	Finance	Manager	บรษัิท	ทีเอ	ออเร้นจ์	

จ�ากดั
ต�าแหน่งงานปัจจบัุน
บรษัิทจดทะเบียน
•	 มีนาคม	2552	-	ปัจจบัุน	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอสิระ	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นพลาสติก	จ�ากดั	(มหาชน)
บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน	
•	 2552	-	ปัจจบัุน	กรรมการอิสระ	/	กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	
	 บรษัิท	ไทยชูการ์	เทอร์มิเนิล้	จ�ากดั	(มหาชน)
บรษัิทในกลุม่สหยเูนีย่น
-	ไม่ม	ี-
บรษัิทอ่ืน	
•	 พ.ศ.	2548	-	ปัจจบัุน	กรรมการบรหิาร	
	 บรษัิท	น�า้ตาลราชบุร	ีจ�ากดั	และบรษัิทในเครอื
•	 ปัจจบัุน	กรรมการบรหิาร	บรษัิท	ราชบุรเีอทานอล	จ�ากดั
•	 ปัจจบัุน	กรรมการบรหิาร	บรษัิท	ทิพมาศ	จ�ากดั
•	 ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	เนต็แกตเจตส์	จ�ากดั
•	 ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	ที	เอส	จ	ีแอสเซ็ท	จ�ากดั
•	 ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	ที	เอส	อุตสาหกรรมน�า้มัน	จ�ากดั
•	 ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	ที	เอส	ขนส่งและโลจสีติกส์	จ�ากดั

จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 7 ปี 9 เดอืน (ตัง้แต่ 18 มนีาคม 2552)
จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ 7 ปี 9 เดอืน (ตัง้แต่ 18 มนีาคม 2552)



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
07รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

นายราเมศ เข็มเพชร
•	กรรมการผู้จัดการ
อายุ	52	ปี

วฒุกิารศกึษา
•	 วศิวกรรมศาสตร์บัณฑติ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรมของ IOD
•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	123/2016
ประสบการณ์
•	 พ.ศ.	2527	-	2527	หัวหน้าส่วนผลติ	บรษัิท	สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์คส์	

จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2528	-	2528	วิศวกรการผลติ	บรษัิท	ซีเกท	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2529	-	2533	วิศวกรช้ินส่วนเครือ่งกล	บรษัิท	มนิแิบ	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2534	-	2535	วิศวกรอาวโุส	บรษัิท	ไมโครโพลศิ	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	 2536	 -	 2553	 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายผลติ/ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายธรุการ/	

ผู ้จัดการส่วนคุณภาพ/ผู ้จัดการส่วนวิศวกรรม/ผู ้จัดการส่วนผลิต/	
ผูจ้ดัการส่วนจดัซ้ือจดัหา/วศิวกรอาวโุส	

	 	บรษัิท	ยูเนีย่นเทคโนโลย่ี	(2008)	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2554	-	2554	ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายวางแผน	บรษัิท	ยูเนีย่นนฟิโก้	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2555	-	มนีาคม	2559	ผูจ้ดัการท่ัวไป	บรษัิท	ยูเนีย่นไทย-นจิบัิน	จ�ากดั
•	 มีนาคม	2557	-	มนีาคม	2559	กรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นไทย-นจิบัิน	จ�ากดั
•	 ตลุาคม	2558	-	ธนัวาคม	2558	กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ	บรษัิท	

ยูเนีย่นพลาสตกิ	จ�ากดั	(มหาชน)
ต�าแหน่งงานปัจจบัุน
บริษัทจดทะเบียน
•	 มกราคม	2559	-	ปัจจบัุน	กรรมการผูจ้ดัการ	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นพลาสตกิ	จ�ากดั	(มหาชน)
บรษัิทในกลุม่สหยเูนีย่น
-	ไม่ม	ี-
บรษัิทอ่ืน	
-	ไม่ม	ี-

จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี 3 เดอืน (ตัง้แต่ 21 ตลุาคม 2558)

นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
•	 กรรมการ

อายุ	63	ปี	

วฒุกิารศกึษา
•	 วทิยาศาสตร์ดษุฎบัีณฑิต	(สาขาเคม)ี	Marquette	University,	U.S.A.	
•	 วทิยาศาสตร์มหาบัณฑิต	(สาขาอนนิทรย์ีเคม)ี	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
•	 วทิยาศาตร์บัณฑิต	(สาขาเคมี)	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

การอบรมของ IOD
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	21/2004
ประสบการณ์
•	 กนัยายน	2536	-	ตลุาคม	2544	กรรมการผูจ้ดัการ	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นพลาสตกิ	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 มีนาคม	2550	-	มนีาคม	2556	ประธานกรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นโชจริชุ	ิจ�ากดั
•	 มีนาคม	2550	-	เมษายน	2558	กรรมการ	บรษัิท	ยเูนีย่นโชจริชิุ	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2550	-	กมุภาพนัธ์	2556	ประธานกรรมการ	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นสเตนเลสสตลีโปรดกัส์	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2550	-	มนีาคม	2557	ประธานกรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นไทย-นจิบัิน	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2550	-	เมษายน	2558	กรรมการ	บรษัิท	ยเูนีย่นนฟิโก้	จ�ากดั
•	 มกราคม	2551	-	ธนัวาคม	2554	กรรมการผูอ้�านวยการ	
	 บรษัิท	สหยูเนีย่น	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 มีนาคม	2551	-	เมษายน	2555	ประธานกรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นการ์เม้นท์	จ�ากัด
•	 มีนาคม	2551	-	2556	กรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นการ์เม้นท์	จ�ากดั
•	 มีนาคม	2551	-	เมษายน	2556	ประธานกรรมการ	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นไมครอนคลนี	จ�ากดั
•	 มีนาคม	2551	-	ธนัวาคม	2556	กรรมการ	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นอุตสาหกรรมสิง่ทอ	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 เมษายน	2551	-	ธนัวาคม	2554	กรรมการ
	 บรษัิท	ยูเนีย่นไพโอเนยีร์	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 เมษายน		2551	-	เมษายน	2555	ประธานกรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นยนูเีวอร์ส	จ�ากดั
•	 เมษายน	2551	-	เมษายน	2557	กรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นยูนเีวอร์ส	จ�ากัด
•	 มิถนุายน	2551	-	มนีาคม	2556	กรรมการ
	 บรษัิท	เทนคาเต้	-	ยูเนีย่นโปรเทคทีฟแฟบบรคิเอเชีย	จ�ากดั
•	 สงิหาคม	2551	-	มนีาคม	2557	กรรมการ	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นเทคโนโลย่ี	(2008)	จ�ากดั	(มหาชน)	
•	 มกราคม	2553	-	ธนัวาคม	2554	กรรมการผูจ้ดัการ	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นพลาสตกิ	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 มกราคม	2555	-	พฤษภาคม	2557	ประธานกรรมการ	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นพลาสตกิ	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 กนัยายน	2558	-	ธนัวาคม	2558	รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นพลาสตกิ	จ�ากดั	(มหาชน)
ต�าแหน่งงานปัจจบัุน
บรษัิทจดทะเบียน
•	 กนัยายน	2535	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	ยเูนีย่นพลาสตกิ	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 มกราคม	2546	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	สหยูเนีย่น	จ�ากดั	(มหาชน)
บรษัิทในกลุม่สหยเูนีย่น	
•	 กมุภาพนัธ์		2542	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นสเตนเลสสตลีโปรดกัส์	จ�ากดั
•	 เมษายน	2551	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นรบัเบอร์โปรดกัคอร์ปอเรช่ัน	จ�ากดั
•	 มีนาคม	2552	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	Yunnan	Energy	Luliang-Union	
	 Cogeneration	Co.,	Ltd.
•	 ปัจจบัุน	กรรมการบรษัิทต่างๆ	ในกลุม่สหยูเนีย่น
บรษัิทอ่ืน	
-	ไม่ม	ี-

จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 24 ปี (ตัง้แต่ปี กนัยายน 2535)



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
08 รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

นางจันทรตรี ดารกานนท์
•		กรรมการ
อายุ	53	ปี

วฒุกิารศกึษา
•	 แพทยศาสตร์บัณฑติ	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
•	 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติการจดัการ	 สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ

ศศนิทร์	แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
การอบรมของ IOD
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	5/2003
ประสบการณ์
•	 	พ.ศ.	2537	-	2551	กรรมการรองผูจ้ดัการ	บรษัิท	โรงงานรวมอุตสาหกรรม	

จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2545	-	2551	กรรมการรองผูจ้ดัการ	บรษัิท	ยูเนีย่นอตุสาหกรรมด้าย	

จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2545	-	2551	กรรมการ	บรษัิท	สหยูเนีย่น	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2545	-	2552	กรรมการ	บรษัิท	 ยูเนีย่นอตุสาหกรรมสิง่ทอ	จ�ากดั	

(มหาชน)
•	 พ.ศ.	 2545	 -	 2557	 กรรมการ	 บรษัิท	 โปรเฟสช่ันแนล	 ลาโบราทอรี่		

แมเนจเม้นท์	คอร์ป	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2556	-	กนัยายน	2557		กรรมการ	บรษัิท	สหยเูนีย่น	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 กนัยายน	2557	-	2559	กรรมการรองผูอ้�านวยการ	บรษัิท	สหยเูนีย่น	จ�ากดั	

(มหาชน)
ต�าแหน่งงานปัจจบัุน
บริษัทจดทะเบียน
•	 มถินุายน	 	 2557	 -	 ปัจจบัุน	 กรรมการ	 บรษัิท	 ยูเนีย่นพลาสตกิ	 จ�ากดั	

(มหาชน)
•	 มกราคม	2558	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	
	 บริษัท	ยูเนีย่นอุตสาหกรรมสิง่ทอ	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 พฤษภาคม	2558	-	ปัจจบัุน	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
	 บริษัท	ยูเนีย่นอุตสาหกรรมสิง่ทอ	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 เมษายน	 2558	 -	 ปัจจบัุน	 กรรมการ	 บรษัิท	 ยูเนีย่นไพโอเนยีร์	 จ�ากดั	

(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจบัุน	กรรมการผูอ้�านวยการ	
	 บริษัท	สหยูเนีย่น	จ�ากดั	(มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน
•	 พ.ศ.	2533	-	ปัจจบัุน	กรรมการ
	 บริษัท	โรงพยาบาลลาดพร้าว	จ�ากดั	(มหาชน)
บริษัทในกลุม่สหยเูนีย่น
•	 พ.ศ.	2552	-	ปัจจบัุน	กรรมการรองผูจ้ดัการ	บรษัิท	วนีสัเธรด็	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2552	-	ปัจจบัุน	กรรมการรองผูจ้ดัการ	บรษัิท	ยูเนีย่นซิป	จ�ากดั
•	 พฤษภาคม	2557	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	เดอะรอยัลโฮเตล็	จ�ากดั
•	 เมษายน	2558	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	คอมพวิเตอร์ยูเนีย่น	จ�ากดั
•	 เมษายน	2558	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นโชจริชิุ	จ�ากดั
•	 เมษายน	2558	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นนฟิโก้	จ�ากดั
•	 เมษายน	2558	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	
	 บริษัท	ยูเนีย่นรบัเบอร์โปรดกัส์คอปอเรช่ัน	จ�ากดั
•	 เมษายน	2558	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	วสิาหกจิยางไทย	จ�ากดั
•	 เมษายน	2558	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	
	 บริษัท	ยูเนีย่นสเตนเลสสตลีโปรดกัส์	จ�ากดั
•	 สงิหาคม	2558	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	การแพทย์	สขุุมวทิ	62	จ�ากดั
•	 ปัจจบัุน	กรรมการบรษัิทต่างๆ	ในกลุม่บรษัิทสหยูเนีย่น

บริษัทอ่ืนๆ
•	 พ.ศ.	2555	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	
	 บริษัท	ยูเนีย่นไซม์ดาร์บ้ี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั

จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 2 ปี 6 เดอืน (ตัง้แต่เดอืน 19 มถินุายน 2557)

นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
•	 กรรมการ/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ	51	ปี	

วฒุกิารศกึษา
•	 ปรญิญาตร	ีวทิยาศาสตร์	สาขาฟิสกิส์,	Harvey	Mudd	College,	California,	

U.S.A.

การอบรมของ IOD
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่	9/2001
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	69/2006
•	 Director	Diploma	Examination	รุน่	19/2006
•	 Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุน่	15/2012
•	 Chartered	Director	Class	รุน่	7/2013
ประสบการณ์
•	 ผูช่้วยผูจ้ดัการ	บรษัิท	วนีสัเธรด็	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2533	-	พฤษภาคม	2556	กรรมการ	บรษัิท	คอมพวิเตอร์ยูเนีย่น	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	 2542	 -	 2543	 ผูจ้ดัการท่ัวไป	 บรษัิท	 สหยูเนีย่น	 จ�ากดั	 (มหาชน)		

เขตศรรีาชา
•	 พ.ศ.	2544	-	ธนัวาคม	2549	กรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นอตุสาหกรรมสิง่ทอ	

จ�ากดั	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2550	-	2551	กรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นไทย-นจิบัิน	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2550	-	2554	กรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นโชจริชิุ	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2550	-	มนีาคม	2557	กรรมการผูจ้ดัการ	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นเทคโนโลย่ี	(2008)	จ�ากดั	(มหาชน)	
ต�าแหน่งงานปัจจบัุน
บรษัิทจดทะเบียน
•	 กมุภาพนัธ์	2535	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	สหยูเนีย่น	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 เมษายน	2542	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นไพโอเนยีร์	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 เมษายน	2543	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นพลาสตกิ	จ�ากดั	(มหาชน)
บรษัิทในกลุม่สหยเูนีย่น
•	 พฤษภาคม	2550	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นสเตนเลสสตลีโปรดกัส์	

จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2550	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	วสิาหกจิยางไทย	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2550	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นรบัเบอร์โปรดัก	คอร์ปอเรช่ัน	

จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2551	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นนฟิโก้	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2552	-	ปัจจบัุน	กรรมการผูจ้ดัการ	บรษัิท	ยเูนีย่นไทย-นจิบัิน	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2555	-	ปัจจบัุน	กรรมการผูจ้ดัการ	บรษัิท	ยเูนีย่นโชจริชิุ	จ�ากดั
•	 พฤษภาคม	2557	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	เดอะรอยัลโฮเตล็	จ�ากดั
•	 กนัยายน	2558	-	ปัจจบัุน	รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นสเตนเลสสตีลโปรดกัส์	จ�ากดั
•	 ปัจจบัุน	กรรมการบรษัิทต่างๆ	ในกลุม่สหยูเนีย่น
บรษัิทอ่ืน	
-	ไม่ม	ี-

จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 16 ปี 8 เดอืน (ตัง้แต่ปี 26 เมษายน 2543)



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
09รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

นายนันทิยะ ดารกานนท์
•	กรรมการ
อายุ	48	ปี

วฒุกิารศกึษา
•	 ปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิ	สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ	ศศนิทร์		

แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
•	 ปรญิญาตร	ีApplied	Physics,	University	of	California,	Davis,	U.S.A.
การอบรมของ IOD
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	2/2003
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่	212/2015
ประสบการณ์
•	 พ.ศ.	2539	-	กนัยายน	2556	กรรมการ	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นบัทท่ึนคอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั
ต�าแหน่งงานปัจจบัุน
บริษัทจดทะเบียน
•	 	เมษายน	 2536	 -	 ปัจจบัุน	 กรรมการ	 บรษัิท	 ยูเนีย่นไพโอเนยีร์	 จ�ากดั	

(มหาชน)
•	 เมษายน	2539	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	สหยูเนีย่น	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 เมษายน	2541	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษัิท	ยูเนีย่นพลาสตกิ	จ�ากดั	(มหาชน)
บรษัิทในกลุม่สหยเูนีย่น
-	ไม่ม	ี-
บรษัิทอ่ืน	
-	ไม่ม	ี-

จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 18 ปี 8 เดอืน (ตัง้แต่ 23 เมษายน 2541)

นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ 
•	 เลขานกุารบรษัิท

อายุ	54	ปี	

วฒุกิารศกึษา
•	 ปรญิญาตร	ีบรหิารธุรกจิ	สาขาการจดัการ	มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช
•	 ประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสงู	บรหิารธุรกจิ	สาขาวชิาบัญชี
	 วทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา	วทิยาเขตเทคนคิ	กรงุเทพฯ

การอบรม
•	 หลกัสตูร	Company	Secretary	Program	(CSP)	
	 รุน่	27/2008	สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	
•	 หลกัสตูร	Effective	Minute	Taking	(EMT)	
	 รุน่	11/2008	สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย	(IOD)
•	 หลกัสตูร	Fundamental	Practice	for	Corporate	Secretary	(FPCS	28)	

สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย
•	 อบรมโครงการ	Smart	Disclosure	Program	(SDP)	
	 ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
•	 หลกัสตูรการบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพือ่การพฒันาท่ีย่ังยืน	(P01)	
	 หลกัสตูรการจดัท�ารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม
	 หลกัสตูรการวเิคราะห์ความเสีย่งและประเด็นส�าคญัด้านความย่ังยืน	(S04)	
	 หลกัสตูรการประเมินผลและการจดัการข้อมลูด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม	

(S05)	
	 หลกัสตูรการจดัท�ารายงานแห่งความย่ังยืน	(S06)	
	 ของศนูย์พฒันาความรบัผดิชอบต่อสงัคม	(SR	Center)	
	 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
•	 หลกัสตูรผูช้�านาญการศลุกากร	กรมศลุกากร
ประสบการณ์
•	 กรกฎาคม	2551	-	2556	ผูช่้วยเลขานกุารบรษัิท	
	 บรษัิท	สหยูเนีย่น	จ�ากดั	(มหาชน)
ต�าแหน่งงานปัจจบัุน
•	 มกราคม	2552	-	ปัจจบัุน	เลขานกุารบรษัิท	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นอุตสาหกรรมสิง่ทอ	จ�ากดั	(มหาชน)	
•	 มกราคม	2557	-	ปัจจบัุน	เลขานกุารบรษัิท	
	 บรษัิท	สหยูเนีย่น	จ�ากดั	(มหาชน)	
•	 มกราคม	2559	-	ปัจจบัุน	เลขานกุารบรษัิท	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นพลาสติก	จ�ากดั	(มหาชน)	
•	 มกราคม	2559	-	ปัจจบัุน	เลขานกุารบรษัิท	
	 บรษัิท	ยูเนีย่นไพโอเนยีร์	จ�ากดั	(มหาชน)

จ�านวนปีท่ีเป็นเลขานกุารบรษัิท 1 ปี



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
10 รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
	 บริษัทฯ	เริ่มประกอบธุรกิจในปี	2512	โดยด�าเนินการผลิต	ผลิตภัณฑ์พลาสติกเครื่องใช้ในครัวเรือนและได้พัฒนาความสามารถ
ในการผลติของบรษัิทฯ	จนสามารถเปลีย่นนโยบายการด�าเนนิธรุกจิ	เป็นการผลติชิน้ส่วนเพือ่งานอตุสาหกรรม	หรอื	ENGINEERING	
PARTS	 ต่อมาเพื่อเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าได้กว้างข้ึน	 จึงเปิดหน่วยงานพ่นสีประกอบช้ินส่วนพลาสติกขึ้น	 และได้ด�าเนินการ	
จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัท	 ยูเนี่ยนพลาสติก	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เมื่อวันที่	 30	 มีนาคม	 2537	ทะเบียนเลขที่	 บมจ.346		
เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ	โดยมีรายละเอียดพอสังเขป	ดังนี้

	 บริษัทฯ	 จดทะเบียนประกอบธุรกิจประเภทรับจ้างฉีดช้ินส่วนพลาสติก	 และผลิตแม่พิมพ์	 โดยมีกระบวนการผลิตท่ีครบวงจร		
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบ	ONE	STOP	SERVICE	ประกอบด้วย

-	 การรับจ้างฉีดช้ินส่วนพลาสติก	 การขึ้นรูป	 THERMO	 PLASTIC	 INJECTION	 MANUFACTURING	 นอกจากนี้ยังมี
กระบวนการผลิต	การพ่นสี	และ	การท�า	SILK	SCREEN

-	 การบรกิารรับจ้างผลติแม่พิมพ์ฉีดพลาสตกิ	ด้วยการน�าเทคโนโลย	ีCAD/CAM	/CAE	มาใช้ในการออกแบบและผลติแม่พมิพ์	
(HIGH	SPEED	MACHINING)	รวมถึงเทคโนโลยีการขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยความเร็วสูง

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการที่ส�าคัญ
	 การประกอบธุรกิจและการบริหารงานในรอบปีท่ีผ่านมา	 บริษัทฯ	 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร	 โดยมีการเพิ่มฝ่าย
เทคนคิการผลติ	และฝ่ายควบคมุคณุภาพ	จดัหาเครือ่งจกัร	และอุปกรณ์ท่ีเกีย่วข้องกบักระบวนการผลติใหม่	มาทดแทนเครือ่งจกัรเก่า	
บางส่วน	และมกีารบ�ารุงดแูลรักษาเครือ่งจกัรท่ีใช้ในกระบวนการผลติ		เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการผลติและรกัษามาตรฐานคณุภาพ
ของผลิตภัณฑ์	รวมถึงได้มีการจัดหาซอฟท์แวร์	MOLDEX	 3D	ใช้ส�าหรับการวิเคราะห์และค�านวณค่าตัวแปรที่เหมาะสมในขั้นตอน	
วจิยัพฒันาผลติภณัฑ์กบัลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์	ซ่ึงเป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของบรษัิทฯ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
	 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ	บริษัทฯ	แยกผลิตภัณฑ์ออกตามประเภทที่ลูกค้าจ้างให้ผลิตได้ดังนี้

1.	 ช้ินส่วนพลาสติก	 ประกอบด้วย	 ช้ินส่วนยานยนต์	 ช้ินส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า	 ช้ินส่วนพลาสติกส�าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีใช	้
ในครัวเรือนและชิ้นส่วนกระติกน�้า

2.	 แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก	 เพื่อสนับสนุนการผลิตช้ินส่วนพลาสติก	 ประกอบด้วย	 แม่พิมพ์ท่ีเป็นช้ินส่วนยานยนต์	 แม่พิมพ	์
ที่เป็นชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า	และแม่พิมพ์อื่นๆ	ที่ลูกค้าเป็นผู้จ้างท�า

3.	 งานพ่นสีพลาสติก	ส�าหรับชิ้นงานพลาสติกในข้อ	1.	ซึ่งต้องการความสวยงาม	โดยใช้สี	Air	Dry	และสี	2K

