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วิสัยทัศน์
“เป็นบริษัทชั้นนำ�ของภูมิภ�คอ�เซียน

ในก�รผลิตชิ้นส่วนพล�สติกอย่�งครบวงจร”

พันธกิจ
1.	พัฒนาศักยภาพการแข่งขัน	และความพึงพอใจของลูกค้า	เพื่อเป็นผู้นำา
	 ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	และการส่งมอบที่ตรงเวลา
2.	สร้างความแตกต่างในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	ประกอบกับประสบการณ์	
	 และความชำานาญให้กับลูกค้า
3.	เป็นบริษัทที่มีระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี	บริหารจัดการโดยคำานึงถึง 

ผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงชุมชน	และสภาพแวดล้อม

ค่านิยม
1.	ยึดมั่นในผลงานที่มีคุณภาพและเป็นรูปธรรม	ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมุ่งเน้นคุณภาพ	และการบริหารต้นทุน	
2.	มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ	ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย	และพยายามทำาให้ได้
3.	ยึดมั่นในความซื่อสัตย์	โดยอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณธุรกิจ
4.	แสวงหาความรู้จากทุกด้าน	และนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.	สร้างความสามัคคีในหมู่พนักงาน	และทำางานเป็นทีม
6.	พัฒนาศักยภาพของพนักงาน	ทั้งความรู้	และความสามารถ	ส่งเสริมให้กล้าพูด	กล้าทำา	ในสิ่งที่ถูกต้อง	
7.	แสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง	และนำามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นโยบายคุณภาพ
เรามุ่งมั่นสร้างผลิตภัณฑ์	และบริการ	เพื่อทำาให้ลูกค้าของเราพึงพอใจ	

บนพื้นฐานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

นโยบายสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ	ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังนี้	
1.	ปฏิบัติตามข้อบังคับพระราชบัญญัติการนิคมฯ	กฎหมาย	และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับ
	 สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2.	สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.	มุ่งเน้นการจัดการและป้องกันมลพิษ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	โดยจัดทำาเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	
	 เพื่อนำาไปปฏิบัติ	ทบทวน	และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4.	ปลูกจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานโดยการฝึกอบรม	และสนับสนุนการมีส่วนร่วม



สารบัญ
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 2 รายงานของคณะกรรมการบริษัท
 3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
 4 คณะกรรมการบริษัท
 5 ประวัติคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
10 ภาพรวมลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
11 กิจกรรมเพื่อสังคม
12 การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
13 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
13 • ผู้ถือหุ้น
13  (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ของบริษัทฯ
13  (2) สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริษัท
13 • นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
14 • การจัดการ
14 • ผังองค์กร
14 • โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ
15 • รายชื่อและขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด
15  1. คณะกรรมการบริษัท
17  2. คณะกรรมการตรวจสอบ
18  3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
19  4. คณะผู้บริหารของบริษัท
20 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

20 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
22 หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
22  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
24  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
25  3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
26  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
28  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
31 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
31 การควบคุมภายใน
32 ปัจจัยความเสี่ยง
34 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
43 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น
44 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
45 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
46 งบการเงิน
53 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
82 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
83 รายการระหว่างกัน
86 ข้อมูลทั่วไป
88 ดัชนีรายการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
88  ดัชนีรายการตามแบบ 56-2
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รายงานประจำ ปี 2558

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

 สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศในปี 2558 ท่ีผ่านมายังไม่ฟื้นตัว 

กำาลังซื้อของประชาชนลดลง ส่งผลให้ตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ภายในประเทศยังคงชะลอตัว ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการ 

ดำาเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทฯ มาจาก

ผลิตภัณฑ์กลุ่มรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อีกทั้งการแข่งขันด้าน 

ราคาของสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกมี 

ความรุนแรงข้ึน บริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยเช่นกัน  

ซึ่ งฝ่ายบริหารได้รับรู้ปัญหาและผลกระทบนี้และได้พยายาม

ปรับปรุงกระบวนการผลิตที่จะสามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนที่สามารถ

แข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้ 

ผลการดำาเนินงานปี 2558 ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม 

วิธีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการจำานวน 749 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

จากปี 2557 จำานวน 4.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 มีรายได้รวม 795 ล้านบาท  

ลดลงจากปี 2557 จำานวน 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.38 มีผลกำาไรสุทธิ 28 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557  

จำานวน 19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 1.13 บาท

สถานการณ์ในปี 2559 บริษัทฯ คาดว่าตลาดกลุ่มรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยังคงทรงตัวเหมือนปีที่ผ่านมา เพราะ

สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศยังไม่ดีขึ้น บริษัทฯ จึงได้กำาหนดเป้าหมายท่ีจะขยายตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้มากขึ้น

ในนามของคณะกรรมการของบริษัท ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ  

ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ยทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนนุกจิการของบรษิทัฯ ดว้ยดมีาโดยตลอดและขอยนืยนัวา่ บรษิทัฯ จะดำาเนนิงาน 

ให้มีผลประกอบการที่ดี โดยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ รอบคอบระมัดระวัง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมสมดังที่ทุกฝ่ายได้ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นบริษัทฯ ตลอดมา

	 (นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล)

	 ประธานกรรมการ

 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำ กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

หน่วย	:	1,000	บาท

  2558 2557 2556 2555 2554

รายได้ (ปรับปรุงใหม่)  