โครงสร้างรายได้
	 โครงสร้างรายได้ของบรษัิทฯ	ซ่ึงมรีายได้หลกัจากการรบัจ้างฉีดชิน้ส่วนพลาสตกิ	ผลติแม่พมิพ์	และการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ท่ีได้
จากกระบวนการผลิต	รวมกับรายได้อื่นๆ	มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

ผลิตภัณฑ์/บริการ
ปี 2559
รายได้ %

ปี 2558
รายได้ %

ปี 2557
รายได้ %

1.	ชิ้นส่วนพลาสติก 663,266 91.20 701,851 88.13 722,748 90.41

2.	ผลิตแม่พิมพ์ 16,921 2.33 47,926 6.02 22,239 2.78

3.	รายได้อื่นๆ 48,043 6.47 46,610 5.85 54,411 6.81

รวมรายได้ 728,230 100.00 796,387 100.00 799,398 100.00



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
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คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

กิจกรรมเพื่อชุมชน 
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 :	
ตวัแทนคณะกรรมการสวสัดกิาร	 และพนกังานบรษัิท	 ยูเนีย่น	
พลาสตกิ	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 เข้าร่วมโครงการ “ฟ้ืนฟูธรรมชาต ิ
เพ่ือคณุภาพชีวิตของผูป่้วย”	ร่วมกบัโรงพยาบาลนพรตันราชธาน	ี	
ในการจดักจิกรรมปรบัปรงุสภาพแวดล้อม	ณ	บรเิวณลานธรรม		
เพือ่ท�าให้สถานท่ีดงักล่าวมีบรรยากาศท่ีด	ี เหมาะส�าหรบัเป็นท่ี	
พกัผ่อนหย่อนใจแก่ผูป่้วย	และญาติผู้ป่วย

กิจกรรมเพื่อสังคม 
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 : 
ตวัแทนคณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานบรษัิท	ยูเนีย่น	พลาสตกิ	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน	 เขตบางชัน		
เข้าร่วมมอบเงินเพ่ือสมทบในโครงการ	 “ปลูกถ่ายเซลล ์
ต้นก�าเนิดเทิดไท้คู่ขวัญองค์ราชันราชินี”	ของมูลนิธิรามาธิบดี		
ณ	โรงพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรมเพื่อศาสนา 
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 :	
พิธีท�าบุญถวายดอกไม้	 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา	 ตัวแทน	
ผูบ้รหิาร	พนกังานบรษัิท	ยูเนีย่นพลาสตกิ	จ�ากดั	(มหาชน)	และ
พนักงานในกลุ่มสหยูเนี่ยน	 เขตบางชัน	 เข้าร่วมท�าบุญถวาย
ดอกไม้	เนือ่งในวนัอาสาฬหบูชา	ณ	วดับ�าเพ็ญเหนอื	แขวงมนีบุร	ี
เขตมีนบุรี	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 :	
ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัท	 ยูเนี่ยนพลาสติก	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 และบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน	 เขตบางชัน	 เข้าร่วม
โครงการ “UP คืนน�้าใส ให้ชุมชน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก	
ปี	2559	โดยร่วมกับส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน	เทน�้า
สกดัชวีภาพลงสูล่�ารางสาธารณะหน้าบรษัิทฯ	เพ่ือร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพของน�้าท้ิงให้ใสสะอาดก่อน
ไหลลงสู่แม่น�้าล�าคลอง	และร่วมกันท�าความสะอาด	ปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณภายในบริเวณบริษัทฯ	ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
12 รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

โครงการเย่ียมพนกังานเจบ็ป่วย  : 
บริษัท	 ยูเนี่ยนพลาสติก	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ตระหนักและ	
เลง็เห็นถงึความส�าคญัของพนกังานทุกคนท่ีทุ่มเทแรงกาย	และ
แรงใจในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ	อย่างเต็มที่	ถึงแม้กรณี
พนักงานเจ็บป่วย	บริษัทฯ	ได้ร่วมแสดงความห่วงใยในปัญหา
สุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเสมอมา

โครงการมอบกระเช้าขอบคณุพนกังาน  
ครบกษียณอายุการท�างาน : 
คณะผู้บริหารของบริษัท	 ยูเนี่ยนพลาสติก	 จ�ากัด	 (มหาชน)		
ได้ร่วมแสดงความขอบคุณพนักงานท่ีปฏิบัติงานกับบริษัทฯ	
ด้วยความวิริยะ	อุตสาหะจนครบเกษียณอายุการท�างาน

วนัอังคารท่ี 11 และวนัอังคารท่ี 18 ตลุาคม  2559 :
บริษัท	 ยูเนี่ยนพลาสติก	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ตระหนักและ	
เล็งเห็นถึงความส�าคัญของสุขภาพพนักงาน	จึงได้จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพประจ�าปี	 เพ่ือเป็นการคัดกรองความเสี่ยงของ
โรคอันอาจจะเกิดขึ้นได้ให้กับพนักงานทุกคนเป็นประจ�าทุกปี

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 : 
บริษัท	ยูเนี่ยน		พลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)	จัดให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการ	เขตบางชัน	ทั้งนี้เพื่อร่วมส่งเสริมให้
พนักงานได้มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์	และหน้าที่ของตนเอง	ใน
การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นตัวแทนคณะกรรมการ
สวัสดิการ	เขตบางชัน	ได้อย่างเท่าเทียมกัน	



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
13รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ

ผู้ถือหุ้น
	 (1)	 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก	ของบริษัท	ยูเนี่ยนพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)	มีดังนี้

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น
จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

2 เมษายน 2558 30 มนีาคม 2559 2 เมษายน 2558 30 มนีาคม 2559

1. บริษัท	สหยูเนี่ยนจ�ากัด	(มหาชน) 12,380,130 12,380,130 49.52 49.52

2. บริษัท	ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จ�ากัด	(มหาชน) 2,400,000 2,400,000 9.60 9.60

3. บริษัท	กรุงเทพประกันภัยจ�ากัด	(มหาชน) 2,093,160 2,093,160 8.37 8.37

4. นายทินกร	ทองไทย 707,200 707,200 2.83 2.83

5. นางกาญจนา	สุวรรณทวิทย์ 512,240 512,240 2.05 2.05

6. นายกริช	ทองไทย 494,120 494,120 1.98 1.98

7. นายสุเมธ	ดารกานนท์ 449,720 449,720 1.80 1.80

8. บริษัท	วัฒนโสภณพนิช	จ�ากัด 253,660 253,660 1.01 1.01

9. นางสาวศศิภา	ทองไทย 249,600 249,600 1.00 1.00

10. นายคงศักดิ์	วงศ์ศักดิ์วานิช 219,800 219,800 0.88 0.88

	 (2)	 สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริษัท	มีดังนี้

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น
จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559

1. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล - - - -

2. นางสาวพักตร์ผจง	วัฒนสินธุ์ - - - -

3. นายบรรเจิด	ตั้งเลิศไพบูลย์ 9,660 9,660 0.04 0.04

4. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย - - - -

5. นายราเมศ	เข็มเพชร - - - -

6. นายฐิติวัฒน์	สืบแสง - - - -

7. นางจันทรตรี	ดารกานนท์ - - - -

8. นายวัชรพงษ์	ดารกานนท์ - - - -

9. นายนันทิยะ	ดารกานนท์ - - - -

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
	 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ	ข้ึนอยู่กบัผลการด�าเนนิงานของกจิการในอัตราท่ีไม่ต�า่กว่า	1	ใน	3	ของก�าไรสทุธปิระจ�าปี	

หลงัหักขาดทุนสะสม	(ถ้ามี)	ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ
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การจัดการ
	 • ผังองค์กร

ฝ่ายบัญชีและ 
การเงิน

ฝ่ายโรงงาน
บางปะกง

ฝ่ายคุณภาพฝ่ายเทคนิค 
การผลิต

ฝ่ายสนับสนุน 
การผลิต

ฝ่ายวางแผนและ
ผลิต

ฝ่ายพัฒนา 
ธุรกิจ

คณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจ้ดัการ

สำานกัตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบรหิาร 
ความเสีย่ง

ตวัแทนฝ่ายบรหิารคณุภาพ

ตวัแทนฝ่ายบรหิาร 
ด้านสิง่แวดล้อม

หน่วยงานความปลอดภยัและ
สิง่แวดล้อม

คณะกรรมทบทวนระบบ 
บรหิารคณุภาพ

คณะกรรมการทบทวนระบบ
บรหิารสิง่แวดล้อม

คณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม

ในการทำางาน

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 กรรมการท่ีเป็นบุคคลภายนอกหรือเป็นผู้บริหารงานประจ�าและปฏิบัติงานเต็มเวลา	
ของบริษัทฯ	 ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ	 คุณวุฒิ	 ความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพ		
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	และควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	และนโยบายของบริษัทฯ	
ตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมการ	 และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยต้องดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	 ด้วยความซ่ือสัตย์	
สุจริต	 ระมัดระวัง	 รอบคอบ	 โปร่งใส	 และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 ผู้ถือหุ้น	 และ	
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	

	 คณะกรรมการของบรษัิทมจี�านวน	9	คน	โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด	มถีิน่ท่ีอยูใ่นประเทศไทย
และกรรมการไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนกรรมการท้ังหมดต้องเป็นบุคคลผูมี้สญัชาตไิทย	การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการก�าหนด
ให้กรรมการออกตามวาระจ�านวน	1	ใน	3	ของกรรมการของทุกปี	ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

	 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ	ให้กระท�าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ท้ังนี้ตามวิธีการ	ดังต่อไปนี้

(1)	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง	มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2)	ในการเลือกตั้งกรรมการ	 อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน	 หรือคราวละหลายคน	
รวมกันเป็นคณะ	 ครั้งเดียวเต็มตามจ�านวนกรรมการท้ังหมดท่ีจะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น	 ท้ังนี้ตามแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะ
เห็นสมควร	 แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม	 (1)	 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด	
หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้	
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(3)	การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมากหากมีคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานเป็นผูอ้อกเสยีงช้ีขาดกรณี
ท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ�านวนท่ีจะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการท่ีเหลืออยู่กระท�าการในนามของ	
คณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งท่ีว่างท้ังหมดเท่านั้น		
การประชุมให้กระท�าภายใน	 1	 เดือนนับแต่วันท่ีจ�านวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจ�านวนท่ีเป็นองค์ประชุมและบุคคล	
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งทดแทน

• หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ

	 บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังนี้

(1)	มคีณุสมบัตแิละไม่มีลกัษณะต้องห้าม	ตามกฎหมายว่าด้วยบรษัิทมหาชนจ�ากดั	และกฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
รวมทั้ง	การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

(2)	มีความรู้	ความสามารถ	และมีความเป็นอิสระ	สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	ด้วยความระมัดระวัง	ซื่อสัตย์สุจริต	(Duty	
of	Care	and	Duty	of	Loyalty)	สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่	มีคุณวุฒิ	วัยวุฒิที่เหมาะสม	มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง	และจิตใจที่สมบูรณ์	มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม	มีความตรงไปตรงมา	มีความกล้าหาญในการ
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมและมีประวัติการท�างาน	และจริยธรรมที่ดีงาม

(3)	 มีความรู้ความสามารถท่ีส�าคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง	 เช่น	 ด้านธุรกิจของบริษัท	 บัญชีและการเงิน	 การบริหารเชิง	
กลยุทธ์	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	กฏหมาย	และกฎ	ระเบียบต่างๆ

(4)	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 จะเป็นผู้พิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกล่าว
มาข้างต้น	แล้วน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	ก่อนน�าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายชื่อ และขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

	 • คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 9 คน ปัจจุบันประกอบด้วย
	 	 -	กรรมการอิสระจ�านวน	3	คน	
	 	 -	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	1คน
	 	 -	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	5คน

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

ปี 2559

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการ
บรษัิท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก�าหนดค่า
ตอบแทน

1. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ 12/12 	 	

2. นางสาวพักตร์ผจง	วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

12/12 5/5 2/2

3. นายบรรเจิด	ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

11/12 5/5 2/2

4. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	 10/12 5/5 	

5. นายราเมศ	เข็มเพชร กรรมการผู้จัดการ 12/12 	 	

6. นายฐิติวัฒน์	สืบแสง กรรมการ 9/12 	 	

7. นางจันทรตรี	ดารกานนท์ กรรมการ 12/12 	 	

8. นายวัชรพงษ์	ดารกานนท์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 10/12 	 2/2

9. นายนันทิยะ	ดารกานนท์ กรรมการ 7/12 	 	

โดยมีนางชฎาพร	เจียมสกุลทิพย์	เป็นเลขานุการบริษัท
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	 •	 ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1.	 ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนนิงานของบรษัิท	และก�ากบัควบคมุดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการให้เป็นตามนโยบาย

ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.	 แต่งตัง้	และถอดถอนพนกังานของบริษัทฯ	อ�านาจเช่นว่านี	้คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่	หรอื

หลายคนของบริษัทฯ	กระท�าการแทนได้
3.	 ก�าหนดจ่ายเงินบ�าเหน็จรางวัลแก่พนักงาน	หรือลูกจ้างของบริษัทฯ	หรือบุคคลใดที่ท�ากิจการให้กับบริษัทฯ	โดยจะเป็น

ผู้ท�าการประจ�าหรือไม่ประจ�าก็ได้
4.	 ก�าหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
5.	 ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับบริษัท	รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 ในการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่	คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง	หรือหลายคน	หรือบุคคลอื่น
ไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้	ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

	 •	 เลขานุการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้	นางชฎาพร	เจียมสกุลทิพย์	ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	
2558	โดยมีหน้าท่ีรบัผดิชอบด�าเนนิการตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์	และตลาดหลกัทรพัย์	(ฉบับท่ี	4)	พ.ศ.2551	
มาตรา	89/15	มาตรา	89/16	มาตรา	89/17	และมาตรา	89/23	นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังท�าหน้าที่

•	 ให้ค�าแนะน�า	 ด้านกฎเกณฑ์	 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดต่างๆท่ีเก่ียวข้อง	 รวมท้ังข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับ
ดูแลในการด�าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

•	 ท�าหน้าที่ในการด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย	และการประชุมผู้ถือหุ้น
•	 ติดต่อประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 จัดการประสาน

งานและเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 รวมทั้งจัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้	
ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน	7	วันท�าการ	นับแต่วันที่บริษัทฯ	ได้รับรายงานนั้น

•	 ประสานงานการจัดให้กรรมการ/ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการ	และกรรมการเฉพาะเรื่อง

•	 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก�ากบัดแูล	เช่น	ส�านกังานตลาดหลกัทรพัย์ฯ	และดแูลการเปิดเผยข้อมลูและรายงาน
สารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

•	 จัดให้มีการปฐมนิเทศ	จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที	่และให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

•	 หน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย
	 •	 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�านวน 3 คน คือ

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางสาวพักตร์ผจง	วัฒนสินธุ์ กรรมการอิสระ

2. นายบรรเจิด	ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการอิสระ

3. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ

	 •	 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคลเพือ่พจิารณาคดัเลอืกและเสนอ
ช่ือต่อคณะกรรมการบริษัท	ท้ังนีบุ้คคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้าเป็นกรรมการอสิระ	ต้องมคีณุสมบัตติามนยิามกรรมการอสิระและ
ตามเกณฑ์ขั้นต�่าของ	ก.ล.ต.	 โดยเป็นผู้ที่มีความสามารถ	มีประสบการณ์	 เข้าใจธุรกิจให้ข้อคิดเห็นอย่างอิสระที่เป็นประโยชน์
อย่างเหมาะสม	กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ซึ่งไม่ใช่ผู้บริหารงานประจ�าของบริษัทฯ	และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มีเวลาเพียงพอ
ในการปฏิบัติหน้าที่	รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
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	 •	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 บรษัิทฯ	 จดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรษัิทอย่างน้อยเดอืนละ	 1	 ครัง้	 เพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิงานให้ทราบว่าเป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์หรอืแผนงานท่ีวางไว้หรือไม่	ในรอบปี	2559	มีการประชุมคณะกรรมการบรษัิท	จ�านวน	12	ครัง้	กรรมการท่ีไม่
ตดิภารกจิจะเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแต่งตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วย	 กรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	(ต.ล.ท.)	ก�าหนด	จ�านวนอย่างน้อย	3	คน	และกรรมการตรวจสอบ	อย่างน้อย	1	คน	ต้องมีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอท่ีจะท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน	 โดยท้ังหมดต้องเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ	 และไม่เป็น
ประธานกรรมการบริษัท	หรือกรรมการบริหาร	นอกจากนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งที่ปรึกษาได้	1	คน	และเจ้าหน้าที่บริษัท
ที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก	1	คน	

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ	 2	 ปีกรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ	
แต่งตัง้ใหม่อีกได้	ส่วนกรณท่ีีต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอ่ืุน	นอกจากถงึคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบรษัิท	
แต่งตัง้บุคคลท่ีมคีณุสมบัตคิรบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ	เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมจี�านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทก�าหนด
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน	นอกจากนี้เพื่อให้การ
ปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลเุป้าหมาย	คณะกรรมการบรษัิทได้ให้อ�านาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ	ในการด�าเนนิการ	
ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัฝ่ายจดัการ	ผูต้รวจสอบภายใน	ผูส้อบบัญชี	และอ�านาจในส่วนอ่ืนๆ	รวมท้ังให้หน่วยงานต่างๆ	ปฏบัิตติามบทบาท
และหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

	 •	 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�านวน 3 คน คือ

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางสาวพักตร์ผจง	วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายบรรเจิด	ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางอัจฉรา	มณีสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 •	 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง	เพียงพอ	และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล	และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย	เลิกจ้างผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายใน

3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	
แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.	 พจิารณา	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท	และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.	 พจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.	 จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษัิท	ซ่ึงรายงานดงักล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1)	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(2)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
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(3)	 ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6)	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7)	 ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบัิตหิน้าท่ีตามกฎบัตร	(charter)	หรอื	

ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
(8)	 รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ	

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.	 ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
8.	 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าส�าคัญ
9.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
	 คณะกรรมการบริษัทพจิารณาแต่งตัง้กรรมการ	ท่ีมปีระสบการณ์	และมีคณุสมบัตเิหมาะสมเป็นคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน	โดยสมาชิกส่วนใหญ่	(2	ใน	3)	เป็นกรรมการอิสระ	และประธานกรรมการสรรหาฯ	เป็นกรรมการอิสระ

	 •	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีจ�านวน 3 คน คือ

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายบรรเจิด	ตั้งเลิศไพบูลย์ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. นางสาวพักตร์ผจง	วัฒนสินธุ์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายวัชรพงษ์	ดารกานนท์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

•	 ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
1.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
2.	 มีหน้าท่ีสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 และ

สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่	 โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องของทางการ	
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ	เพื่อเสนอรายชื่อเข้าเป็นกรรมการ

3.	 พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ	 ซ่ึงมีหลักการพิจารณาโดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ	 ได้แก	่
ภาระหน้าที่	ขอบเขตความรับผิดชอบ	และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ	ผลประกอบการและสถานะการเงินของ	
บรษัิทฯ	สภาพความเป็นจริงของสภาวะเศรษฐกจิโดยรวม	โดยจะพจิารณาเปรยีบเทียบกบับรษัิทจดทะเบียนท่ีมขีนาด
ธุรกิจและ/หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน

4.	 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน	และรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ	โดยน�าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทพจิารณา

4. คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย
	 (1)	 กรรมการผู้จัดการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร
โดยผู้ท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมสามารถดูแลและรักษา	
ผลประโยชน์ของบริษัทปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริษัทด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
อื่นประกอบ
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	 (2)	 ผูบ้รหิาร	ผงับริหารตามโครงสร้างองค์กรปัจจบัุน	ประกอบด้วย	กรรมการผูจ้ดัการ	และผูจ้ดัการฝ่าย	8	ฝ่าย	โดยหน่วยงาน
ภายใต้สายการบังคับบัญชา	ดังนี้

	 2.1.	กลุม่งานในสงักดักรรมการผูจ้ดัการ	ประกอบด้วยตวัแทนฝ่ายบรหิารด้านคณุภาพ	ตวัแทนฝ่ายบรหิารด้านสิง่แวดล้อม	
หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ	
คณะกรรมการทบทวนระบบบริหารสิ่งแวดล้อม	 คณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	
ฝ่ายโรงงานบางปะกง	และส่วนบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
	 2.2		ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ประกอบด้วย	ส่วนการตลาด	และส่วนขาย
	 2.3		ฝ่ายวางแผนและผลิต	ประกอบด้วย	ส่วนผลิต	(บางชัน)	ส่วนวางแผนผลิต	ส่วนคลังสินค้า	ส่วนพ่นสี	(บางปะกง)	และ
ส่วนวางแผนและผลิต	(บางปะกง)
	 2.4	ฝ่ายเทคนิคการผลิต	ประกอบด้วย	ส่วนเทคนิคการผลิต	(บางชัน)	ส่วนเทคนิคการผลิต	(บางปะกง)	ส่วนแม่พิมพ์	และ
ส่วน	New	Model
	 2.5		ฝ่านสนบัสนนุการผลติ	ประกอบด้วย	ส่วนจดัซ้ือ	ส่วนบุคคลและธรุการ	ส่วนซ่อมบ�ารงุ	และแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ
	 2.6	ฝ่ายคุณภาพ	ประกอบด้วย	ส่วนประกันคุณภาพ
	 2.7	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	ประกอบด้วย	ส่วนบัญชี	และส่วนการเงิน
	 2.8	ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน	ประกอบด้วย	ส�านักตรวจสอบภายใน

	 •	 คณะผู้บริหารของบริษัท มีจ�านวน 8 คน คือ

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา

1. นายราเมศ	เข็มเพชร กรรมการผู้จัดการ ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล		
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. นายอนุพงษ์	เร่งพุฒิพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

3. นายธีระยุทธ	เครือหงษ์ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและผลิต ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเกริก

4. นายวิชิต	อ�าไพวรรณ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการผลิต มัธยมศึกษาปีที่	3

5. นายพฤฒิพันธุ์	ฉายากุล ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

6. นายวิรัช	อุทัยสาง ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขาเทคโนโลยีพลาสติก
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

7. นายโฆษิต	เทพเฉลิม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ปริญญาตรี	สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8. นางอัจฉรา	มณีสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ปริญญาโท	สาขาการจัดการภาครัฐและ
เอกชน	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
20 รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

	 •	 ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารของบริษัท
	 1.	 ก�าหนดแผนงานเพือ่ปฏบัิติภารกจิตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทให้บรรลตุามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์
	 2.	 ก�ากับดูแลและติดตามนโยบายและแผนงานต่างๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
	 3.	 พิจารณากลัน่กรอง	 อนมัุตเิร่ืองส�าคญัเร่งด่วน	 ภายในขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและวงเงนิท่ีคณะกรรมการบรษัิทก�าหนดไว้	
รวมทั้งเสนอ	ให้มีการพิจารณาและน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
	 4.	 ศึกษาและแสวงหาโอกาสในการท�าธุรกิจใหม่	เพื่อน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 5.	 ปฏิบัติงานเฉพาะกิจหรือท�าหน้าที่อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	 •	 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
	 	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าท่ีพิจารณาสรรหาบุคคล	 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและเสนอช่ือต่อ	
คณะกรรมการบริษัท	 เพื่อน�าเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี	 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการโดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอ
ช่ือเข้าเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจตลอดจนมีเวลาเพียงพอ	
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

	 • ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 • ค่าตอบแทนกรรมการ
	 	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนก�าหนดแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนของ
กรรมการ	 แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่างๆ	ดังนี้
	 	 1.	ภาระหน้าที่	ขอบเขตความรับผิดชอบ	และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
	 	 2.	ผลประกอบการและสถานะการเงินของบริษัทฯ
	 	 3.	สภาพความเป็นจริงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
	 	 4.	พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่ขนาดธุรกิจและ/หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน

 • ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน
	 	 ตามข้อบังคับของบริษัทกรรมการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบ้ียประชุมเบ้ียเลี้ยงบ�าเหน็จ
โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซ่ึงท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจ
ก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์และก�าหนดไว้เป็นคราวๆไปหรอืจะให้มผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง
ก็ได้



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
21รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

	 • ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน

	 	 หมายเหต	ุตามมตท่ีิประชมุผูถ้อืหุ้น	เมือ่วันท่ี	20	เมษายน	2559	ซ่ึงอนมัุตใินวงเงนิไม่เกิน	1,500,000.-	บาท	(เท่ากบัปี	2558)

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

ปี 2559

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ
บรษัิท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก�าหนดค่า
ตอบแทน

รวม

1. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ 96,000 	 	 96,000

2. นางสาวพักตร์ผจง	วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/	
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

96,000 	132,000	 12,000 240,000

3. นายบรรเจิด	ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด	
ค่าตอบแทน

96,000 	120,000	 12,000 228,000

4. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 96,000 	120,000	 	 216,000

5. นายราเมศ	เข็มเพชร กรรมการผู้จัดการ 96,000 	 	 96,000

6. นายฐิติวัฒน์	สืบแสง กรรมการ 96,000 	 	 96,000

7. นางจันทรตรี	ดารกานนท์ กรรมการ 96,000 	 	 96,000

8. นายวัชรพงษ์	ดารกานนท์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและ	
ก�าหนดค่าตอบแทน

96,000 	 12,000 108,000

9. นายนันทิยะ	ดารกานนท์ กรรมการ - 	 	 -

รวม 768,000 372,000 36,000 1,176,000

	 	 	หมายเหตุ	นายนันทิยะ	ดารกานนท์	ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่รับค่าตอบแทนตั้งแต่ปี	2558

	 	 •	 ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	 	 -ไม่มี-

 • ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 	 •	 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร มีดังนี้

ต�าแหน่ง เงินเดือนและเงินอุดหนุน/ปี (ล้านบาท)

กรรมการผู้จัดการ	และผู้จัดการฝ่าย	 9.74

  • ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร
	 บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร	7	คนเป็น	อัตราร้อยละ	3	
ของฐานเงินเดือน



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
22 รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

การกำากับดูแล
กิจการที่ดี  

 หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
 หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
	 •	 ในปี	 2559	 บริษัทฯ	 ได้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 โดยได้ค�านึงถึง	
ความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่แข่งขัน	ชุมชน	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	เพื่อท�าให้เกิดความ
สมดุลของทุกกลุ่ม	รวมทั้ง	ได้ยึดหลักการบริหารงานภายใต้คติพจน์	“คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์”	ในส่วนของการปฏิบัติตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	ตลาดหลักทรัพย์ฯ	บริษัทฯ	ได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในแต่ละหมวด	ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 •	 นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น	 และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยครอบคลุม
สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย	 เช่น	 การให้รับส่วนแบ่งในผลก�าไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียม	 การซื้อขายหรือโอนหุ้น	 การได้รับข่าวสาร	
ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ	 การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและก�าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ	แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี	และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท	เป็นต้น

	 •	 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
	 •	 ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	23	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2559	ณ	ห้องประชุม
อาคารส�านักงานใหญ่ของบริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งตั้งอยู่เลขที่	1828	ถนนสุขุมวิท	แขวงบางจาก	เขตพระโขนง	
กรุงเทพมหานคร
	 •	 บริษัทฯ	 ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม	 โดยมีรายละเอียดในเรื่องต่างๆ	 ดังนี้	 วัน	 เวลา	 สถานท่ี	 และระเบียบวาระ	
การประชุม	ซ่ึงกล่าวถงึวัตถปุระสงค์	เหตผุล	และความเห็นกรรมการ	ในแต่ละวาระไว้ชัดเจน	รวมท้ังเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งหมดที่ถูกต้องและครบถ้วน	
	 •	 บรษัิทฯ	ได้จดัส่งหนงัสอืเชิญประชุม	พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ผูถ้อืหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วนั	ก่อนวนัประชุม	
	 •	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม	 พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมทั้งหมด	 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ	 ให้ผู้ถือหุ้นทราบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม	 เป็นการล่วงหน้า	 30	 วัน	 ก่อนวันประชุม	 (เผยแพร่	
วันที่	18	มีนาคม	2559)	บน	Website	บริษัท	(http://www.unionplastic.co.th)	และเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ	

•	 การอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
	 •	 ในปี	 2559	 บรษัิทฯ	 ได้จดัให้มกีารประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี	 ครัง้ท่ี	 23	 เมือ่วนัท่ี	 20	 เมษายน	 2559	 ณ	 ห้อง
ประชุมอาคารส�านักงานใหญ่ของบริษัท	 สหยูเนี่ยน	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ซ่ึงตั้งอยู่เลขท่ี1828	 ถนนสุขุมวิท	 แขวงบางจากเขต
พระโขนงกรงุเทพมหานคร	เนือ่งจากท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่และสาขาของบรษัิทฯ	อยูบ่รเิวณชานเมืองการเดนิทางไม่สะดวก	บรษัิทฯ		
เห็นว่าการใช้สถานท่ีดังกล่าวซ่ึงอยู่ติดถนนใหญ่และมีรถไฟฟ้าว่ิงผ่านในการประชุม	 จะท�าให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีความสะดวก	
ในการเดนิทางมากกว่ามาท่ีส�านกังานของบริษัทฯ
	 •	 บรษัิทฯ	 ได้จดัเตรียมบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพยีงพอ	 ในการตรวจสอบเอกสารผูถ้อืหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม	 มอีากร
แสตมป์	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะหรือรับมอบฉันทะ	 และมีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระท่ีต้องมีการ	
ลงคะแนนเสยีง
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•	 การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน
	 •	 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปีทุกครัง้	 บรษัิทฯ	 ส่งแบบการมอบฉันทะไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุมเพือ่อ�านวย
ความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุ้นด้วยตนเอง	 เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเข้าร่วมประชุมและ	
ออกเสยีงลงคะแนนแทนตนเองได้	 โดยระบุถงึเอกสาร/หลกัฐานท่ีใช้ในการมอบฉันทะไว้ชัดเจน	 ไม่มเีงือ่นไขหรอืหลกัเกณฑ์ซ่ึงจะ
ท�าให้เกดิความยุ่งยากแก่ผูถ้อืหุ้นในการมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเข้าร่วมประชุมแทน
	 •	 บรษัิทฯ	 ได้ก�าหนดให้ใช้หนงัสอืมอบฉันทะ	 (แบบ	 ข.)	 ซ่ึงผูถ้อืหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการออกเสยีงในแต่ละวาระได้
ว่า	เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสยีง	ท้ังน้ีในวาระเลอืกตัง้กรรมการผูถ้อืหุ้นสามารถใช้สทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นราย
บุคคลคราวละคน	หรอืคราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะครัง้เดยีวเตม็ตามจ�านวนกรรมการท้ังหมด	ท่ีจะต้องเลอืกตัง้ในคราวนัน้กไ็ด้		
ตามแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ	 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา	 ดังนี้	 ช่ือ/นามสกุล	 อายุ		
ท่ีอยู่	การมี/ไม่มีส่วนได้เสยีในวาระพจิารณาท่ีเกีย่วข้องกบักรรมการอสิระ	กรณท่ีีประสงค์จะเลอืกกรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉันทะ	
มีการเสนอช่ือกรรมการอิสระ	ให้เป็นทางเลอืกในการมอบฉันทะของผูถ้อืหุ้น	
	 •	 มคี�าอธบิายว่ามเีอกสารใดบ้างท่ีผูถ้อืหุ้นต้องน�ามาแสดงในวนัประชุม	รวมท้ัง	ค�าแนะน�าขัน้ตอนในการมอบฉันทะ
	 •	 มกีารเผยแพร่ข้อมูลการใช้สทิธแิละหลกัเกณฑ์	 วธิกีาร	 และข้ันตอนต่างๆ	 ในการมอบฉันทะให้ผูถ้อืหุ้นทราบล่วงหน้า		
30	วนั	ก่อนวันประชุม	(เผยแพร่วนัท่ี	18	มีนาคม	2559)	โดยผ่าน	Website	ของบรษัิทฯ	และข่าวแจ้งตลาดหลกัทรพัย์ฯ
•	 การประชุมผู้ถือหุ้น
	 •	 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปีครัง้ท่ีผ่านมา	บรษัิทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมก่อนเวลา
ประชุมไม่น้อยกว่า	1	ช่ัวโมง	เมือ่เปิดประชุม	ประธานกรรมการท�าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม	ได้แจ้งจ�านวนผูถ้อืหุ้นท่ีมาประชุมด้วย
ตนเองและผูร้บัมอบฉันทะท่ีมาเข้าร่วมประชุม	และแนะน�ากรรมการบรษัิท	กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเข้าประชุมผูถ้อืหุ้น
ให้ท่ีประชุมรบัทราบ	โดยบันทึกรายนามกรรมการ	ผูบ้รหิาร	ผูเ้ข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานประชมุผูถ้อืหุ้น	และมกีรรมการเข้าประชมุ
ครบท้ัง	9	คน	
	 •	 ก่อนด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุมฯ	 ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และขั้นตอนต่างๆ	 ในการออกเสียง	
ลงคะแนน	 และวิธกีารนบัคะแนนเสยีงให้ผูถ้อืหุ้นทราบ	 โดยผูถ้อืหุ้นทุกรายมสีทิธลิงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ	 1	 หุ้น	 เท่ากบั		
1	เสยีง	เท่าเทียมกนั/ไม่มีผูถ้อืหุ้นรายใดรายหนึง่ถกูจ�ากดัสทิธใินแต่ละวาระการประชุม	และไม่มกีารเพิม่วาระอ่ืนๆ	ท่ีจะต้องมีการ
ลงมต	ิโดยไม่ได้ก�าหนดไว้ในวาระการประชุม
	 •	 ประธานท่ีประชมุ	 ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นซักถาม	 และแสดงความคดิเห็นได้อย่างเตม็ท่ี	 รวมท้ัง	 ตอบค�าถามท่ีส�าคญั	
จนครบทุกประเดน็	จนผูถ้อืหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมพอใจและไม่มีข้อสงสยัแล้ว	จงึให้มกีารลงคะแนนเสยีงไปตามวาระการประชุม	โดย
ไม่มีการสลบัวาระการประชุม	รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปี	ครัง้ท่ี	23
	 •	 จดัท�ารายงานประชุมผูถ้อืหุ้นแล้วเสร็จภายใน	 14	 วนั	 นบัแต่วนัประชมุผูถ้อืหุ้น	 และให้น�าส่งรายงานประชมุดงักล่าว	
ให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ	และกระทรวงพาณชิย์	ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด	รวมท้ังเผยแพร่รายงานการประชุมบน	Website	
ของบรษัิทฯ	(เผยแพร่วันท่ี	17	มนีาคม	2559)	
	 •	 มกีารเปิดเผยมตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้นและผลการลงคะแนนเสยีงในวนัถดัไปจากวนัประชุมผูถ้อืหุ้นผ่านทางตลาดหลกัทรพัย์ฯ	
และ	Website	ของบริษัทฯ	
	 •	 การเลอืกตัง้กรรมการบรษัิทในท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น	ให้กระท�าการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร	ดงันี้

(1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง	มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2)	 ในการเลอืกตัง้กรรมการ	 อาจใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน	 หรือคราวละหลายคน
รวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจ�านวนกรรมการท้ังหมด	 ท่ีจะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้	 ท้ังนี้	 ตามแต่ท่ีประชุม	
ผูถ้อืหุ้นจะเห็นสมควร	แต่ในการลงมตแิต่ละครัง้	ผูถ้อืหุ้นต้องออกเสยีงด้วยคะแนนท่ีมตีาม	(1)	ท้ังหมด	จะแบ่งคะแนน
เสียงแก่คนใด	หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3)	 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก	 หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน	 ให้ประธานท่ีประชุม	
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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(4)	 ในกรณผีูถ้อืหุ้นมอบฉันทะให้ผูอ้ืน่เข้าร่วมประชุม	และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนเองในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ	
ครัง้เดยีวเตม็ตามจ�านวนกรรมการท้ังหมด	ท่ีจะต้องเลอืกตัง้ในคราวนัน้กไ็ด้	ท้ังนี	้ตามแต่ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นจะเห็นสมควร	
ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ	เช่น	ชื่อ/นามสกุล	อายุ	ที่อยู่การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูล

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 •	 นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้มีการก�ากับดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย	 ให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิข้ันพื้นฐาน	
ตามหมวดแรก	(สิทธิของผู้ถือหุ้น)	อย่างเท่าเทียมกัน	เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�ากับดูแลการ
ใช้เงินของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ	ต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ

	 •	 ไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
	 	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากวาระการประชุม
ตามหนงัสอืนดัประชุม	ท่ีได้แจ้งผูถ้อืหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า	ท้ังนี	้เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นมเีวลาในการพจิารณาศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ
อย่างเพียงพอ

	 •	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มวาระการประชุม
	 •	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 ครั้งท่ีผ่านมา	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น	 ให้ความส�าคัญ	
ต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน	 ในการเสนอเรื่องเพ่ือให้คณะกรรมการน�ามาพิจารณาก�าหนดเป็น
วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	โดยได้จัดท�าแบบฟอร์ม	หลักเกณฑ์	และวิธีการในการเสนอเพิ่มวาระ	รวมทั้ง
ก�าหนดระยะเวลาการเสนอเพิ่มวาระ	(ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2559	-	31	ธันวาคม	2559)	เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่าจะ
บรรจุ/ไม่บรรจุ	เป็นวาระในหนังสือนัดประชุม	และให้การพิจารณาของบริษัทฯ	ถือเป็นที่ยุติ
	 •	 มกีารเผยแพร่แบบฟอร์ม	หลกัเกณฑ์	และวธิกีารในการเสนอเพิม่วาระ	เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	3	เดอืน	ก่อนวนัประชุม	
บน	Website	ของบริษัทฯ	และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ	(เผยแพร่ตั้งแต่วันที่	21	กันยายน	2559)

	 •	 ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกนั
	 •	 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี	ครัง้ท่ีผ่านมา	บรษัิทฯ	ได้ก�าหนด	ให้ผูถ้อืหุ้นทุกรายได้ใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
	 •	 บรษัิทฯ	ได้จดัส่งหนังสอืมอบฉันทะ	(แบบ	ข.)	ให้แก่ผูถ้อืหุ้น	ซ่ึงผูถ้อืหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการออกเสยีงในแต่ละเรือ่ง
ได้ว่า	เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง	
	 •	 ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการผูถ้อืหุ้นสามารถใช้สทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน	 หรอืคราวละ
หลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจ�านวนกรรมการทั้งหมด	 ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้	 ทั้งนี้	 ตามแต่ที่ประชุม	
ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรได้
	 •	 มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ	 3	คน	และมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ	 เช่น	 ชื่อ/นามสกุล	 อายุ	 ที่อยู่	 การมี/ไม่มี	
ส่วนได้เสียในวาระพิจารณาท่ีเกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวกรณีท่ีประสงค์จะเลือกกรรมการ
อิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ	ให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	
	 •	 มีค�าอธิบายว่ามีเอกสารใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องน�ามาแสดงในวันประชุม	รวมทั้ง	ค�าแนะน�าขั้นตอนในการมอบฉันทะ
	 •	 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง	ในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง	

	 •	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 •	 กรณีที่บริษัทฯ	 (ถ้ามี)	 การท�าธุรกรรม	 กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	
คณะกรรมการบริษัทฯ	จะมีมาตรการ	และนโยบายให้มีการท�ารายการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	และถือปฏิบัติเช่นเดียว
กับบุคคลท่ัวไป	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญในการพิจารณาอนุมัติการท�าธุรกรรมได้กระท�าโดยผู้ท่ีไม่มี
ส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
25รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

	 •	 ในกรณีที่บริษัทฯ	(ถ้ามี)	การอนุมัติการท�าธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ	ในระยะยาว	เช่น	
การซื้อขายสินค้า	เป็นต้น	บริษัทฯ	จะมีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ	
รวมทั้งมีการติดตามการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	บริษัทร่วมและบริษัทย่อย	อย่างสม�่าเสมอ

	 •	 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
	 •	 บริษัทฯ	มีมาตรการ	และมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	ในการเก็บข้อมูลความลับของบริษัทฯ	โดยก�าหนดไว้
ในข้อบังคับการท�างานของพนักงานบริษัทฯ	และมีระบบป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร	รวมทั้งแจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรทราบและถือปฏิบัติ
	 •	 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย	จัดส่งรายงานดังกล่าว	ให้แก่
คณะกรรมการทราบเป็นประจ�าทุกปีและ/หรือรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
	 •	 ก�าหนดวันท่ีให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซ้ือขายหลักทรัพย์ในระยะเวลา	 14	 วัน	 ก่อนการเปิดเผยข้อมูล	
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีจนถึง	 24	 ชั่วโมง	 ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	
โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท	จัดท�าตารางเวลาแต่ละปีแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารได้รับทราบและปฏิบัติตาม

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 •	 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม
	 	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 และมีนโยบายว่าผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม	 จะต้องได้รับ	
การดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โดยสรุป	ดังนี้

	 •	 พนักงาน :	บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน	โดยก�าหนดไว้ในระเบียบบังคับ
ในการท�างาน	ภายใต้หัวข้อ	ระเบียบวินัยเกี่ยวกับความประพฤติ

	 บรษัิทฯ	 มุง่มันในการพฒันาให้ความรู	้ และเสรมิสร้างบรรยากาศการท�างานท่ีด	ี รวมท้ังมสีวสัดกิารต่างๆ		
เพือ่สร้างความมั่งคงให้แก่พนักงาน	ดังนี้

•	 การพัฒนาบุคลากร
	 จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา	ให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการท�างาน	ให้กับพนักงาน	โดยผ่านการอบรม

สัมมนาต่างๆ	

•	 การดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม 
เท่าเทียม และเป็นธรรม ดังนี้
•	 มีคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	คณะกรรมการ

สวัสดิการพนักงาน
•	 มีสวัสดิการรถรับส่งพนักงาน	การรักษาพยาบาล	และสวัสดิสงเคราะห์อื่นๆ
•	 มีกิจกรรมบันเทิงและกีฬา	เช่น	กีฬาภายใน/ภายนอกบริษัทฯ

	 •	 ผู้ถือหุ้น	 :	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างจริงจังและสม�า่เสมอ	 โดยมุ่งเน้นสร้างผลก�าไรหรือ	
ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น

	 •	 ลูกค้า :	 บริษัทฯ	มีความเอาใจใส่	 และรับผิดชอบต่อลูกค้า	 โดยมีนโยบายคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษร	มีใบรับรอง
มาตรฐาน	คุณภาพ	 (ISO	9001,	 ISO/TS	16949)	ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและรักษามาตรฐาน	ไม่ส่งของเสียให้ลูกค้า	 รักษา
ความลับของลูกค้า	มีบุคคลที่ท�าหน้าที่รับข้อร้องเรียนลูกค้า	และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด	

	 •	 คู่ค้า	:	การซื้อสินค้าของบริษัทฯ	มีขั้นตอนในการตรวจสอบ	โดยยึดหลักความเสมอภาค	ความโปร่งใส	อยู่บนพื้นฐาน
ของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม	โดยค�านงึถงึความต้องการ	ความคุม้ค่าและคณุภาพ	มกีารเปรยีบเทียบองค์ประกอบต่างของคูค้่าโดย
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ	มีการท�าสัญญาระหว่างคู่ค้า	มีระบบการจัดเก็บเอกสาร	โดยมีการแต่งตั้งกรรมการมาช่วยในการพิจารณา
องค์ประกอบต่างๆ	ของงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
26 รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

	 •	 คู่แข่ง :	
•	 ป	ฏิบัติตามกรอบ	กติกา	การแข่งขันที่ดี	เป็นธรรม	หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต	และไม่ท�าลายคู่แข่งขัน
•	 บริษัทฯ	มีข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กรอย่างชัดเจน	ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับในการท�างาน	ภายใต้

หัวข้อ	ระเบียบวินัยในการท�างาน	
	 •	 เจ้าหนี	้:	ปฏบัิตติามเงือ่นไขการกูย้มืเงนิหรอืข้อตกลงท่ีเกีย่วข้องอืน่ๆ	ท่ีพงึมีต่อเจ้าหนี	้และหลกีเลีย่งการกระท�าท่ีไม่สจุรติ

•	 นโยบายในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	
	 	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการดูแลชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยให้การสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรม	 การมีส่วนร่วม	
ในการช่วยเหลือและพัฒนา	 การบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	 และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	

	 	 •	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment)
	 	 บรษัิทฯ	มนีโยบายในการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม	โดยการบรหิารจดัการและควบคมุกระบวนการผลติภายในของบรษัิทฯ	
ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด	 โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเน่ือง	 การ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่	 และมาตรการประหยัดพลังงาน	 เป็นต้น	ทั้งนี้	 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต	และลดมลภาวะต่างๆ	ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน	โดยบริษัทฯ	ได้เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ในการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

  • การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
	 	 บริษัทฯ	 ได ้รับการตรวจประเมินและได ้ใบรับรองระบบ	ISO14001:2004	 จาก	BUREAU	 VERITAS	
CERTIFICATION	(THAILAND)	LIMITED	เมื่อวันที่	18	มกราคม	2558	(วันที่หมดอายุ	17	มกราคม	2561)	

  • การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
•	 บริษัทฯ	ได้มกีารใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยการลดการใช้ทรพัยากรต่างๆ	เช่น	ลดปรมิาณการใช้กระดาษ	

ลดปริมาณการใช้เครื่องเขียน	และลดปริมาณการใช้ของใช้สิ้นเปลือง	เป็นต้น	และลดการใช้พลังงานต่างๆ	เช่น	ลดปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าภายในบริษัทฯ	เป็นต้น	

•	 บริษัทฯ	ได้น�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่	เช่น	กระดาษ	แฟ้มเอกสารเก่า	เป็นต้น

  • มาตรการประหยัดพลังงาน
•	 บรษัิทฯ	ได้ท�าการลดการสญูเสยีก�าลงัไฟฟ้าของเครือ่งอัดอากาศด้วยวิธกีารเปลีย่นปืนลมเป็นชนดิประหยัดพลงังาน	
•	 บริษัทฯ	ได้ท�าการเปลีย่นหลอดแสงจนัทร์	400	W	เป็นหลอดทอร์นาโด	80	W	บรเิวณไฟถนนรอบนอกอาคาร
•	 บริษัทฯ	ได้ท�าการหุ้มฉนวนเครื่องท�าน�้าร้อน	และเครื่องฉีดพลาสติก
•	 บริษัทฯ	ได้ท�าการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเก่า	ให้เป็นเครื่องปรับอากาศประเภทประสิทธิภาพสูง	(High	EER)	

  • ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
•	 บริษัทฯ	ได้เปิดช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่างๆ	โดยผ่านตู้แสดงความคิดเห็นของพนักงานบริษัทฯ	

ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง	รวมทั้ง	ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
•	 มีกระบวนการพิจารณา	 ตรวจสอบ	 และติดตามแก้ไขข้อร้องเรียน	 โดยมีการน�าเสนอผลการติดตาม	 และแก้ไข	

ข้อร้องเรียน	ผ่านการประชุม	Operation	เป็นประจ�า
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หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 •	 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท	 ท้ังข้อมูลทางการเงินและท่ีมิใช่ข้อมูล
ทางการเงินอย่างโปร่งใส	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และทันเวลา	 ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ	 โดยผ่านช่องทางต่างๆ	 ท่ีเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	
เช่น	Website	ของบริษัทฯ	ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ	และรายงานประจ�าปี	เป็นต้น

	 •	 การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร	 ท่ีสะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน	 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท	 และ
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนก�าหนด	โดยมีแนวปฏบัิตคิอื	มกีารทบทวนค่าตอบแทนทุกปีเพือ่ให้เหมาะสม	โดยพจิารณา
เปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนท่ีมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน	 ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 ผลประกอบการ	
ของบริษัท	 และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน	 การปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน	 รายละเอียด	
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	ปรากฏในรายงานประจ�าปี	หน้าที่	21	ในหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

	 •	 การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
	 •	 บริษัทฯ	ได้เปิดเผยบทบาทและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน	ไว้แล้วในรายงานประจ�าปี	หน้าที่	16-18	ในหัวข้อการจัดการ
	 •	 บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยจ�านวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ	 และจ�านวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม		
ในคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ไว้แล้วในรายงานประจ�าป	ี
หน้าที่	15	ในหัวข้อการจัดการ

	 •	 การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา
	 	 บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	ไว้แล้วในรายงานประจ�าปี	หน้าที่	 42	 ในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

	 •	 การเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น
	 	 บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยรายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่	 10	 รายแรก	 ไว้แล้วในรายงานประจ�าปี	 หน้าท่ี	 13	 ในหัวข้อผู้ถือหุ้น	 และ	
บน	Website	ของบริษัทฯ

	 •	 การเปิดเผยการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
	 	 ในกรณี	 (ถ้ามี)	 รายการระหว่างกัน	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการเปิดเผยช่ือของบุคคล	 ท่ีมีการท�ารายการระหว่างกัน		
ความสัมพันธ์	 ลักษณะของรายการเงื่อนไข	 นโยบายราคา	 และมูลค่าของรายการ	 ไว้แล้วในรายงานประจ�าปี	 หน้าที่	 28	 ในหัวข้อ	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 •	 การเปิดเผยการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรรมกาและผู้บริหาร
	 	 	บริษัทฯ	ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์ฯ	กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ให้ทราบทุกปี	และ/หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	

	 •	 การเปิดเผยรายงานทางการเงิน
	 •	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	 รวมท้ัง	 สารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจ�าปี	 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย	 โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ	และถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ	รวมทั้ง	รายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นจริง	
ตามมาตรฐานการบัญชี	และมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
	 •	 รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิลงนามโดยประธานกรรมการ	และกรรมการผูจ้ดัการ
	 •	 รายละเอียดรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	อยู่ในรายงานประจ�าปี	หน้าที่	43
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	 •	 หน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์
	 •	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล	 ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และมีความเท่าเทียมกัน	 โดยได้
เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น	 และนักลงทุน	 สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีส�าคัญของบริษัท	 เช่น	 การประชุมผู้ถือหุ้น	 ภาพรวมบริษัท/	
คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น/ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน/งบการเงิน/ข่าวบริษัท/แบบ	56-1	และรายงานประจ�าปี	เป็นต้น	บน	Website	
ของบริษัทฯ	(http://www.unionplastic.co.th)	ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 •	 นโยบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 	 คณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วย	 กรรมการซ่ึงได้รับการสรรหาจากผู้ท่ีมีคุณสมบัติ	 คุณวุฒิ	 ความรู้	 ความสามารถ	
และประสบการณ์	 จากหลากหลายสาขาอาชีพ	 ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	 มีอ�านาจหน้าที่	
ในการควบคุมดูแลและจัดการบริษัท	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	และนโยบายของบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุม	
คณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ	โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

	 	 บริษัทฯ	ก�าหนดบทบาทและอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ	กรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน	ปัจจุบันบุคคลที่ด�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการ	 ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	 ประธานกรรมการ	 ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ	 กับฝ่ายบริหาร	 เพื่อ
เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย	การก�ากับดูแล	และการบริหารงานประจ�า	โดยบริษัทฯ	มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจ
หน้าท่ีของฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบั	และมีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบออกจากกนัโดยเดด็ขาด	ระหว่างการอนมุตั	ิ
การบันทึกรายการทางบัญชี	และการดูแลทรัพย์สินของบริษัท	เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�านาจโดยไม่จ�ากัด

	 •	 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 •	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีหน้าที่	ตามข้อบังคับบริษัท	รวมถึง	การควบคุมดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	
วัตถุประสงค์	ข้อบังคับบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 •	 คณะกรรมการบริษัท	ได้มีส่วนร่วมในการก�าหนด	นโยบาย	แผนงาน	และกลยุทธ์ของบริษัท	
	 •	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ
บรษัิท	เช่น	เป้าหมายทางการเงนิ	นโยบาย	แผนงาน	กลยุทธ์	และงบประมาณ	รวมท้ังก�ากบั	ควบคมุ	ดแูล	ให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิงาน	
ตามนโยบาย	แผนงาน	และกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 •	 คณะกรรมการบรษัิท	ได้มีการก�ากบัดแูลให้มีการปฏบัิตติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีและมส่ีวนร่วมในการก�าหนด
มาตรฐานความประพฤตท่ีิดไีว้ในข้อบังคบัในการท�างาน	และมีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน	เพือ่ให้พนกังานรบัทราบและถอืปฏบัิต	ิ
รวมทั้งได้	เน้นถึงความซื่อสัตย์	สุจริต	ความมีคุณธรรม	และการไม่เอาเปรียบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ภายใต้
คติพจน์	“คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์”

	 •	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 •	 กรณีที่บริษัทฯ	 (ถ้ามี)	 การท�าธุรกรรม	 กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	
คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะมมีาตรการ	 และนโยบายให้มกีารท�ารายการเป็นไปตามเงือ่นไขการค้าท่ัวไป	 และถอืปฏบัิตเิช่นเดยีวกบั
บุคคลท่ัวไป	 โดยได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญในการพิจารณาอนุมัติการท�าธุรกรรมได้กระท�าโดยผู้ท่ีไม่มี	
ส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
	 •	 ในกรณีที่บริษัทฯ	(ถ้ามี)	การอนุมัติการท�าธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ	ในระยะยาว	เช่น	
การซื้อขายสินค้า	เป็นต้น	บริษัทฯ	จะมีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ	
รวมทั้งมีการติดตามการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	บริษัทร่วมและบริษัทย่อยอย่างสม�่าเสมอ
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• มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการด�าเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
และนโยบาย โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้

	 • มีส�านักตรวจสอบภายใน (Internal Audit)	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้รับผิดชอบ	
ในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว	 โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหาร	 และ	
คณะกรรมการตรวจสอบ	และมีการทบทวนระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอ	ปีละ	1	ครั้ง	นอกเหนือจากการ
สอบทานระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานของบริษัทฯ
	 • มีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และได้จัดท�าคู่มือ	
การบริหารความเสี่ยงขึ้น	พร้อมกับได้ให้แต่ละหน่วยงานประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง	 และการประชุมของแต่ละหน่วยงาน	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการติดตามเหตุการณ์ความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกเดือน		
โดยก�าหนดให้รายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาส	

• การประชุมคณะกรรมการ

	 •	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าท้ังปี	 และได้แจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ
ก�าหนดการดังกล่าว	เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
	 •	 บริษัทฯ	มีการประชุมคณะกรรมการ	เป็นประจ�าทุกเดือน	เดือนละ	1	ครั้ง	เพื่อรายงานและติดตามผลการด�าเนินงาน
ของบริษัท	 รวมท้ัง	 พิจารณารายงานทางการเงินทุกไตรมาส	 ตลอดจนการพิจารณารายการเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี	(แบบ	56-1)	ก่อนการน�าส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ	และส�านักงาน	ก.ล.ต
	 •	 เลขานุการบริษัท	 จะจัดเตรียมและส่งหนังสือเชิญประชุม	 พร้อมระเบียบวาระการประชุม	 และเอกสารประกอบการ
ประชุม	ให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้า	7	วัน	ก่อนวันประชุม	เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้า
ร่วมประชุม
	 •	 ประธานกรรมการ	และกรรมการผูจ้ดัการ	ร่วมกนัพจิารณาเลอืกเรือ่งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ	ในการเสนอเรือ่ง
เข้าสู่วาระการประชุม
	 •	 ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาไว้อย่างเพยีงพอและมากพอ	ท่ีกรรมการจะอภปิรายปัญหาส�าคญักนัอย่างรอบคอบและ
ท่ัวกนั	รวมท้ังส่งเสริมให้มีการใช้ดลุยพนิจิท่ีรอบคอบ	และกรรมการทุกคนให้ความสนใจกบัประเดน็ทุกเรือ่งท่ีน�าสูท่ี่ประชุม	รวม
ทั้งประเด็นการก�ากับดูแลกิจการ
	 •	 ประธานกรรมการ	กรรมการผูจ้ดัการ	และกรรมการทุกคน	จะเข้าร่วมประชุมทุกครัง้	เว้นแต่จะตดิเดนิทางไปต่างประเทศ
หรือติดภาระกิจอื่นหรือป่วย
	 •	 กรรมการผู้จัดการ	 เชิญผู้บริหาร	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง	 เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านบัญชีและ
การเงิน	
	 •	 สนบัสนนุให้คณะกรรมการเข้าถงึสารสนเทศท่ีจ�าเป็นเพ่ิมเตมิ	 จากกรรมการผูจ้ดัการหรือเลขานกุารบริษัท	 หรอืผูบ้รหิารอ่ืน	
ที่ได้รับมอบหมาย	ภายในขอบเขตนโยบายที่ก�าหนดไว้

	 •	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร
	 •	 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการ	 อย่างน้อยปีละ	 1	 คร้ัง	 เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปัญหา	เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

	 •	 ค่าตอบแทนกรรมการ
	 •	 บริษัทฯ	มีกระบวนการก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส	ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน	รวมทั้ง	ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
	 •	 ค่าตอบแทนของกรรมการมีลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 รวมท้ังพิจารณา	
จากประสบการณ์	ภาระหน้าที่	ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบ	รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน	
	 •	 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร	 เป็นไปตามผลงาน	 ผลประกอบการของบริษัทฯ	 และสถานการณ์	
ทางเศรษฐกิจ
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	 •	 การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร
	 •	 การพัฒนาความรู้กรรมการ
	 	 •	 กรรมการตรวจสอบได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร	ดังต่อไปนี้

ล�าดับที่ รายชื่อกรรมการ หลักสูตร จ�านวนชั่วโมง

1. นางสาวพักตร์ผจง	วัฒนสินธุ์	 The	 UK	 Experience	 on	 Implementing	 the	 Enhanced	
Auditor	Reporting

4

	 •	 การพัฒนาความรู้ผู้บริหาร
	 	 •	 ผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร	ดังต่อไปนี้

ล�าดับที่ หลักสูตร จ�านวนชั่วโมง

1. The	11st	TCC	Safety	Activity	2016	Launching 2

2. ภาษีทั้งระบบจากรายได้-รายจ่ายของกิจการในช่วง	สิ้นปี	ต้นปี	ตรุษจีน 6

3. Sage	300	ERP	ระบบที่รองรับมาตรฐานบัญชี	การเงิน	และต้นทุนการผลิตได้	360	องศา 2

4. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การท�ารายการที่มีนัยส�าคัญ	(MT)	และการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	
(RPT)	ของบริษัทจดทะเบียน

3

5. แนวทางการด�าเนินงานเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	(Green	Industry) 3

6. พื้นที่ปลอดการท�างานของคนต่างด้าวผิดกฎหมาย 1

7. ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายใน	ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 6

8. TCC	Risk	Management	Business	Continuity	Plan	(BCP)	 6

9. TCC	HRD	Activity	2016	Kick	Off	Meeting 3

10. การเยียมชมโรงงานที่ประสบความส�าเร็จด้านการจัดการพลังงาน 6

11. จป.บริหาร 24

12. การพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุ	
เครื่องจักร	อุปกรณ์ในโรงงาน/อาคารควบคุม	(Refresh	PRE)

6

13. ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 6

14. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานสูง 18

15. การจัดท�างบการเงินรวมและการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์	:	กรณีศึกษางบฯ	ปี	58 12

16. คณะกรรมการความปลอดภัย	(คปอ.) 12

17. ผลกระทบต่อข้อผิดพลาดและการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีกับงบการเงิน 6

18. Enhancing	Good	Corporate	Governance	on	CRG	Scorecard 6

19. How	to	utilize	view	point	for	find	out	hazardous	situation 3

20. Enterprises	Risk	Management	in	Practice 6

21. Tax	of	Welfare	for	HR	&	Accountant	ภาษีอากรส�าหรับ	ค่าจ้าง	สัวสดิการ	ของพนักงาน 6

รวมจ�านวนชั่วโมง 143
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การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	มีหน้าที่	 และความรับผิดชอบ	 ในการสอบทานความเหมาะสม	
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้น	เพื่อให้มั่นใจว่า	ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	
ดีเพียงพอท่ีจะช่วยลดความเสี่ยงในการท�าธุรกิจ	 สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทฯ	 จากการสูญหาย	 หรือน�าไป
ใช้โดยบุคคลท่ีไม่มีอ�านาจหน้าท่ี	 ช่วยให้บุคลากรของบริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	 และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง	 และช่วยให้รายงาน	
ทางการเงินมีความถูกต้อง	น่าเชื่อถือ	ตลอดจนช่วยในการปกป้องคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสม	 และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	 โดยการพิจารณาร่วมกับ	
ผู ้ตรวจสอบภายใน	 และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือทราบหรือพิจารณาในทุกไตรมาส	 ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา	
คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น	และให้ค�าแนะน�าต่อฝ่ายบรหิารในเรือ่งท่ีเป็นสาระส�าคญั	นอกจากนีจ้ากการประชมุร่วมกบั	
ผู้สอบบัญชีภายนอก	คือ	บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี	2559	ได้ให้ความเห็นว่า	 ในภาพ
รวมของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ	 อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ	 ไม่พบข้อบกพร่องท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อการแสดง	
ความเหน็ของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งท่ี	 12/2559	 เม่ือวันท่ี	 21	 ธันวาคม	 2559	 คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานความ
มีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลักของระบบการควบคุมภายใน	 5	 ส่วน	
รวม	17	หลักการย่อย	 ได้แก่	การควบคุมภายในองค์กร	การประเมินความเสี่ยง	การควบคุมการปฏิบัติงาน	ระบบสารสนเทศและ	
การสือ่สารข้อมลู	และระบบการตดิตาม	คณะกรรมการบรษัิท	เห็นว่า	บรษัิทฯ	ได้ปฏบัิตติามองค์ประกอบของระบบการควบคมุภายใน	
อย่างเหมาะสมแล้ว	ทั้ง	5	ส่วน

การตรวจสอบภายใน	
	 คณะกรรมการบรษัิทได้จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน	เพือ่ท�าหน้าท่ีวเิคราะห์	ประเมนิ	ให้ค�าปรกึษาข้อเสนอแนะ	และข้อมูล
เพื่อเป็นการสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน	 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ี	 และความรับผิดชอบ	
ในการสอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบการตรวจสอบภายใน	 ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ปฏิบัติ
งานทุกระดบัของบรษัิทฯ	ให้สามารถปฏบัิตหิน้าท่ีของตนให้มีประสทิธภิาพยิง่ข้ึนและสนบัสนนุให้มกีารควบคมุภายในท่ีมปีระสทิธผิล	
ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสม	และประสทิธผิลของระบบการตรวจสอบภายใน	ท้ังนีค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงในประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญ	 เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ		
มคีวามเพยีงพอ	 เหมาะสม	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบเกีย่วกบัแผนงานและอตัราก�าลงั	 รวมท้ังพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน	
ตรวจสอบภายใน	 และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลิกจ้าง	 และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ	
ส�านักตรวจสอบภายใน

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายท่ีจะด�ารงไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม	 และมีประสิทธิผล	
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการเป็นบริษัทจดทะเบียน
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจท้ังจากปัจจัย
ภายในและภายนอก	 โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญของทุกกระบวนการในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ		
และต้องมีความเช่ือมโยงกนัทุกระดบั	จงึได้ก�าหนดเป็นนโยบายบรหิารความเสีย่งท้ังองค์กร	พนกังานทุกคนต้องปฏบัิตติาม	และมกีารจดัตัง้	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อท�าหน้าท่ีบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ส�าหรับการบริหารความเสี่ยง	
ในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบภายใต้การก�ากับดูแลของกรรมการผู้จัดการ	และความเสี่ยงในระดับปฏิบัติงาน
จะอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของผู้บริหารทีร่ับผิดชอบการปฏิบตัิงานในหน่วยงานนั้นๆ	โดยถือเป็นหน้าทีร่ับผิดชอบ	ของทกุหน่วยงาน
ในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	โดยมีปัจจัยความเสี่ยง	ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการด�าเนินธุรกิจ 
	 บรษัิทฯ	มรีายได้จากกลุม่ธรุกจิท่ีเป็นอตุสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้อยละ	88	ของรายได้โดยรวม	ซ่ึงถอืว่าเป็นกลุม่รายได้หลกั	
ประสบกับสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัว	 ยอดจ�าหน่ายและยอดผลิตของธุรกิจผู้ผลิตยานยนต์	 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดไว้	
ประกอบกับการแข่งขันท่ีมากข้ึน	 ท�าให้บริษัทฯ	 มีรายได้ในปี	 2559	 ลดลงร้อยละ	 9	 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา	 อย่างไรกด็บีรษัิทฯ		
ได้พยายามท่ีจะลดความเสีย่งท่ีเกดิข้ึน	 โดยการหารายได้เพิม่ข้ึนจากกลุม่ธรุกจิท่ีมุ่งเน้นการส่งออกเป็นหลกัเพือ่มาเสรมิรายได้ท่ีขาดหายไป	
ในขณะเดียวกันได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องจักร	 โดยมีการจัดหาเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเก่าท่ีล้าสมัย		
และด�าเนินการปรับปรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเต็มประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
	 ส�าหรับความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนด
ให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส�าคัญจาก	
การให้สินเช่ือ	 นอกจากนี้การให้สินเช่ือของบริษัทฯ	 ไม่มีการกระจุกตัว	 เนื่องจากบริษัทฯ	 มีฐานของลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่	
จ�านวนมากราย	 จ�านวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯ	 อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนท่ี
แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากวัตถุดิบที่มีความส�าคัญต่อการผลิต
	 บริษัทฯ	สั่งซื้อเม็ดพลาสติกจากตัวแทนในประเทศ	100%	โดยการซื้อเป็นสกุลเงินบาท	ซึ่งราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกมีอิทธิพล
ต่อราคาวตัถดุบิของสนิค้าพลาสตกิ	เนือ่งจากเม็ดพลาสตกิเป็นผลพลอยได้จากการกลัน่น�า้มนัดบิ	หากราคาน�า้มันดบิในตลาดโลกสงูข้ึน	
ก็มีผลท�าให้	 ราคาเม็ดพลาสติกสูงข้ึน	 ส่งผลถึงต้นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนตามด้วย	 ดังนั้นความผันผวนท่ีแตกต่างกันออกไปตาม	
สภาพตลาดและปัจจัยอื่นๆ	เช่น	ระดับของอุปสงค์และอุปทาน	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	เป็นต้น	ทั้งนี้บริษัทฯ	มีแนวทาง
รองรับความเสี่ยง	ดังนี้

1.	 มีการตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาเม็ดพลาสติกจากผู้ขายมากกว่า	1	ราย	ก่อนการสั่งซื้อ
2.	 ติดตามแนวโน้มราคาเม็ดพลาสติกจากผู้ขายภายในประเทศและต่างประเทศ
3.	 หากมีการข้ึนราคาของเม็ดพลาสตกิ	บริษัทฯ	ไม่ต้องรบัภาระความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาเมด็พลาสตกิ	เนือ่งจาก

ลูกค้าได้ตกลงร่วมกันว่าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงนั้นโดยการรับภาระจากการปรับราคาของผลิตภัณฑ์ตามการเปลี่ยนแปลง
ของราคาวัตถุดิบ
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
	 บริษัทฯ	 พิจารณาว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต�่า	 เนื่องจากปริมาณของรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ	
ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปีมีน้อยรายการและจ�านวนเงินของแต่ละรายการเป็นจ�านวนที่ค่อนข้างต�่า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
	 บริษัทฯ	มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล	อย่างไรก็ตาม	เนื่องจาก
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ไม่มีดอกเบ้ียหรือมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด	 หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี	
ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ	จึงอยู่ในระดับต�่า

ความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภัย
	 ในรอบปีท่ีผ่านมา	 ไม่มีอุทกภัยเกิดข้ึน	 แต่เพื่อความไม่ประมาท	 บริษัทฯ	 ได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน		
ตั้งแต่ปี	2556	และได้มีการตรวจสอบความแข็งแรงของแนวก�าแพงกั้นน�้าอย่างสม�่าเสมอ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 30 ของยอดขายรวม
	 บรษัิทฯ	ไม่มีความเสีย่งจากการพ่ึงพาลกูค้ารายใหญ่รายใดตัง้แต่ร้อยละ	30	ของยอดขายรวม	โดยภาพรวมบรษัิทฯ	มีลกูค้ารายใหญ่	
อยู่	2	กลุ่มคือ	กลุ่มยานยนต์และรถจักรยานยนต์	ซึ่งมีลูกค้ารายใหญ่อยู่	5	รายมียอดค�าสั่งซื้อรวม	ประมาณร้อยละ	52	ของยอดขาย
รวมทั้งหมด	ที่ผ่านมาบริษัทฯ	มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทดังกล่าว	แต่ในปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีคู่แข่งหลายราย	ดังนั้น	หากบริษัทฯ		
สูญเสียลูกค้ารายดังกล่าวไป	และไม่สามารถหาลูกค้ารายอื่นมาทดแทนได้ก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่า 25%
	 บริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ถือหุ้นในบริษัทฯ	จ�านวน	12,380,130	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	49.52	ของ
จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	แต่การด�าเนินงานของบริษัทฯ	ไม่ได้มีลักษณะของการพึ่งพาบริษัทใหญ่ที่เป็นนัยส�าคัญ	
มีเพียงความสัมพันธ์เป็นครั้งคราวเฉพาะธุรกรรม	เช่น	การให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ
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การวิเคราะห์การด�าเนินการที่ผ่านมา
	 สภาวะเศรษฐกิจในปี	2559	สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์	รถจักรยานยนต์	ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ		
มียอดการผลติและขายไม่ได้ตามเป้าท่ีวางไว้	อันเนือ่งมาจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิถดถอยของตลาดโลก	เช่น	สหรฐัอเมรกิา	
ยุโรป	 จีน	 ท่ียังคงมีปัญหามาต่อเนื่อง	 ในขณะเดียวกันตลาดภายในประเทศเอง	 ก็ยังคงซบเซาจากภาวะเศรษฐกิจท่ียังไม่ฟื้นจาก	
การส่งออกท่ีมีปัญหา	 อีกปัจจัยท่ีท�าให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว	 คือ	 ภาวะภัยแล้งท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลิตผลด้านการเกษตร	
และรวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต�่า	ท�าให้ก�าลังซื้อหลักของตลาดภายในประเทศลดลง	การบริโภคชะลอตัว	ยอดขายของ	
บริษัทฯ	ในปี	2559	ลดลง	ประมาณ	70	ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน	โดยแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้	

1.	 กลุ่มรถยนต์	 มีรายได้ลดลง	 10.14%
2.	 กลุ่มรถจักรยานยนต์	 มีรายได้เพิ่มขึ้น	 	3.93%
3.	 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า	 มีรายได้ลดลง	 24.10%
4.	 กลุ่มอื่นๆ	 มีรายได้ลดลง	 10.51%	
5.	 แม่พิมพ์	 มีรายได้ลดลง	 61.85%

การวิเคราะห์
และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

สัดส่วนรายได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ (%)

Automotive Other

2559 2558

Motorcycle MoldElectric

0.47%
0.56%

10.71% 8.54%
0.35% 6.38%

50.94%

51.63%

37.53% 32.89%
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ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร
	 บริษัทฯ	 มีความสามารถในการท�าก�าไรในป	ี 2559	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2558	 สาเหตุจากที่บริษัทฯ	 มีมาตรการลดค่าใช้จ่าย	 เช่น		
ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

 เมื�อพิจารณาจากงบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนไดเ้สีย เปรยีบเทียบระหวา่งปี 2559 และ ปี 2558 บรษัิทฯ มี อัตรากําไรขั �นตน้ตอ่รายไดจ้ากการ
ขายและบรกิาร เพิ�มขึ �นจาก 7.82% เป็น 8.57% อัตรากําไรสําหรบัปีหลังคา่ใช้จ่ายภาษีเงินไดต้อ่รายไดร้วม เพิ�มขึ �นจาก  3.56% เป็น 4.61% กําไรตอ่หุ้นเพิ�มขึ �น
จาก 1.13 บาท เป็น 1.34 บาท  มีกาํไรหลังคา่ใช้จ่ายภาษีเงินไดสํ้าหรบัปี เพิ�มขึ �น 18.39% และมีกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมสําหรบัปีเพิ�มขึ �น 45.31%

       สําหรบังบการเงินเฉพาะกิจการ เปรยีบเทียบระหวา่งปี 2559 และ ปี 2558 บรษัิทฯ มี อัตรากําไรขั �นตน้ตอ่รายไดจ้ากการขายและบรกิาร เพิ�มขึ �นจาก 7.82% 
เป็น 8.57% อัตรากําไรสําหรบัปีหลังคา่ใช้จ่ายภาษีเงินไดต้อ่รายไดร้วม เพิ�มขึ �นจาก  3.49% เป็น 4.62% กําไรตอ่หุ้นเพิ�มขึ �นจาก 1.11 บาท เป็น 1.34 บาท      มี

กําไรหลังคา่ใช้จ่ายภาษีเงินไดสํ้าหรบัปี เพิ�มขึ �น 21.00% กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมสําหรบัปีเพิ�มขึ �น 49.20%  ทั �งนี�เป็นผลจาก

1. ยอดขายชิ �นงานพลาสตกิ ของบรษัิทฯ ในปี 2559 ลดลงประมาณ 39 ล้านบาท เมื�อเทียบกับปีก่อน เนื�องจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี� ้

- ในกลุ่มชิ �นส่วนยานยนต ์ยอดขายลดลงประมาณ 34 ล้านบาท เมื�อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี�
• ชิ �นส่วนสําหรบัรถยนต ์มียอดขายลดลงทั �งสิ �นประมาณ 35 ล้านบาท 

• ชิ �นส่วนรถจักรยานยนต ์ยอดขายเพิ�มขึ �นประมาณ 1 ล้านบาท 	

2. ยอดขายแม่พิมพ์	ในปีปัจจุบัน	ลดลงจากปีก่อนประมาณ	29	ล้านบาท	ซึ่งเป็นผลมาจากยอดค�าสั่งซื้อของลูกค้าลดลง
3. เงนิปันผลรบั	บรษัิทฯ	ได้รับเงนิปันผลจ�านวน	28	ล้านบาท	เป็นเงินปันผลท่ีได้รบัจากการลงทุนในบรษัิท	ยเูนีย่นนฟิโก้	จ�ากดั

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย
4. อัตราก�าไรข้ันต้นเพิ่มข้ึนจากปีก่อนเล็กน้อย	 จากการท่ีบริษัทฯ	 มีมาตรการลดค่าใช้จ่าย	 เช่น	 ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับพนักงาน
5. รายได้อื่น	 ในปีปัจจุบันลดลงประมาณ	 1	 ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	 เนื่องจากในปีก่อนบริษัทฯ	 มีความต้องการพื้นที่

เพิ่มขึ้นเพื่อมาใช้ในการด�าเนินงานภายในกิจการ	จึงส่งผลให้รายได้อื่นที่เป็นรายได้ค่าเช่าที่ดินและอาคารลดลง
6. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	 ในปีปัจจุบันลดลง	 6	 ล้านบาท	 จากปีก่อน	 โดยสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายท่ี	

ลดลงตามแนวโน้มของยอดขาย
	 บริษัทฯ	มีแนวทางในการท่ีจะพยายามรักษาฐานลกูค้าท่ีอยู่เดมิ	โดยการมุ่งเน้น	เร่ืองการปรบัปรงุคณุภาพของชิน้งาน	การส่งมอบ
ที่ตรงเวลา	และพยายาม	ที่จะหายอดขายเพิ่ม	โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า	เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ลูกค้าในการด�าเนินธุรกิจกับบริษัท

	 อัตราผลตอบแทนต่อการใช้สินทรัพย์	(ROA)	เพิ่มขึ้นจาก	3.95	%	เป็น	4.78	%	และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	
(ROE)	เพิ่มขึ้นจาก	5.01%	เป็น	6.03%	ในขณะเดียวกันอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมลดลงจาก	1.11	เท่า	เป็น	1.04	เท่า	
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก	30.95%	เป็น	36.41%	ตามล�าดับ

รายได้และก�าไรสทุธริายไตรมาส	ปี	2558	-	2559 อตัราก�าไรข้ันต้นรายไตรมาส	ปี	2558	-	2559
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บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
36 รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

	 เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลท่ีท�าให้อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวมในปี	 2559	 เป็น	 1.04	 เท่า	 พบว่าประสิทธิภาพในการจัดการ
สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของกิจการยังสามารถใช้ประโยชน์เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า	 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มข้ึน
จากปีก่อน	3.46	เท่า	เป็น	3.90	เท่า	อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก	15.89	รอบ	เป็น	17.83	รอบ	อันเนื่องมาจาก	
ยอดสนิค้าคงเหลอืสิน้ปี	2559	เพิม่ข้ึน	ระยะเวลาการเกบ็หนีเ้ฉลีย่คงเดมิคอื	ปี	2559	49	วนั	ปี	2558	เป็น	49	วนั	ตามล�าดบั	ลกูหนี	้
สว่นใหญ่เป็นลูกหนี้ทีย่งัไม่ครบก�าหนดช�าระและไม่มปัีญหาในการเรยีกเกบ็หนี้	เนือ่งจากเป็นลูกหนีร้ายใหญ่	คอื	บรษิทัทีผ่ลิตรถยนต์
ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย	บริษัทฯ	จึงพิจารณาไม่ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ส่วนระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ	20	วัน

	 ส่วนในด้านต้นทุน	 และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี	 2559	 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปี	 2558	 จ�านวน	 74	 ล้านบาท		
โดยสาเหตุหลักเป็นการลดลงของต้นทุนวัตถุดิบและการบ�ารุงรักษาเครื่องจักรมีผลท�าให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมากขึ้น
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 การวิเคราะห์ความเสี่ยง :	 ในส่วนท่ีเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงระยะสั้น	 หรือการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทฯ	 ในการ	
ช�าระหนีร้ะยะสัน้	พบว่าบริษัทฯ	มีสภาพคล่องอยูใ่นเกณฑ์ท่ีด	ีไม่มีการเปลีย่นแปลงอย่างมีสาระส�าคญั	ในปี	2559	บรษัิทฯ	มีสภาพคล่อง	
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี	 2558	 คือ	 อัตราทุนหมุนเวียนเท่ากับ	 3.90	 เท่า	 และ	 3.46	 เท่า	 ส่วนอัตราทุนหมุนเร็วเท่ากับ	 3.50	 เท่า		
และ	3.09	เท่า	ตามล�าดับ

 ความสามารถในการช�าระหนี้ :	 พิจารณาจากภาพโดยรวมแล้วบริษัทฯ	 ยังมีศักยภาพในการช�าระหนี้ได้โดยไม่มีผลกระทบ	
ทางด้านความเสี่ยงใดๆ	 เม่ือพิจารณากระแสเงินสดจากการด�าเนินงานจะเห็นว่าในปี	 2559	 บริษัทฯ	 มีกระแสเงินสดจากการ	
ด�าเนินงาน	41	ล้านบาท	ซึ่งเป็นข้อสนับสนุนให้เห็นว่าบริษัทฯ	มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถช�าระหนี้ได้
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บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
37รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
ฐานะการเงิน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	มีฐานะการเงินซึ่งวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบ	การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์	หนี้สิน	
และส่วนของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ ปี เพ่ิม / (ลด)

2559 2558 จ�านวน %

รวมสินทรัพย์ 703.47 700.52 2.95 0.42

รวมหนี้สิน 144.25 147.10 (2.85) (1.94)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 559.22 553.42  5.8  1.05

สินทรัพย์	

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 บริษัทฯ	 มีสินทรัพย์จ�านวน	 703.47	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2558	 จ�านวน	 2.95	 ล้านบาท		
คิดเป็นร้อยละ	0.42	โดยมีรายละเอียดส�าคัญ	ดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือน
นับจากวันที่ได้มา	และไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

กระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)

2559 2558

เงินสดคงเหลือยกมาต้นปี 105 122

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

	 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย	์	

และหนี้สินด�าเนินงาน 58 54

	การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน (13) 20

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 45 74

รับดอกเบี้ย - 2

จ่ายภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย (20) (24)

รับคืนภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย 16 17

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 41 69

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 17 (40)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (28) (46)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 30 (17)

เงินสดคงเหลือปลายปี 135 105
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คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
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	 •	 ในปี	2559	บริษัทฯ	มีกระแสเงนิสดรับจากกจิกรรมด�าเนนิงานจ�านวน	41	ล้านบาท	ซ่ึงลดลงจากปีก่อนประมาณ	28	ล้านบาท	
สาเหตุเนื่องมาจากการลดลงของยอดขาย
	 •	 บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวนรวมทั้งสิ้น	17	ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	น�าเงินไปลงทุนในเงินฝาก
ประจ�า	3	และ	12	เดือน	เพิ่มขึ้นจ�านวน	30	ล้านบาท	ซื้ออุปกรณ์	และช�าระหนี้เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์	14	ล้านบาท	ขณะที่ในระหว่างปี	
บริษัทรับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นและเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจ�านวน	29	ล้านบาท
	 •	 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน	28	ล้านบาท	คือการจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัทฯ

 - เงินลงทุนชั่วคราว
	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559	เงนิลงทุนนีค้อืเงนิฝากประจ�าอายุ	11	เดอืน	และ	12	เดอืนจ�านวน	100	ล้านบาท	และ	30	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1.55	-	1.65	ต่อปี	(	2558	:	เงินฝากประจ�าอายุ	7	เดือน	และ	12	เดือน	จ�านวน	80	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1.625	-	1.90	ต่อปี)

 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
	 ณ	 31	 ธันวาคม	 2559	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจ�านวนเงิน	 92	 ล้านบาท		
เพิ่มขึ้นจากปี	2558	เป็นจ�านวนเงินประมาณ	1	ล้านบาท	สาเหตุที่ท�าให้ลูกหนี้เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากยอดขายชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
เพิ่มขึ้น	พบว่าอายุหนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	และไม่มีปัญหาในการรับช�าระหนี้	บริษัทฯ	จึงพิจารณาไม่ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

 - สินค้าคงเหลือ 
	 จ�านวนวันในการถือครองสินค้า	 รายงานสินค้าคงเหลือท่ีเคลื่อนไหวช้า	 และความสามารถในการท�าก�าไรจากสินค้าท่ีจะขาย	
ในอนาคต	 พบว่าบริษัทฯ	 บันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือไว้ในจ�านวนท่ีเพียงพอแล้วในสภาพการณ์ปัจจุบัน	 ท้ังนี้
บริษัทฯ	มีแนวทางในการบริหารจัดการสินค้าเสื่อมสภาพที่คงค้างนานโดยหากมีสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า	บริษทัฯ	จะระบายสินค้า	
ดังกล่าวออกไปตามข้อตกลงกับลูกค้าท่ีมีการรับซ้ือสินค้าคืน	 โดยค�านึงถึงอายุของสินค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ใน	
ขณะนัน้ในระหว่างปีปัจจบัุน	บริษัทฯ	บันทึกการปรับลดราคาทุนของสนิค้าคงเหลอืให้เป็นมลูค่าสทุธท่ีิจะได้รบั	เป็นจ�านวน	1.1	ล้านบาท	
(2558:1.8	ล้านบาท)	โดยแสดงเป็นส่วนหนึง่ของต้นทุนขาย	และมีการกลบัรายการปรบัลดมลูค่าสนิค้าคงเหลอืเป็นจ�านวน	1.4	ล้านบาท	
(2558:	2.3	ล้านบาท)	โดยน�าไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

มูลค่าสินค้าคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย	:	1,000	บาท)

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน 

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2559 2558 2559 2558 2559 2558
สินค้าส�าเร็จรูป 12,172 12,432 (889) (938) 11,283 11,494
งานระหว่างผลิต 14,060 10,799 (293) (320) 13,767 10,479
วัตถุดิบ 8,253 8,258 (931) (1,019) 7,322 7,239
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 7,766 9,083 (262) (387) 7,504 8,696
รวม 42,251 40,572 (2,375) (2,664) 39,876 37,908

ไตรมาส	1’	
2558

ลูกหนี้การค้าสุทธิ/ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บช�าระหนี้

ไตรมาส	2’	
2558

ไตรมาส	3’	
2558

ไตรมาส	4’	
2558

ไตรมาส	1’	
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2559

50 56 59 54 50 55 56 52

128 107
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168 173 171 168
201 202 183

164

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน) มูลค่าลูกหนี้การค้าคงเหลือ	(ล้านบาท) รายได้	(ล้านบาท)



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
39รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

80

70

60
50
40
30

20
10
0

	 - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	จ�านวน	3.7	ล้านบาท	คือที่ดินที่บางชัน	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ให้บริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้องกันเช่า	เพื่อใช้ในการ
ด�าเนนิงาน	ท่ีดนิดงักล่าวมมูีลค่ายตุธิรรมประมาณ	76.9	ล้านบาท	โดยมลูค่ายุตธิรรมของท่ีดนิดงักล่าวประเมนิโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ	
ในวันที่	10	กุมภาพันธ์	2559	

	 บริษัทฯ	บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท�ารายการ	หลังจากนั้น	บริษัทฯ	
จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	

	 บรษัิทฯ	รบัรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงนิท่ีได้รับสทุธจิากการจ�าหน่ายกบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรพัย์ในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุน
ในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

 - ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 ในปี	 2559	มีจ�านวน	206.12	ล้านบาท	และปี	 2558	มีจ�านวน	241.44	ลดลงเป็นจ�านวน	34.68	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	
14.36	 ส่วนใหญ่เกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์	 ท้ังนี้บริษัทฯ	 ตัดรายการ	 ท่ีดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์		
ออกจากบัญช	ีเมือ่จ�านวนสนิทรพัย์หรอืคาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรอืจ�าหน่ายสนิทรพัย์	รายการ
ผลก�าไรหรอืขาดทุนจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์	จะรับรูใ้นส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนเมือ่บรษัิทฯ	ตดัรายการสนิทรพัย์นัน้ออกจากบัญชี		
ส่วนสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษัิทฯ	เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซ่ึงมอีายุการให้ประโยชน์มากกว่า	1	ปี	บรษัิทฯ	ได้ประเมินการด้อยค่าของ	
สินทรัพย์ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย	 โดยในปี	 2559	 บริษัทฯ	 มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพ่ิมข้ึนจากปี	 2558		
จาก	30.95%	เป็น	36.41%	ตามล�าดับ	

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายการ ปี เพ่ิม / (ลด)

2559 2558 จ�านวน %
ที่ดิน 76,474 76,474 - -
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 60,446 69,475 (9,029) (12.97)
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 66,897 90,677 (23,780) 	(26.22)
เครื่องตกแต่ง	ติดตั้ง	และเครื่องใช้ส�านักงาน 1,360 1,137 223 19.61
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,093 646 447 69.20
รถยนต์ 481 937 (456) (48.67)
ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 462 2,096 (1,634) (77.96)
รวม 207,213 241,442 (34,229) (14.18)

ไตรมาส	1 ไตรมาส	2 ไตรมาส	3

ระยะเวลาถือครองสินค้า	(วัน)

สินค้าคงเหลือ/ระยะเวลาถือครองสินค้า

มูลค่าสินค้าคงเหลือ	(ล้านบาท)

ไตรมาส	4 ไตรมาส	1 ไตรมาส	2 ไตรมาส	3 ไตรมาส	4
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คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

	 ส�าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์	 ลดลง	 23.78	 ล้านบาท	 เป็นเครื่องจักรและส่วนทรัพย์สินอื่นๆ	 ลดลงจากการตัดค่าเสื่อมราคา	
ตามหลักเกณฑ์	และ	โอนทรัพย์สินระหว่างติดตั้ง	ในส่วนที่มีการด�าเนินการแล้วเสร็จไปเป็นทรัพย์สินประเภท	เครื่องจักรและอุปกรณ์

หนี้สิน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	มีหนี้สินรวมจ�านวน	144.25	ล้านบาท	และปี	2558	จ�านวน	147.01	ล้านบาท	ลดลงจาก
ปีก่อน	จ�านวน	2.85	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	1.94	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	มีจ�านวน	102.05	ล้านบาท	ปี	2558	จ�านวน	105.39	ล้านบาท	ลดลง	3.34	ล้านบาท	คิดเป็น
ร้อยละ	 3.17	 เนื่องจากมีผลกระทบมาจากค�าสั่งซ้ือของลูกค้าลดลง	 จึงท�าให้การสั่งซ้ือวัตถุดิบลดลงตามไปด้วย	 ซ่ึงเจ้าหน้ีการค้า	
ส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบ

	 - ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	ปี	2559	จ�านวน	42.20	ล้านบาท	ปี	2558	จ�านวน	41.71	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น		
0.496	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	1.19	เนื่องมาจากบริษัทฯ	มีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตาม	
กฏหมายแรงงาน	 และตามโครงการเงินช่วยเหลือหลังออกจากงาน	 ซ่ึงบริษัทฯ	 ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 บริษัทฯ	 มีส่วนของผู้ถือหุ้น	 จ�านวน	 549.55	 ล้านบาท	 ปี	 2558	 จ�านวน	 543.69	 ล้านบาท		
เพิ่มขึ้น	5.86	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	1.08	เนื่องจากบริษัทมีผลก�าไรสุทธิประจ�าปีเพิ่มขึ้น

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
	 โดยสรปุ	การท่ีบรษัิทฯ	มกีระแสเงนิสดสทุธเิพ่ิมข้ึน	30	ล้านบาท	โดยมีกระแสเงนิสดลดลงจากกจิกรรมด�าเนนิงาน	41	ล้านบาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	17	ล้านบาท	มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน	28	ล้านบาท	โดยเป็นการจ่ายเงินปันผล		
ดังนั้นในการด�าเนินงานของ	ปี	2559	บริษัทฯ	คาดว่าความเสี่ยงจากการช�าระหนี้อยู่ในระดับต�่า	เนื่องจากบริษัทฯ	ไม่มีภาระผูกพัน
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

	 โครงสร้างทางการเงนิของบริษัทฯ	 ท่ีใช้ในการลงทุน	 ปรบัปรงุกจิการของบรษัิทฯ	 เงนิส่วนใหญ่ได้มาจากกจิกรรมด�าเนนิงานในปี	
บรษัิทฯ	มสีภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ท่ีด	ีหนีส้นิหมุนเวยีนส่วนใหญ่เกดิจากการซ้ือปัจจยัการผลติและการลงทุนซ้ือเครือ่งจกัรกบัอปุกรณ์
ที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ

	 ส�าหรบัการบรหิารจดัการทุน	วัตถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทุนท่ีส�าคญัของบรษัิทฯ	คอืการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม	
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	 โดย	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2559		
กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	เท่ากับ	0.26	:	1	(2558	=	0.27	:	1)	และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ	0.26	:	1	
(2558	=	0.27	:1)

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน	5	ล้านบาท	(2558	:	ไม่มี)	ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
เครื่องจักร	อุปกรณ์	และยานพาหนะ

	 บริษัทฯ	ได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์ส�านักงาน	อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ	
1	ถึง	4	ปี

	 บริษัทฯ	ได้ท�าสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริการยานพาหนะ	การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และบริการด้านอื่นๆ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	
บรษัิทฯ	มจี�านวนเงนิขัน้ต�า่ท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สญัญาดงักล่าวข้างต้นเป็นจ�านวนเงนิรวม	2.6	ล้านบาท	(2558:	1.6	ล้านบาท)
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	 บริษัทฯ	มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานดังนี้

	 (หน่วย	:	ล้านบาท)

ระยะเวลา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558

ภายใน	1	ปี 0.2 0.2

มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	4	ปี 0.4 0.5

	 ท้ังนี้บริษัทฯ	 มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่	 คือ	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐาน	
การรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับปรบัปรงุ	(ปรบัปรงุ	2559)	รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบัญชี	
ฉบับใหม่จ�านวนหลายฉบับ	ซ่ึงมผีลบังคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี	1	มกราคม	2560	มาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รับการปรบัปรุงหรือจดัให้มข้ึีนเพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์	การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

	 ฝ่ายบรหิารของบริษัทฯ	เช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับปรบัปรงุ
และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่	จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ	อย่างไรก็ตาม	มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ	 สรุปได้ดังนี้	 คือ	 มาตราฐานการบัญชี	 ฉบับท่ี	 27	 (ปรับปรุง	 2559)	
เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ	เป็นมาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส�าหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	
เงนิลงทุนในการร่วมค้า	และเงนิลงทุนในบรษัิทร่วม	ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ	โดยเลอืกบันทึกตามวธิส่ีวนได้เสยี	ตามท่ีอธบิายไว้ใน
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2559)	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	ทั้งนี้	กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชี
เดียวกันส�าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย	 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	
กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง	 มาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ	 เนื่องจาก	
ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าจะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานในอนาคต
	 ผู้ผลิตรถยนต์และมอเตอร์ไซค์	รายหลักๆ	ส่วนใหญ่	หันมาใช้กลยุทธ์	Global	Model	คือ	ใช้ฐานการผลิตแต่ละรุ่นที่ใดที่หนึ่ง	
ในภูมิภาคอาเซียน	 โดยให้แต่ละประเทศแข่งขันกันเรื่องราคาโดยใช้	Economics	of	Scale	 เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกและตัดสินใจ		
ซ่ึงเป็นท้ังโอกาสและอปุสรรคในการท�าธรุกจิของบริษัท	ซ่ึงต้องปรบัตวัและพฒันาขีดความสามารถให้เหนอืกว่าท้ังคูแ่ข่งภายในประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
42 รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ต่อผู้ถือหุ้น 

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ยูเนีย่นพลาสตกิ	จ�ากดั	(มหาชน)	
ประกอบด้วย	นางสาวพักตร์ผจง	วฒันสนิธุ	์ประธานกรรมการตรวจสอบ	
นายบรรเจิด	ตั้งเลิศไพบูลย์	และนางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	
กรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ี	
ภายใต้ขอบเขต	 และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก	
คณะกรรมการบริษัท	 เป็นไปตามกฎบัตรและสอดคล้องตาม	
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 ในปี	 2559	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้จัดให้มีการประชุม
รวม	 5	 คร้ัง	 มีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบ	
ทุกครัง้	โดยประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงู	ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ
กจิการภายใน	และผูส้อบบัญชี	ในวาระท่ีเกีย่วข้อง	รวมท้ังได้ประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม	ตามแนวทางปฏบิตัิ
ท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ	 และได้เสนอรายงานผลการสอบ
ทานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ�า	
ทุกไตรมาส	สรุปสาระส�าคัญของผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้	

	 1) สอบทานรายงานทางการเงิน	คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานงบการเงินส�าหรับปี	2558	และงบการเงินรายไตรมาส
ส�าหรับปี	2559	ร่วมกับผู้สอบบัญชี	และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	เพื่อ
ให้ม่ันใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ	 ได้จัดท�าข้ึนอย่างถูก
ต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการบัญชี	เรือ่งงบการเงนิ
ระหว่างกาลและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	 มีการเปิดเผย	
ข้อมลูอย่างเพยีงพอ	ครบถ้วนและเช่ือถอืได้พร้อมท้ังรบัฟังค�าชีแ้จง
จากผู้สอบบัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	
เกี่ยวกับข้อมูลตามรายงานทางการเงิน	 ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ให้การ
รับรองแล้วโดยไม่มีเงื่อนไข	 นอกจากนี้ได้มีการประชุมร่วมกับ	
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม	 เพ่ือรับฟังความเห็น	
ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินอย่างอิสระ	 ซ่ึงผู้สอบบัญชี
รายงานว่าไม่พบประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญ	 และได้รับความร่วมมือ	
ในการตรวจสอบจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี

	 2) สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ	 มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ประจ�าปีโดยคณะกรรมการบริษัท	 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบ	
ร่วมประเมินด้วย	 เพื่อทบทวนความ	 เหมาะสมและเพียงพอ	
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท		
มีความเห็นว่า	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการ
ควบคุมภายในอย่างเหมาะสมแล้ว	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไข
ปรับปรุงในประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญ	 เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ	 มีความเพียงพอ	 เหมาะสม	 ตลอดจนได้พิจารณา	
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	รวมท้ังให้ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับแผนงาน	และอัตราก�าลัง

	 3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย	 คณะกรรมการ	
ตรวจสอบ	 ได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 กฎหมายภาษีอากร	 กฎหมายเกี่ยวกับ	
สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
ในทุกไตรมาส	 พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุม	
การปฏบัิติงาน	เพ่ือให้การด�าเนนิธรุกจิเป็นไปตามข้อก�าหนดท่ีวางไว้	

	 4) สอบทานรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายการท่ีเกีย่วโยงกนั	
ของบรษัิทฯ	และบรษัิทร่วม	รวมท้ังรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับรษัิทฯ	ว่า	เป็นไปตามเงือ่นไขปกตทิางการค้าท่ัวไป	
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ

 5) สอบทานการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานรายงานการประเมนิความเสีย่ง	โดยฝ่ายบรหิารได้มกีาร
ทบทวนการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ	
เป้าหมายของบริษัทฯ	 ซ่ึงมีการพิจารณาความเสี่ยงท้ังจากปัจจัย
ภายใน	ปัจจยัภายนอก	และกรณเีกดิเหตกุารณ์ฉุกเฉิน	คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งส�าคัญท่ี	
ฝ่ายบรหิารควรประเมนิ	และด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	

 6) การประเมินตนเอง	 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประเมินตนเองประจ�าปี	 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อบังคับ	
คณะกรรมการตรวจสอบ	และแนวทางปฏบัิตท่ีิดีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	ท้ังนีจ้ากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า	การปฏบัิตหิน้าท่ี
ส่วนใหญ่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามข้อบังคับของ	
คณะกรรมการตรวจสอบ	และแนวทางปฏบัิตท่ีิดีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	ที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 7) การพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ	 ความสามารถและ
ผลงานท่ีผ่านมา	 ประกอบกับการก�าหนดอัตราค่าตอบแทนของ	
ผู้สอบบัญชี	 และเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว	 จึงได้มีมติเห็นชอบ
การแต่งตัง้บรษัิท	ส�านกังาน	อีวาย	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท		
ยูเนี่ยนพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)	ประจ�าปี	2559	โดยได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณาก่อนน�าเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้น
ต่อไป	

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางสาวพักตร์ผจง  วัฒนสินธุ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท	ยูเนี่ยนพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)
วันที่	21	ธันวาคม		2559



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
43รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ต่อรายงานทางการเงิน 

	 คณะกรรมการบริษัท	 เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 และงบการเงินแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ	 และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี	 งบการเงินดังกล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐาน	
การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	 โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 ท้ังยังใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	
และประมาณการอย่างดีที่สุดในการจัดท�า	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัท	 เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ	
ดงักล่าว	 ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบควบคมุภายในเป็นประจ�าทุกปีต่อผูส้อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 ซ่ึงครอบคลมุถงึ	
ข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญของระบบการควบคุมภายใน	 รวมท้ังการกระท�าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดท�า
รายงานของบริษัทฯ	เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดกฎหมายและมีความครบถ้วนถูกต้อง

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร	
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน	 ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 ดังนั้น	 คณะกรรมการบริษัท	 มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในบริษัทฯ	 โดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและสามารถสร้าง
ความเช่ือม่ันอย่างมเีหตผุลต่อความเช่ือถอืได้และแน่ใจว่าบรษัิทฯ	ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิของบรษัิทฯ		
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว	

ในนามคณะกรรมการบริษัท

(นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล)
ประธานกรรมการ

วันที่	22	กุมภาพันธ์	2560

(นายราเมศ  เข็มเพชร)
กรรมการผู้จัดการ

วันที่	22	กุมภาพันธ์	2560
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รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ยูเนี่ยนพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)	

ความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท	ยูเนี่ยนพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัทฯ)	ซึ่งประกอบด้วย	งบแสดงฐานะการเงิน	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุด	
วันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	

	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิ	ณ	วันท่ี	31	ธนัวาคม	2559	ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสด	ส�าหรบัปีสิน้สดุ	
วนัเดยีวกนัของบรษัิท	ยูเนีย่นพลาสตกิ	จ�ากดั	(มหาชน)	โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผดิชอบ 
ของผูส้อบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอิสระจากบรษัิทฯ	ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ	ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย	ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ	 ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน	ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ	งบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้	

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
ในรายงานของข้าพเจ้า	 ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย	 การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบ	
ท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน		
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	 ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
	 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจหลักในการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม	และรายได้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มอุตสาหกรรม
รถยนต์	โดยรายได้เป็นเกณฑ์ชี้วัดความสามารถในการด�าเนินงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ	เนื่องจาก	การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้จะ
ส่งผลกระทบต่อตวัเลขก�าไรของบริษัทฯ	ซ่ึงการชะลอตวัของเศรษฐกจิและการแข่งขันสงูในอุตสาหกรรม	ท�าให้เกดิความเสีย่งเกีย่วกบั
มูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก	

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ	โดยการ

•	 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้	โดยการสอบถาม	
ผูร้บัผดิชอบ	ท�าความเข้าใจและเลอืกตวัอย่างมาสุม่ทดสอบการปฏบัิตติามการควบคมุท่ีบรษัิทฯ	ออกแบบไว้	และให้ความส�าคญั	
ในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบส�าหรับการควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าว
ข้างต้น

•	 สุม่ตัวอย่างรายการขายเพ่ือตรวจสอบการรับรูร้ายได้ว่าเป็นไปตามเงือ่นไขการขาย	และสอดคล้องกบันโยบายการรบัรูร้ายได้	
ของบริษัทฯ	
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•	 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
•	 สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ	ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี	
•	 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย	 (Disaggregated	 data)	 เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน	

ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี	โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น 
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	 ซ่ึงรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	 (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)	ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นใน	
รูปแบบใดๆ	ต่อข้อมูลอื่นนั้น

	 ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื	การอ่านและพจิารณาว่าข้อมูลอืน่นัน้มีความขัดแย้งท่ีมี
สาระส�าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท่ี้ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่	หรอืปรากฏว่าข้อมลูอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจรงิ
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	

	 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	 ตามท่ีกล่าวข้างต้น	 และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง	
อันเป็นสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
	 ผูบ้รหิารมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�า	 งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูล	
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ในการจัดท�างบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ	 ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 การเปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว	และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ	หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี	
ซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	 ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป	
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจริตหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามีสาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการ
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิจากการใช้งบการเงนิ
เหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

•	 ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	 ไม่ว่าจะเกิดจาก	
การทุจรติหรอืข้อผดิพลาด	ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้	และได้หลกัฐาน	
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด	 เนื่องจากการทุจริต	
อาจเกีย่วกบัการสมรู้ร่วมคดิ	การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน	การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู	การแสดงข้อมลูท่ีไม่ตรงตาม	
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

•	 ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม	
กับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

•	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ	
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

•	 สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชสี�าหรบักจิการท่ีด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร	และสรปุจากหลกัฐาน
การสอบบัญชีท่ีได้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคญัท่ีเกีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยั
อย่างมีนยัส�าคญัต่อความสามารถของบรษัิทฯ	ในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่	หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอน
ท่ีมีสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องใน	
งบการเงนิ	หรอืหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ	ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปลีย่นแปลงไป	ข้อสรปุของข้าพเจ้า
ข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	 อย่างไรก็ตาม	 เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ	ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

•	 ประเมินการน�าเสนอ	โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม	รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกีย่วข้อง	ตลอดจนประเมินว่า	
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่	

	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้	 ประเด็น	
ท่ีมนียัส�าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องท่ีมีนยัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในซ่ึงข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจ
สอบของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคล
ภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพือ่ป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

	 จากเรื่องท้ังหลายท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ	 ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ	
งบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	 ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี		
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ	หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น	ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

	 ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้คือ	นางพูนนารถ	เผ่าเจริญ

พูนนารถ เผ่าเจริญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238
บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
กรุงเทพฯ:	22	กุมภาพันธ์	2560
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บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษทั ยูเนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 135,318,999     105,154,224     135,318,999     105,154,224     
เงินลงทุนชัว่คราว 8 130,000,000     130,000,000     130,000,000     130,000,000     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 91,625,753       90,243,563       91,625,753       90,243,563       
สินคา้คงเหลือ 10 39,876,032       37,907,885       39,876,032       37,907,885       
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,300,932         1,335,989         1,300,932         1,335,989         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 398,121,716     364,641,661     398,121,716     364,641,661     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 12,227,095       11,500,000       12,227,095       11,500,000       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 12,162,878       12,231,303       2,499,990         2,499,990         
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 20,002,200       20,002,200       20,002,200       20,002,200       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 3,738,143         3,738,143         3,738,143         3,738,143         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 206,120,272     240,796,382     206,120,272     240,796,382     
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 16 1,093,274         645,622            1,093,274         645,622            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 9,505,898         8,569,708         9,505,898         8,569,708         
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 17 40,494,467       38,395,661       40,494,467       38,395,661       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 305,344,227     335,879,019     295,681,339     326,147,706     
รวมสินทรัพย์ 703,465,943     700,520,680     693,803,055     690,789,367     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษทั ยูเนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 18 100,038,662     104,357,273     100,038,662     104,357,273     
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 2,010,000         1,035,000         2,010,000         1,035,000         
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 102,048,662     105,392,273     102,048,662     105,392,273     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 42,202,287       41,707,487       42,202,287       41,707,487       
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 42,202,287       41,707,487       42,202,287       41,707,487       
รวมหนีสิ้น 144,250,949     147,099,760     144,250,949     147,099,760     
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 25,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 250,000,000     250,000,000     250,000,000     250,000,000     
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
      หุ้นสามญั 25,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 250,000,000     250,000,000     250,000,000     250,000,000     
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 167,200,000     167,200,000     167,200,000     167,200,000     
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 62,500,000       62,500,000       62,500,000       62,500,000       
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 79,514,994       73,720,920       69,852,106       63,989,607       
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 559,214,994     553,420,920     549,552,106     543,689,607     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 703,465,943     700,520,680     693,803,055     690,789,367     

-                       -                       -                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั ยูเนี่ยนพลาสติก จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิซ่ึงแสดงเงนิลงทุน
ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
ก าไรขาดทุน
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 680,187,184          749,776,979       680,187,184       749,776,979       
รายไดอ่ื้น .
   รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ 6,045,354              6,425,548           6,045,354           6,425,548           
   เงินปันผลรับ 12, 13 27,996,640            25,996,880         28,996,636         26,821,877         
   อ่ืน ๆ 13,001,032            13,363,074         13,001,032         13,363,074         
รวมรายได้ 727,230,210          795,562,481       728,230,206       796,387,478       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 621,879,327          691,174,945       621,879,327       691,174,945       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 30,777,861            33,119,390         30,777,861         33,119,390         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 40,819,797            43,872,812         40,819,797         43,872,812         
รวมค่าใช้จ่าย 693,476,985          768,167,147       693,476,985       768,167,147       
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม
   และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 33,753,225            27,395,334         34,753,221         28,220,331         
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 931,571                 1,379,819           -                         -                         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 34,684,796            28,775,153         34,753,221         28,220,331         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (1,142,165)            (441,745)            (1,142,165)         (441,745)            
ก าไรส าหรับปี 33,542,631            28,333,408         33,611,056         27,778,586         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
     ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            (5,250,588)         -                         (5,250,588)         
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 
   สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            (5,250,588)         -                         (5,250,588)         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี -                            (5,250,588)         -                         (5,250,588)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 33,542,631            23,082,820         33,611,056         22,527,998         

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 23
   ก าไรส าหรับปี 1.34                      1.13                   1.34                   1.11                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



บริษัท ยูเนี่ยนพ
ลาสติก จำากัด (มหาชน)

50
รายงานประจำาปี 2559
คุณ

ธรรม คุณ
ภาพ

 คุณ
ประโยชน์

บริษัท ยเูนี่ยนพลาสติก จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย

ก าไรสะสม
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -

และช าระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 250,000,000                    167,200,000                    62,500,000                      97,382,677                      577,082,677                    
ก าไรส าหรับปี -                                       -                                       -                                       28,333,408                      28,333,408                      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี -                                       -                                       -                                       (5,250,588)                       (5,250,588)                       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                                       -                                       -                                       23,082,820                      23,082,820                      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                                       -                                       -                                       (46,744,577)                     (46,744,577)                     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 250,000,000                    167,200,000                    62,500,000                      73,720,920                      553,420,920                    

-                                       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 250,000,000                    167,200,000                    62,500,000                      73,720,920                      553,420,920                    
ก าไรส าหรับปี -                                       -                                       -                                       33,542,631                      33,542,631                      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                                       -                                       -                                       33,542,631                      33,542,631                      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                                       -                                       -                                       (27,748,557)                     (27,748,557)                     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 250,000,000                    167,200,000                    62,500,000                      79,514,994                      559,214,994                    

-                                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น



บริษัท ยูเนี่ยนพ
ลาสติก จำากัด (มหาชน) 51
รายงานประจำาปี 2559

คุณ
ธรรม คุณ

ภาพ
 คุณ

ประโยชน์

บริษัท ยเูนี่ยนพลาสติก จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนเรือนหุ้น รวม
ที่ออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ส่วนของ

ช าระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 250,000,000                  167,200,000                  62,500,000                    88,206,186                    567,906,186                  
ก าไรส าหรับปี -                                     -                                     -                                     27,778,586                    27,778,586                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี -                                     -                                     -                                     (5,250,588)                     (5,250,588)                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                                     -                                     -                                     22,527,998                    22,527,998                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                                     -                                     -                                     (46,744,577)                   (46,744,577)                   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 250,000,000                  167,200,000                  62,500,000                    63,989,607                    543,689,607                  

-                                     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 250,000,000                  167,200,000                  62,500,000                    63,989,607                    543,689,607                  
ก าไรส าหรับปี -                                     -                                     -                                     33,611,056                    33,611,056                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                                     -                                     -                                     33,611,056                    33,611,056                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                                     -                                     -                                     (27,748,557)                   (27,748,557)                   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 250,000,000                  167,200,000                  62,500,000                    69,852,106                    549,552,106                  

-                                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ก าไรสะสม

(หน่วย: บาท)

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
52 รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

บริษทั ยูเนี่ยนพลาสติก จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน
ก าไรก่อนภาษี 34,684,796         28,775,153         34,753,221         28,220,331         
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 49,173,668         50,125,528         49,173,668         50,125,528         
   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
      ท่ีจะไดรั้บ (289,145)             (496,167)             (289,145)             (496,167)             
   ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 28,087                -                         28,087                -                         
   ก าไรจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,572,514)          (748,332)             (1,572,514)          (748,332)             
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (931,571)             (1,379,819)          -                         -                         
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 169,523              (922)                   169,523              (922)                   
   รายไดเ้งินปันผล (27,996,640)        (25,996,880)        (28,996,636)        (26,821,877)        
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 7,707,251           7,211,982           7,707,251           7,211,982           
   ดอกเบ้ียรับ (3,077,342)          (2,886,528)          (3,077,342)          (2,886,528)          
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 57,896,113         54,604,015         57,896,113         54,604,015         
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,409,542)          18,906,931         (1,409,542)          18,906,931         
   สินคา้คงเหลือ (1,679,002)          21,374,176         (1,679,002)          21,374,176         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 35,057                1,383,828           35,057                1,383,828           
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (3,445,597)          (11,513,123)        (3,445,597)          (11,513,123)        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 975,000              (1,956,000)          975,000              (1,956,000)          
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (7,212,451)          (9,033,450)          (7,212,451)          (9,033,450)          
เงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 45,159,578         73,766,377         45,159,578         73,766,377         
จ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (20,157,221)        (24,146,248)        (20,157,221)        (24,146,248)        
รับเงินคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 15,980,060         16,932,815         15,980,060         16,932,815         
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนนิงาน 40,982,417         66,552,944         40,982,417         66,552,944         

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
53รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

บริษทั ยูเนี่ยนพลาสติก จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 2,935,171           2,855,926           2,935,171           2,855,926           
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (13,904,868)        (30,039,404)        (13,904,868)        (30,039,404)        
จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ (987,942)             (1,855,040)          (987,942)             (1,855,040)          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,577,156           754,100              1,577,156           754,100              
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (958,143)             (478,898)             (958,143)             (478,898)             
เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมข้ึน -                         (35,000,000)        -                         (35,000,000)        
เงินลงทนุท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (727,095)             -                         (727,095)             -                         
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุ 28,996,636         26,821,877         28,996,636         26,821,877         
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 16,930,915         (36,941,439)        16,930,915         (36,941,439)        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล (27,748,557)        (46,744,577)        (27,748,557)        (46,744,577)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (27,748,557)        (46,744,577)        (27,748,557)        (46,744,577)        
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 30,164,775         (17,133,072)        30,164,775         (17,133,072)        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 105,154,224       122,287,296       105,154,224       122,287,296       
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 135,318,999       105,154,224       135,318,999       105,154,224       

-                         -                         -                         -                         
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 114,928              987,942              114,928              987,942              
      

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
54 รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1

บริษัท ยเูน��ยน��า�ติก จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

�ําหรับป� �ิ�น�ุดวนัท�� 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมู�ทั�ว�ป

ข้อมู�ทั�ว�ปของบริษัท�

บริษทั ยเูนี�ยนพลาสติก จาํก ัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ�งจดัตั�งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย โดยมีบริษทั สหยเูนี�ยน จาํกดั (มหาชน) ซึ�งเป็นบริษทัที�จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศ

ไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับจา้งผลิตชิ�นส่วนพลาสติก นอกจากนี� บริษทัฯ

ยงัรับจา้งผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพซึ์�งรายไดจ้ากการบริการดงักล่าวมีสดัส่วนที�ไม่เป็นสาระสาํคญั

ที� อยู่ ตาม ที� จด ทะเ บียน ของ บริษัทฯอ ยู่ ที� �� /1  ซอยเสรี ไทย  62  แข วง มีนบุ รี  เข ตมี นบุ รี

กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพ�ันาธุรกิจการคา้ลงวนัที�

28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามก�หมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�

งบการเงินนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการ

บญัชี

2.2 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท��เริ�มม���บังคบัใช้ในป� ปัจจุบัน

ในระหวา่งปี บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง �ปรับปรุง ����) และฉบบั

ใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ที�ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ�งมีผลบงัคบัใชสํ้าหรับรอบระยะเวลา

บญัชีที�เริ� มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการ

บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ
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ข. �าตร�านการราย�าน�า�การ���น���������บั�คบัใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบัญชีฉบบัใหม่

จาํนวนหลายฉบบั ซึ�งมีผลบงัคบัใชสํ้าหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ� มในหรือหลังวนัที�

1 มกราคม 25�� มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มี

เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

�่ายบริหารของบริษทัฯเชื�อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงและแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินเมื�อนํามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการเปลี�ยนแปลง

หลกัการสาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปนี�

�าตร�านการบ�ัช���บบั������ (ปรับปรุ������) �ร��อ���บการ���น���า�ก��การ

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี� กาํหนดทางเลือกเพิ�มเติมสาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตาม

วธีิส่วนไดเ้สียได ้ตามที�อธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) เรื� อง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั� งนี�  กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสาํหรับเงินลงทุนแต่ละ

ประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ

กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั

มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ เนื�องจาก�่ายบริหารไดพ้ิจาร�า

แลว้ว่าจะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม

4. น�ยบายการบั�ช������าคั�

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อบริษทัฯไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มีนยัสําคัญของความ

เป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซื้�อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมลูค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่

รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม สาํหรับสินคา้ที�ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้

รายได้ค่าบริการ

รายไดค่้าบริการรับรู้เมื�อไดใ้ห้บริการแลว้โดยพิจาร�าถึงขั�นความสาํเร็จของงาน

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื�อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
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4.� เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มี

ส�าพคล่องสูง �ึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืน�ายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที�ได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

4�� ลูกหนี�การค้า

ลกูหนี� การค้าแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ บริษัทฯบันทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ

สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเกบ็เงินจากลูกหนี� ไม่ได ้�ึ�งโดยทั�วไปพิจารณา

จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุนี�

4.� สินค้าคงเหลือ

สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถวัเฉลี�ยหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับ

แลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมลูค่าตามวธีิตน้ทุนมาตร�าน�ึ�งใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง

และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต

วตัถุดิบ อะไหล่ และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที�

จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ํ�ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการผลิตเมื�อมีการเบิกใช้

4.� เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�จะครบกาํหนดชาํระในหนึ� งปี รวมทั�งที�จะถือจนครบกาํหนดแสดง

มลูค่าตามวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน�รับรู้ส่วนตํ�ากว่ามลูค่าตราสารหนี�

ตามอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง �ึ�งจาํนวนที�ตดัจาํหน่าย/รับรู้นี� จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบี� ย

รับ

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั�วไป �ึ�งแสดงใน

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี)

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมที�แสดงอยูใ่นงบการเงิน�ึ� งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียแสดง

มลูค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย

ง) เงินลงทุนในบริษทัร่วมที�แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูค่าตามวธีิราคาทุน

4.� อส�งหาริ�ทร��ย�เ�ื�อการลงทุน

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ� มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในราคาทุน�ึ�งรวมตน้ทุนการทาํ

รายการ หลงัจากนั�น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ย

ค่า (ถา้มี)

บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินที�ไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจากบญัชี
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4.� ที��ิน ����ร����ุ��ร�์ ����่��ส���มร���

ที�ดินแสดงมลูค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม และ

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (ถา้มี)

ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์

โดยประมาณดงันี�

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง - � ปี 10 ปี และ �� ปี

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ - � ปี และ 10 ปี

เครื�องตกแต่ง ติดตั�ง และเครื�องใชส้าํนกังาน - � ปี และ � ปี

ยานพาหนะ - � ปี

ค่าเสื�อมราคาของแม่พิมพ์ที�ไดม้าก่อนปี ���� คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์ � ปี ส่วนค่าเสื�อมราคาของแม่พิมพที์�ไดม้าตั�งแต่ปี ���� คาํนวณจากจาํนวนหน่วยที�ผลิต

ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดิน และสินทรัพยร์ะหว่างติดตั�งและระหว่างก่อสร้าง

บริษทัฯตดัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้

รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษัทฯตัดรายการ

สินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี

4�� สินทรัพย์ไม่มตีวัตน

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเริ�มแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�ไดม้าตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ

เริ�มแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า

สะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั�น

บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุารให้

ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวเมื�อมีข้อบ่งชี� ว่า

สินทรัพยน์ั�นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอยา่งน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ�งมีอายุการให้ประโยชน์ � และ 5 ปี
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4�� รายการธุรกจิกบับุคคล�ร�อกจิการท��เก��ยวข้องกนั

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ

ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกับ

บริษทัฯ

นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม�ึ�งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ

4��� สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกร�์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผู ้

เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า

4.1� เงินตราต่างประเทศ

รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน � วนัที�เกิดรายการ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงิน�ึ�งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลี�ยน � วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนรวมอยู่ในการคาํนว�ผลการ

ดาํเนินงาน

4.1� การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกร�์

หรือสินทรัพยที์�ไม่มีตวัตนอื�นของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งชี�วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้ับคืนของสินทรัพยม์ีมูลค่าต ํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยน์ั�น ทั� งนี� มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ

สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

4.1� ผลประโยชน์พนักงาน

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ �ึ�งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสม

และเงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป� นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพไดแ้ยกออกจาก

สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพบนัทึกเป� นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิด

รายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามก�หมายแรงงาน และ

ตามโครงการเงินช่วยเหลือหลงัออกจากงาน �ึ� งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป� นโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน

บริษทัฯคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่

ละหน่วยที�ประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชา�อิสระไดท้าํการประเมิน

ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย สาํหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น

สินทรัพยห์รือหนี� สินโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผกูพนัตาม

โครงการผลประโยชน์ และหกัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการที�สามารถนาํไปจ่ายภาระ

ผกูพนัไดโ้ดยตรง

สินทรัพยโ์ครงการ คือ สินทรัพยที์�ถือไวโ้ดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สินทรัพย์

โครงการไม่สามารถใชใ้นการจ่ายชาํระเจา้หนี�และไม่สามารถจ่ายโดยตรงมายงับริษทัฯได ้บริษทัฯวดั

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการโดยใชข้อ้มูลราคาตลาด

4

บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบ�ัชีเมื�อมีภาระผกูพนั�ึ�งเป� นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ไดเ้กิดขึ�นแลว้ และมีความเป� นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษ�กิจไปเพื�อ

ปลดเปลื�องภาระผกูพนันั�นและบริษทัฯสามารถประมาณมลูค่าภาระผกูพนันั�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ
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4.1� ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณ�ที์�กาํหนดในก�หมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดย

ใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

บริษทัฯรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั �วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่

รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั �วคราวที�ใชห้กัภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทาง

ภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�บริษัทฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั �วคราวที�ใชหั้กภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น

บริษทัฯจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะ

ไม่มีกาํไรทางภาษีเพยีงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์

บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้หากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้ง

กบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น

�.�� การวดัมูลค่ายุตธิรรม

มลูค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อ

โอนหนี� สินใหผู้อื้�นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ� นในสภาพปกติระหว่างผูซื้�อและผูข้าย

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมลูค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดั

มลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณ

มลูค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมลูค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูล

ที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมลูค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที�สุด
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ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเ�ยมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินใน

งบการเงินออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม ดงันี�

ระดบั 1 ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอย่างเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพ

คล่อง

ระดบั 2 ใชข้้อมูลอื�นที�สามาร�สงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง

หรือทางออ้ม

ระดบั 3 ใชข้้อมูลที�ไม่สามาร�สังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี�ยวกบักระแสเงินในอนาคตที� กิจการ

ประมาณขึ�น

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั�น

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที��ืออยู่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดั

มลูค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ

5. การใช้ดุล��นิิ��ล�ปร�มาณการ�าง���ช����ส�าค��

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี�

ส่ง�ลกระทบต่อจํานวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน �ลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการที�สาํค�ัมีดงันี�

ค่าเ�ื�อการลดลง�องมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเ�ื�อการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

มลูค่าสุทธิที�จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจาํนวนเงินที�คาดว่าจะไดรั้บจากสินคา้คงเหลือพิจารณา

จากการเปลี�ยนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกับเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นภายหลงัรอบ

ระยะเวลารายงาน และฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ�ลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นจาก

สินคา้เสื�อมคุณภาพ โดยคาํนึง�ึงอายุของสินคา้คงเหลือและสภาวะเ�รษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น

���ดิน�อาคาร�ล�อุปกรณ์ �ล�ค่าเสื�อมราคา

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น

นอกจากนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามลูค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบั�ชีของ

สินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซี�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดใ้ชเ้มื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดย

พิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี� สินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภัย ซึ�งต้องอาศยัขอ้สมมติ�านต่าง�ในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ� น

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้

6. รายการธุรกจิกบักิจการที�เกี�ย�ข้องกัน

ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้าและเกณ�์ตามที�ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนัเหล่านั�น ซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินซึ� งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2559 2558

รายการธุรกิจกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

(มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั)

ขายสินคา้และบริการ 71 78 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม

รายไดอื้�น 6 7 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม

ซื�อวตัถุดิบ 11 12 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม

ของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวข้องกนั ณ วันที�  �� ธันวาคม 2559 และ ���8 มี

รายละเอียดดงัต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ลูกหนี�การค้า�ละลูกหนี�อ��น - กิจการที�เกี�ย�ข้องกัน

(หมายเหตุ 9)

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถ้ือหุน้ร่วมกนั) 10,975 11,169

รวมลูกหนี�การคา้และลกูหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10,975 11,169
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน�ึ�งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

เ��าหนี�การ��าและเ��าหนี����น - กิ�การที�เกี�ย����งก�น

(หมายเหตุ��8)

บริ�ทัที�เกี�ยว�อ้งกนั (มีผูถ้ือหุน้ร่วมกนั) 1,549 1,677

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�นกิจการที�เกี�ยว�อ้งกนั 1,549 1,677

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริ�ัท�มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที�

ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน�ึ�งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั�น 10,402 9,715

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (661) (325)

รวม 9,741 9,390

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน�ึ�งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

เงินสด 50 50

เงินฝากธนาคาร 135,269 105,104

รวม 135,319 105,154

� วนัที� �� ธนัวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.375 ถึง 1.55 ต่อปี (���8: ร้อยละ

0.50 ถึง 0.625 ต่อปี)

8. เงินลงทุน�����รา�

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เงินลงทุนนี�  คือ เงินฝากประจาํอายุ 11 เดือน และ 12 เดือน จาํนวน 100

ลา้นบาท และ 30 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีอตัราดอกเบี� ยร้อยละ 1.55 - 1.65 ต่อปี (2558: เงินฝาก

ประจาํอายุ 7 เดือน และ 12 เดือน จาํนวน 80 ลา้นบาท และ 50 ลา้นบาท ตามลาํดับ และมีอตัรา

ดอกเบี�ยร้อยละ 1.625 - 1.90 ต่อปี)
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9. ลู�หน���า�ค้า�ล�ลู�หน��อื�น

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน�ึ�งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยว�อ้งกนั

อายุหนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 10,817 11,005

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยว�อ้งกนั 10,817 11,005

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยว�อ้งกนั

อายุหนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 77,944 75,272

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไมเ่กี�ยว�อ้งกนั 77,944 75,272

รวมลูกหนี�การคา้ 88,761 86,277

ลูกหนี�อื�น

เงินทดรองแก่กิจการที�เกี�ยว�อ้งกนั 158 164

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้ 1,649 2,903

อื�น ๆ 1,058 900

รวมลูกหนี�อื�น 2,865 3,967

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 91,626 90,244

�0. สินค้าคงเหลอื

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน�ึ�งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกจิการ

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ สินคา้คงเหลอื - สุทธิ

2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินคา้สาํเร็จรูป 12,172 12,432 (889) (938) 11,283 11,494

งานระหว่างผลติ 14,060 10,799 (293) (320) 13,767 10,479

วตัถุดิบ 8,253 8,258 (931) (1,019) 7,322 7,239

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 7,766 9,083 (262) (387) 7,504 8,696

รวม 42,251 40,572 (2,375) (2,664) 39,876 37,908
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ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัท�บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�จะ

ไดรั้บ เป็นจาํนวน 1.1 ลา้นบาท (2558: 1.8 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ� งของตน้ทุนขาย และมี

การกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 1.4 ลา้นบาท (2558: 2.3 ลา้นบาท) โดยนาํไป

หักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือที�รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี

11. เงินลงทุนท��ม���ร������ร��ัน

จาํนวนนี� เป็นเงินลงทุนในพนัธบตัรรั�บาล �ึ�งบริษทั�ใชว้างเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน�ึ�งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ

จดัตั�งขึ�น

ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลคา่ตามบญัชี

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

2559 2558 2559 2558 2559 2558

ร้อยละ ร้อยละ

บริษทั พีเอสวี โมลด ์จาํกดั ผลิตและขาย

แม่พมิพ์

ไทย 25 25 2,500 2,500 12,163 12,231

รวม 2,500 2,500 12,163 12,231

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ

จดัตั�งขึ�น

ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลคา่ตามบญัชี

ตามวิธีราคาทุน

2559 2558 2559 2558 2559 2558

ร้อยละ ร้อยละ

บริษทั พีเอสวี โมลด ์จาํกดั ผลิตและขาย

แม่พมิพ์

ไทย 25 25 2,500 2,500 2,500 2,500

รวม 2,500 2,500 2,500 2,500
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1�.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงิน���ง

แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน���งแสดงเงินลงทุนตาม

วธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัร่วม

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมในระหว่างปี

เงินปันผลที�บริษทัฯรับ

ในระหว่างปี

2559 2558 2559 2558

บริษทั พีเอสวี โมลด์ จาํกดั 932 �,��� 1,000 ���

รวม 932 1,380 1,000 ���

���� ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม

สรุปรายการฐานะทางการเงิน � วนัที� 31 ธนัวาคม

(หน่วย: ลา้นบาท)

บริษทั พีเอสวี โมลด์ จาํกดั

2559 2558

สินทรัพยห์มุนเวียน 28.9 ����

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 30.8 ����

หนี� สินหมุนเวียน (5.5) (���)

หนี� สินไม่หมุนเวียน (5.6) (���)

สินทรัพย์ - สุทธิ 48.6 ����

สดัส่วนเงินลงทุน ��% ��%

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 12.2 ����

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม

(หน่วย: ลา้นบาท)

บริษทั พีเอสวี โมลด ์จาํกดั

2559 2558

รายได้ 38.1 ����

กาํไร 3.7 ���

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 3.7 ���
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13. เงินลงทุนร����า����น

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินซ�� งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน�ดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกจิการ

ชื�อบริ�ทั สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าเงินลงทุน

เงินปันผลที�บริ�ทั�รับ

ระหว่างปี

2559 2558 2559 2558 2559 2558

ร้อยละ ร้อยละ

บริ�ทั�ยเูนี�ยนนิ�โก�้จาํกดั 19.99 19.99 20,002 20,002 27,997 25,997

รวม 20,002 20,002 27,997 25,997

14. ���ง�าริ�ทร���์เ����การลงทุน

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของบริ�ทั��คือ�ที�ดินใหเ้ช่า ทั�งนี� ��ม่มีการเคลื�อน�หวของมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวในระหว่างปี

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนมีมูลค่าประมาณ ���� ลา้นบาท�ซ��งประเมินโดย

ผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑ์ราคาตลาด ซ��งอา้งอิงอยู่บนขอ้มูลของการซื�อการขายของที�ดินใน

ละแวกใกลเ้คียงที�ซื�อ-ขายกนัในช่วงเวลาที�ใกลเ้คียงการประเมิน

15. ท���ิน��าคาร�ล��ปุกรณ์

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินซ�� งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน�ดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกจิการ

เครื�องตกแต่ง�ติดตั�ง สินทรัพย์

อาคารและ เครื�องจกัร และเครื�องใช้ ระหว่างติดตั�งและ

ที�ดิน สิ�งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหว่างกอ่สร้าง รวม

ราคาทุน

ณ�วนัที� 1 มกราคม 2558 76,474 233,642 834,796 13,158 6,385 11,720 1,176,175

ซื�อเพิ�ม - 420 27,964 547 - 2,096 31,027

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (21,504) (269) - (1) (21,774)

โอน - - 11,706 - - (11,719) (13)

ณ�วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 76,474 234,062 852,962 13,436 6,385 2,096 1,185,415

ซื�อเพิ�ม - 405 12,276 877 - 462 14,020

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (5,634) (385) (880) - (6,899)

โอน - - 2,096 - - (2,096) -

ณ�วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 76,474 234,467 861,700 13,928 5,505 462 1,192,536
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน�ึ� งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกจิการ

เคร��องตกแต่ง ติดตั�ง สินทรัพย์

อาคารและ เคร��องจกัร และเคร��อง�ช้ ระหว่างติดตั�งและ

ที�ดิน สิ�งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหว่างกอ่สร้าง รวม

ค่า�ส���มราคาส�สม

ณ วนัที� 1 มกราคม ���8 - 154,940 745,677 11,924 4,770 - 917,311

ค่าเส��อมราคาสาํหรับปี - 9,647 38,047 642 678 - 49,014

ค่าเส��อมราคาสาํหรับส่วนที�

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (21,501) (267) - - (21,768)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 - 164,587 762,223 12,299 5,448 - 944,557

ค่าเส��อมราคาสาํหรับปี - 9,434 38,121 652 456 - 48,663

ค่าเส��อมราคาสาํหรับส่วนที�

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (5,631) (383) (880) - (6,894)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 - 174,021 794,713 12,568 5,024 - 986,326

ค่า������าร���ยค่า

ณ วนัที� 1 มกราคม ���8 - - 62 - - - 62

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 - - 62 - - - 62

เพิ�มขึ�นระหวา่งปี - - 28 - - - 28

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 - - 90 - - - 90

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 76,474 69,475 90,677 1,137 937 2,096 240,796

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 76,474 60,446 66,897 1,360 481 462 206,120

ค่า�ส���มราคาส�า�รับ�ี

2558 (จาํนวน 47 ลา้นบาท รวมอยู�่นตน้ทุนการ�ลิต ส่วนที�เหล�อรวมอยู�่นค่า�ช้จ่าย�นการบริหาร) 49,014

2559 (จาํนวน 47 ลา้นบาท รวมอยู�่นตน้ทุนการ�ลิต ส่วนที�เหล�อรวมอยู�่นค่า�ช้จ่าย�นการบริหาร) 48,663

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ�ง�ึ�งตดัค่าเส��อมราคาหมดแลว้แต่ยงั

�ชง้านอยู ่มูลค่าตามบัญชีก่อนหกัค่าเส��อมราคาสะสมและค่าเ���อการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวมี

จาํนวนเงินประมาณ 785 ลา้นบาท (2558: 788 ลา้นบาท)

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน�ึ�งเป� น�อ�ตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ณ วนัที� �� ธนัวาคม 2559

และ 2558 แสดงไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน�ึ�งแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ราคาทุน 14,863 13,905

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (13,770) (13,259)

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,093 646
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การกระทบยอดมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2559 และ 2558 แสดงไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวิ�ี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 646 1,265

ซื�อเพิ�ม

โอนจากอุปกรณ์

958

-

479

13

ค่าตดัจาํหน่าย (511) (1,111)

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,093 646

17.

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุนตามว�ีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ปี����7 - 15,981

ปี����8 22,415 22,415

ปี����9 18,079 -

รวม 40,494 38,396

บริษทั�ไดด้าํเนินการขอคืนภาษีเงินไดหั้ก�ณ�ที�จ่ายขา้งตน้จากกรมสรรพากร�อย่างไรก�ตาม�มลูค่าที�จะ

ไดรั้บคืนขึ�นอยูก่บั�ลการตรวจสอบภาษีโดยเจา้หน้าที�กรมสรรพากร�ทั�งนี� ��่ายบริหารเชื�อว่าบริษทั�

จะไดรั้บคืนเงินภาษีทั�งจาํนวนในอนาคต
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18. ���า�น��การ��า�ละ���า�น��อ��น

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน���งแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 569 746

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 71,424 72,785

เจา้หนี�อ��น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 980 931

เจา้หนี�อ��น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 70 988

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 24,791 26,414

อ��น ๆ 2,205 2,493

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อ��น 100,039 104,357

19. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน���งเป� นเงินชดเชยพนักงานเม��อออกจากงาน

แสดงไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน���งแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 70,236 66,913

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ (28,034) (25,206)

หนี� สินสุทธิ 42,202 41,707
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การเปลี�ยนแปลงม�ลค่าปัจจุบันของภาระ��กพนัตามโครงการ�ลประโยชน์และม�ลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยโ์ครงการ มีดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน���งแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 66,913 60,754

ส่วนที�รับร�้ในกาํไรหร�อขาดทุน:

 ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 5,003 4,501

ตน้ทุนดอกเบี�ย 1,830 2,086

ส่วนที�รับร� ้ในกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอ��น:

 (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติดา้น

 ประชากรศาสตร์ - (194)

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 4,863

ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 1,895

รับโอนพนกังานจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 884 316

�ลประโยชน์ที�จ่ายในระหวา่งปี (4,394) (7,308)

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 70,236 66,913

มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี 25,206 22,476

ส่วนที�รับร�้ในกาํไรหร�อขาดทุน:

การเปลี�ยนแปลงในม�ลค่ายติุธรรม (874) (625)

รับโอนพนกังานจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 240 246

เงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบ 3,916 3,983

�ลประโยชน์ที�จ่ายในระหวา่งปี (454) (874)

มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี 28,034 25,206

สินทรัพยโ์ครงการ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร พนัธบตัรรัฐบาล ตราสารทุนและตราสารหนี�

ภายในประเทศที�มีตลาด���อขายคล่อง
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ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี� ในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน�ึ�งแสดงเงินลงทุนตามว�ีิส่วนไดเ้สีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ตน้ทุนขาย 6,583 4,771

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,124 2,441

รวมค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 7,707 7,212

ณ วนัที� �� �นัวาคม 2559 บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน�ายใน � ปี

ขา้งหน้า เป็นจาํนวนประมาณ 3.1 ลา้นบาท (���8: จาํนวน 4.3 ลา้นบาท)

ณ วนัที� �� �นัวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี�ย�่วงนํ� าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานของบริษทัฯประมาณ 12 ปี (���8: 12 ปี)

สมมติ�านที�สาํค�ัในการประมาณการตามหลกัคณิต�าสตร์ประกนั�ยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�

งบการเงิน�ึ�งแสดงเงินลงทุนตามว�ีิส่วนไดเ้สีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อตัราคิดลด 2.8 2.8

อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 3.5 - 6.5 3.5 - 6.5

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติ�านที�สําค�ัต่อมูลค่าปัจจุบันของ�าระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนักงาน สรุปไดด้งันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงิน�ึ�งแสดงเงินลงทุนตามว�ีิส่วนไดเ้สีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1%

อตัราคิดลด (5.4) 6.2 (5.4) 6.2

อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 6.1 (5.4) 6.1 (5.4)
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20. สํารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุท�ิประจาํปีส่วนหน�� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ � ของกาํไรสุท�ิประจาํปี

หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสาํรองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ �� ของทุน

จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได้

อน��ง ขอ้บงัคบัของบริษทัฯไดก้าํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไรสุท�ิประจาํปีเป็นทุนสาํรองไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ �� ของกาํไรสุท�ิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าจะมีทุนสาํรองไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ �� ของทุนจดทะเบียน

� วนัที� �� �นัวาคม 2559 และ ���8 บริษทัฯมีสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวน ��.� ลา้นบาท (เท่ากบั

ร้อยละ �� ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) ซ��งครบตามจาํนวนขั�นตํ�าที�ก ําหนดในข้อบังคับของ

บริษทัฯแลว้

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษ�ะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินซ�� งแสดงเงินลงทุนตามวิ�ีส่วนไดเ้สีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

เงินเดือนและค่าแรงและผลประ�ยชน�อื�นของพนกังาน 202,989 207,342

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 49,174 50,125

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 9,852 9,308

ค่าขนส่ง 23,479 26,002

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลอืงใชไ้ป 347,129 383,991

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สําเร็จร�ปและงานระหวา่งผลิต (3,001) 16,337
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22. ภาษีเงินได้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน���งแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2,078 418

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัช:ี

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว (936) 24

�่าใช้จ่า�ภาษีเงินได้ที��สดงอ�ู่ใน

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1,142 442

จาํนวนภาษีเงินไดที้� เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอ��นสาํหรับปี

สิ�นสุดวนัที�����ธนัวาคม 2559 และ����8 สรุปไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน���งแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (�,��3)
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รายการกระทบยอดระหว่างกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน�ึ�งแสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 34,685 28,775 34,753 28,220

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้

นิติบุคคลคูณอตัราภาษี 6,937 5,755 6,951 5,644

ผลกระทบทางภาษสํีาหรับ:

 ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 553 771 553 771

รายไดเ้งินปันผลที�ไดร้ับยกเวน้ (5,599) (5,199) (5,799) (5,364)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม (186) (276) - -

ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (771) (218) (771) (218)

อ��น � 208 (391) 208 (391)

รวม (5,795) (5,313) (5,809) (5,202)

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท้ี�แสดงอยู่ใน

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1,142 442 1,142 442

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงิน�ึ�งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 8,261 8,276

ค่าเส��อมราคาสะสม - อุปกรณ์ 1,245 294

รวม 9,506 8,570
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การกระทบยอดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี แสดงไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงิน�ึ�งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ณ วนัที� 1 มกราคม 8,570 7,281

รายได้ (ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�รับรู้เขา้

กาํไรขาดทุน 936 (24)

รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�รับรู้เขา้กาํไรขาดทนุ

เบด็เสร็จอื�น - 1,313

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 9,506 8,570

��. กําไรต่อหุ้นข��น���น�าน

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวน

ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหว่างปี

��. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี� สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผ ูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน

บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที�รับจา้งผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วนพลาสติก นอกจากนี�

บริษทัฯยงัดาํเนินธุรกิจรับจา้งผลิตและ�่อมแ�มแม่พิมพ ์�ึ�งมีรายไดใ้นสดัส่วนที�ไม่เป็นสาระสาํคญั

และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน�ึ�งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณ�์เดียวกบัที�ใชใ้น

การวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั�น รายได ้กาํไรจาก

การดาํเนินงาน และสินทรัพยที์�แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงาน

และเขตภูมิศาสตร์แลว้

ขอ้มูลเกี�ยวกบัเขตภูมิศาสตร์

บริษทัฯดาํเนินธุรกิจในเขตภมิูศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั�นรายไดแ้ละสินทรัพยที์�แสดงอยูใ่น

งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้
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ขอ้มลูเกี�ยวกบัลกูคา้รายใหญ่

ในปี 2559 บริษทัฯมีรายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่จาํนวนสามรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 129 ลา้นบาท

72 ลา้นบาท และ 68 ลา้นบาท (ปี 2558 มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสามราย เป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 145 ลา้นบาท 88 ลา้นบาท และ 70 ลา้นบาท)

2�. กองทุน����องเล���ง���

บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุน

สาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. ���� โดยบริษทัฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา

ร้อยละ � ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพนี� บริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม

บวัหลวง จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อพนักงานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน ใน

ระหว่างปี 2559 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 4 ลา้นบาท (2558: � ลา้นบาท)

��. เงินปันผล

เงนิปันผล อนุมตัิโดย เงนิปันผลจ่าย เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้

(พนับาท) (บาทต่อหุน้)

เงนิปันผลประจาํปี 255� ที�ประชุมสามญัผู�ื้อหุน้ เมื�อวนัที�

�2 เมษายน ���8 46,750 1.87

หกั: เงินปันผลส่วนที�ผู�้ือหุน้บางราย

ไม่มีสิทธิไดร้ับ (5)

เงินปันผลจ่ายสุทธิ 46,745

เงนิปันผลประจาํปี 2558 ที�ประชุมสามญัผู�ื้อหุน้ เมื�อวนัที�

20 เมษายน 2559 27,750 1.11

หกั: เงินปันผลส่วนที�ผู�้ือหุน้บางราย

ไม่มีสิทธิไดร้ับ (1)

เงินปันผลจ่ายสุทธิ 27,749

��. �งเงิน�ินเ���อ

วงเงินสินเชื�อ (เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั�น) ของบริษทัฯปราศจากภาระคํ� าประกนั

อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดใ้ห้คาํม ั�นสญัญาต่อธนาคารว่าจะไม่จาํหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผกูพนัใน

ทรัพยสิ์นของบริษทัฯตามที�ระบุในสัญญา เวน้แต่จะไดร้ับความยนิยอมเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน
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28. ภาระผูกพนั

28.1 ภาระผูกพนั�ก��ย�ก�ัราย�่าย�่าย�ุน

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���9 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 5 ลา้นบาท (���8: ไม่มี) ที�เกี�ยวขอ้งกบั

การซื�อเครื�องจกัร อุปกรณ์ และยานพาหนะ

��.2 ภาระผูกพัน�ก��ย�ก�ั�ั��า��่า��า�นิน�าน

บริษัทฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์สาํนักงาน อายุของสัญญามี

ระยะเวลา�ดยเฉลี�ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี

บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงานที�บอกเลิกไม่ไดด้งันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม

2559 2558

จ่ายชาํระ:

 ภายใน 1 ปี 0.2 0.2

 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 0.4 0.5

28.3 ภาระผูกพัน�ก��ย�ก�ั�ั��า�ริการ

บริษทัฯไดท้าํสัญญาที�เกี�ยวขอ้งกบับริการยานพาหนะ การบาํรุงรักษาอุปกรณ์และบริการดา้นอื�น �

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาดังกล่าว

ขา้งตน้เป็นจาํนวนเงินรวม 2.6 ลา้นบาท (2558: 1.6 ลา้นบาท)

29. ล�า�ั��ั�น���มูลค่ายุตธิรรม

ณ ว ันที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยที์�เปิดเ�ยมูลค่ายติุธรรมซึ�งลาํดบัชั�นของ

มูลค่ายตุิธรรมเป็นระดบั 3 ดงันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

�ิน�รัพย������ิ��ผยมลูค่ายตุธิรรม

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 76.9 76.9
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30. เ�ร���ง���ทางการเงิน

30�� น�ย�ายการ�ริ�าร��า�เส��ยง

เครื�องมือทางการเงินที�สาํคญัของบริษทัฯตามที�นิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเ�ยขอ้มูลสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด เงินลงทุนชั�วคราว ลกูหนี�การคา้และลกูหนี� อื�น เงินลงทุนที�มีภาระคํ�าประกนั และเจา้หนี� การคา้

และเจา้หนี� อื�น บริษทัฯมีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมีน�ยบายในการ

บริหารความเสี�ยงดงันี�

��า��������้า�การให้��������

บริษทัฯมีความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเสี�ยงนี� �ดยการกาํหนดใหม้ีน�ยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม ดงันั�นบริษทัฯ

จึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายที�เป� นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเชื�อ นอกจากนี�  การให้สินเชื�อของ

บริษัทฯไม่มีการกระจุกตวัเนื�องจากบริษัทฯมีฐานของลกูคา้ที�หลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย

จาํนวนเงินสูงสุดที�บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื�อคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี� การคา้และ

ลกูหนี� อื�นที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน

��า��������าก���รา��ก�����

บริษทัฯมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ยที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินฝากธนาคารและพนัธบตัรรัฐบาล

สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี� ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัรา

ดอกเบี�ยคงที��ึ�งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั

สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี� ย และสาํหรับสินทรัพย์

หนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี� ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนด หรือวนัที�มีการกาํหนด

อตัราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�
(หน่วย: ลา้นบาท)

� วนัที� �� ธันวาคม 2559

งบการเงิน�ึ� งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกจิการ

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย

ปรับขึ�นลง

ตามราคาตลาด ไม่มีดอกเบี�ย รวม

อตัราดอกเบี�ย

ที�แทจ้ริง

ภายใน

� ปี

มากกว่า

� ถึง � ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 135 - 135 0.375 - 1.55

เงินลงทุนชั�วคราว 130 - - - 130 1.55 - 1.65

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี� อื�น - - - 92 92 -

เงินลงทุนที�มีภาระคํ�าประกนั - 12 - - 12 2.55 - 4.75

130 12 135 92 369

�น��สินทางการเงิน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 100 100

- - - 100 100
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(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วนัที� �� ธันวาคม 2558

งบการเงิน�ึ� งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกจิการ

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย

ปรับขึ�นลง

ตามราคาตลาด ไม่มีดอกเบี�ย รวม

อตัราดอกเบี�ย

ที�แทจ้ริง

ภายใน

� ปี

มากกว่า

� �ึง � ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 105 - 105 0.50 - 0.625

เงินลงทุนชั�วคราว 130 - - - 130 1.625 - 1.90

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี� อื�น - - - 90 90 -

เงินลงทุนที�มีภาระคํ�าประกนั - 12 - - 12 3.25 - 5.0

130 12 105 90 337

หน��สินทางการเงิน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 104 104 -

- - - 104 104

บริษทัฯพิจารณาว่าความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนอยูใ่นระดบัต ํ�า เนื�องจากปริมาณของรายการที�เป็น

เงินตราต่างประเท��ึ�งเกิดขึ�นในระหว่างปีมีนอ้ยรายการและจาํนวนเงินของแต่ละรายการเป็นจาํนวน

ที�ค่อนขา้งตํ�า

30�� มูลค่ายุติ�รรม�องเคร��องม�อทางการเงิน

เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั�นหรือมีอตัราดอกเบี� ย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี� ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดง�านะการเงิน

�1. การบริหารจัดการทุน

วตั�ุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มี�ึ�งโครงสร้างทุนที�เหมาะสม

เพื�อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการ�ือหุน้ให้กบั�ู�ื้อหุ้น โดย ณ วนัที�

31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.26:1 (2558: 0.27:1) และเฉพาะบริษทั

มีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.26:1 (2558: 0.27:1)

�2. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี� ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ ��60
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คุณ
ธรรม คุณ

ภาพ
 คุณ

ประโยชน์

ค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (Audit Fee) 

รายการ ชื่อบริษัทผู้จ่าย

2559 2558

ชื่อผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี  

(บาท)
ชื่อผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี  
(บาท)

1 บรษิัท ยูเนีย่นพลาสตกิ จ�ากดั (มหาชน) บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 1,050,000 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 920,000

ค่าบริการอื่น (Other Fee) 

รายการ ชื่อบริษัทผู้จ่าย

2559 2558

ผู้ให้บริการ
ประเภทของ 
งานบริการอื่น

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

ผู้ให้บริการ
ประเภทของ
งานบริการอื่น

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

ส่วนที่จ่ายไป
ระหว่างปีบัญชี

(บาท)

ส่วนที่ต้องจ่าย
ในอนาคต
(บาท)

ส่วนที่จ่ายไป
ระหว่างปีบัญชี

(บาท)

ส่วนที่ต้องจ่าย
ในอนาคต
(บาท)

1 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
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รายการระหว่างกัน

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม และรายการระหว่างกัน

ชื่อนิติบุคคล บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มพลังงาน กลุ่มการค้า  

การลงทุนและบริการ

ทุนจดทะเบียน 3,000,000,000 บาท

ความสัมพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทและมีกรรมการร่วมกัน

% การถือหุ้น ถือหุ้นในบริษัท  ยูเนี่ยนพลาสติก  จ�ากัด (มหาชน)   49.521 %  (12,380,130 หุ้น) 
(ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559)

คณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ล�าดับ ชื่อ/นามสกุล

1 นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา

2 นายชุตินธร  ดารกานนท์

3 นางอัจฉรา  จันทร์ฉาย

4 นายชีวิน  ไชยพานิชย์

5 นางสาวภคินี  พฤฒิธ�ารง

6 นายยรรยง  ตั้งจิตต์กุล

7 นางบุศราค�า  นีลวัชระ

8 นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล

9 นายฐิติวัฒน์  สืบแสง

10 นายปรีชา  ชุณหวานิชย์

11 นางจันทรตรี  ดารกานนท์ 

12 นางพินิจพร  ดารกานนท์  เกษมทรัพย์

13 นายบวรรัตน์  ดารกานนท์

14 นายวัชรพงษ์  ดารกานนท์

15 นายนันทิยะ ดารกานนท์ 

รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
ส�าหรับรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นไปตามวิธีการค้าโดยปกติ ดังนี้

ชื่อนิติบุคคล บริษัท พีเอสวี โมลด์ จ�ากัด

ที่ตั้ง 46/36 หมู่ 9 ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเภทธุรกิจ รับจ้างผลิต ผลิต จ�าหน่ายแม่พิมพ์ส�าหรับผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท : หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ความสัมพันธ์ บริษัทฯ ถือหุ้น

% การถือหุ้น 25.00% (249,999 หุ้น)

ชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ นายวราพงษ์ จัยสิน
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คณะกรรมการบริษัท พีเอสวี โมลด์ จ�ากัด

ล�าดับ ชื่อ/นามสกุล

1 นายวราพงษ์  จัยสิน 

2 นายประสิทธิ์  ถีถะแก้ว

3 นายชัยยิ่ง  ศรีประเสริฐ 

4 นายมลฤทธิ์  โกเมนเอก 

5 นายราเมศ  เข็มเพชร

หมายเหต ุ1. บรษัิทนีเ้ดมิช่ือ บรษัิท ยูเนีย่นพรอสแพค จ�ากดั ได้จดทะเบียนเปลีย่นช่ือเป็นบรษัิท พเีอสว ี โมลด์ จ�ากดั  
เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2548 และมีการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถือหุ้นเพิม่ทุน โดยมตท่ีิ ประชุมวสิามญั 
ผูถ้อืหุ้น ครัง้ท่ี 3/2548 เมือ่วันท่ี 19 ธนัวาคม  2548

ชื่อนิติบุคคล บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด

ที่ตั้ง 99/11 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด (ก.ม.38) ต�าบลบางสมัคร อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท : หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ความสัมพันธ์ บริษัทฯ ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน

% การถือหุ้น 19.9976% (199,976 หุ้น)

ชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ Nifco Inc. Co., Ltd. (Japan)

คณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด

ล�าดับ ชื่อ/นามสกุล

1 นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล

2 นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา

3 นายสุภกิจ พ่วงบัว

4 นางจันทรตรี  ดารกานนท์ 

5 นายวัชรพงษ์  ดารกานนท์

6 นายโทชิยูกิ  ยามาโมโต้

7 นายชินซึเคะ  โอคิ  

8 นายโคจิ  วาตานาเบ้

9 นายทาคาชิ  อุไค

10 นายฮิโรชิ  โอซาดะ

ลักษณะของรายการระหว่างกันและนโยบายในการท�ารายการระหว่างกัน
1. บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีส�าคัญกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู ้ถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกัน) 

รายการธุรกิจดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการขายและซื้อสินค้าในราคาซึ่งเป็นไปตามสภาพตลาดในขณะนั้น
2. มาตรการและข้ันตอนการอนมัุติการท�ารายการระหว่างกนัเป็นปกตธิรุกจิเช่นเดยีวกนักบัท่ีซ้ือ/ขายให้กบักจิการอ่ืนท่ีไม่เกีย่วข้องกนั

ไม่มีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการอนุมัติดังกล่าว
3. นโยบายการก�าหนดราคาซ้ือ/ขายระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับท่ีซ้ือ/ขายให้กับกิจการอ่ืนท่ีไม่เกี่ยวข้อง 

และเป็นไปตามราคาตลาด
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รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข 
ทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดย
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

2559 2558

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

(มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)

ขายสินค้าและบริการ 71 78 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้อื่น 6 7 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ซื้อวัตถุดิบ 11 12 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
85รายงานประจำาปี 2559

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

ข้อมูลทั่วไป 
และข้อมูลสำาคัญอื่น

บริษัท  ยูเนี่ยนพลาสติก  จ�ากัด  (มหาชน)
• ประกอบธุรกิจประเภท ผลิตและรับจ้างฉีดชิ้นส่วนพลาสติกและผลิตแม่พิมพ์
 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 11/1 ซอยเสรีไทย 62 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
  กรุงเทพมหานคร 10510
  โทร. 0 2517 0109 - 14 แฟกซ์  0 2517 0529 
  Website : http://www.unionplastic.co.th
 ที่ตั้งส�านักงานสาขาที่ 1 99/8 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.38) ต�าบลบางสมัคร อ�าเภอบางปะกง 

จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180
  โทร. (038) 571 741 - 5 แฟกซ์  (038) 842 418
 ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ช�าระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น

นิติบุคคลที่บริษัทฯ  ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
• บริษัทร่วม บริษัท  พีเอสวี  โมลด์  จ�ากัด
 ประกอบธุรกจิประเภท รับจ้างผลติ ผลติ จ�าหน่ายแม่พิมพ์ส�าหรบัผลติอุปกรณ์และเครือ่งมือเครือ่งใช้ทุกชนดิ
 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 46/36 หมู่ 9 ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  

โทร. 0 2315 5161 - 3
 ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มุลค่าหุ้นละ 10 บาท ช�าระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น
 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 249,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

• บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัท  ยูเนี่ยนนิฟโก้  จ�ากัด
 ประกอบธุรกิจประเภท ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 99/11 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.38) ต�าบลบางสมัคร อ�าเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  24180
  โทร. (038) 842 130 - 5 แฟกซ์  (038) 842 129
 ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ช�าระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น
 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 199,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.9976 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
• นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0 2009 9000 และ 0 2009 9999  แฟกซ์  0 2009 9991

 ที่ท�าการนายทะเบียนหลักทรัพย์ อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน 2/7 หมู่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค)  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุเทพมหานคร 10210  
โทร. 0 2596 9000  แฟกซ์  0 2832 4994 - 6

• ผู้สอบบัญชี บริษัท  ส�านักงาน  อีวาย  จ�ากัด
  1. นางสาวทิพวัลย์  นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3459
  2. นางสาววิสสุตา  จริยธนาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3853
  3. นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4501
  4. นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5238
 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 193/136-137 ชั้น 33 เลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทร. 0 2264 0777   แฟกซ์ 0 2264 0789, 0 2264 0790 
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 22

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 24

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 25

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 27

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 28

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 10

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 10

3. ปัจจัยความเสี่ยง 32

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น 85

5. ผู้ถือหุ้น 13

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 13

7. โครงสร้างการจัดการ 13

8. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 22

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 11

10. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 31

11. รายการระหว่างกัน 82

12. สรุปข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 03

13. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ 34

ดัชนีการกำากับดูแล
กิจการที่ดี

ดัชนี 
แบบ 56 - 2



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
11/1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510
โทร 0 2517 0109-14  แฟกซ์  0 2517 0529
Website : http://www.unionplastic.co.th
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