รายได้รวม 795,562 798,648 966,657 1,081,540 849,156

รายได้จากการขาย 749,777 744,987 911,552 1,029,585 782,723

ดอกเบี้ยรับ - - - -  -

รายได้อื่น 45,786 53,661 55,106 51,954 66,433

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,380 1,361 1,736 860 679

กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 28,776 54,064 84,154 106,023 67,271

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน - - 3 -  -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 442 6,654 10,749 18,925 10,954

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 28,333 47,410 73,402 87,194 57,657

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย - - - (96) (1,340)

กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปี	(งบการเงินรวม)
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

28,333
27,779

47,410
46,798

73,402
72,166

87,098
86,820

56,318
56,467

กำาไรต่อหุ้น (บาท) (งบการเงินรวม)
กำาไรต่อหุ้น (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

1.13
1.11

1.90
1.87

2.94
2.89

3.49
3.47

2.31
2.26

เงินปันผล

จำานวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น) 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 1.11 1.87 2.85 3.65  2.20 

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 27,750 46,750 71,250 91,250 55,000

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 99.90 99.90 98.73 99.04 97.40

สินทรัพย์รวม 700,520 735,090 763,512 810,587 740,041

หนี้สินรวม 147,100 158,007 162,592 191,825 145,353

ส่วนของผู้ถือหุ้น 553,420 577,083 600,920 618,762 594,688

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.46 3.24 3.22 2.85 3.36

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1 1.02 0.91 1.39 0.93

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 7.82 10.37 13.04 13.94 9.77

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 3.56 5.94 7.59 8.06 6.79

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.01 8.05 12.04 14.37 9.94

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.95 6.33 9.33 11.25 7.86

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.27 0.27 0.27 0.31 0.25
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รายงานประจำ ปี 2558

คณะกรรมการบริษัท

นางสาวดาลัดย ทรัพยทวีชัยกุล
ประธานกรรมการ

รศ. ดร. พักตรผจง วัฒนสินธุ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค�ตอบแทน

นางสาวจุฑาทิพย อรุณานนทชัย
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นางจันทรตรี ดารกานนท
กรรมการ

นายวัชรพงษ ดารกานนท
กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค�ตอบแทน

นายนันทิยะ ดารกานนท
กรรมการ

นายราเมศ เข็มเพชร
กรรมการ/กรรมการรองผู้จัดการ

นายฐิติวัฒน สืบแสง
กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ

นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
สรรห�และกำ�หนดค�ตอบแทน
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บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำ กัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

นางสาวดาลัดย ทรัพยทวีชัยกุล
ประธานกรรมการ

อายุ	59 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์, University of Illinois, U.S.A. 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของ	IOD
• Awarded Diploma by passing the Examination of Australian IOD ปี 2001
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 9/2001
• Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 1/2003
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005

ประสบการณ์
• พ.ศ. 2542 - 2550 กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ช่วยผู้อำานวยการ บริษัท  

สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2542 - 2554 กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) 
• พ.ศ. 2538 - พฤษภาคม 2558 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด 

(มหาชน)

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำานวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด 

(มหาชน)
• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)
• พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด 

(มหาชน) 
• พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งอื่น
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด
• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำากัด
• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด
• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด
• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ 

จำากัด
• มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำากัด
• พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะรอยัล โฮเต็ล จำากัด
• พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำานวยการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำากัด
• สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำากัด
• ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่น
• พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำากัด

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	5	ปี

รองศาสตราจารย ดร. พักตรผจง วัฒนสินธุ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�ตอบแทน

อายุ	65 ปี

วุฒิการศึกษา
• พศ.บ., พศ.ม. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• MBA. U. OF NEBRASKA AT OMAHA 
• DBA. UNITED STATES INTERNATIONAL UNIVERSITY 
การอบรมของ	IOD
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 58/2009
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 36/2011
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2011
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 12/2012
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 15/2012
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 

รุ่น 14/2013

ประสบการณ์	
• 2547 - 2551 ผู้อำานวยการหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
• 2546 - 2550 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• 2547 - 2555 อนุกรรมการกำาหนดดัชนีชี้วัดการประเมินรัฐวิสาหกิจ กระทรวง 

การคลัง 
• 2551 - 2553 กรรมการหลักสูตรการจัดการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• 2554 - 2556 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ ธนาคาร

กัมพูชา พาณิชย์

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ : บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด 

(มหาชน)

ตำาแหน่งอื่น
• ปัจจุบัน : อาจารย์ผู้สอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ, การจัดการเชิงกลยุทธ์, การเป็น

ผู้ประกอบการ
• ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาธุรกิจทางด้านบริหารองค์กร บุคลากร และการวางแผน 

เชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	7	ปี
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รายงานประจำ ปี 2558

นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�ตอบแทน

อายุ	57 ปี 

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

รุ่น 14/2013

ประสบการณ์	
• 2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปโอเชี่ยน คอนโซลิเดชั่น เซอร์วิส 

(กรุงเทพ) จำากัด

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งอื่น
บริษัทอื่น	
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปโอเชี่ยน คอนโซลิเดชั่น เซอร์วิส (กรุงเทพ) จำากัด 

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	7	ปี

นางสาวจุฑาทิพย อรุณานนทชัย
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ	44 ปี 

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี BSC in Mathematics with Management, Imperial College, 

University of London, UK 
• ปริญญาโท 1. MBA in International Management, University of  

  Exeter, UK
  2. MA in Architectural Interior Design, University of  

  Wales, UK
  3. ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิากฎหมายเศรษฐกจิ จฬุาลงกรณ ์

  มหาวิทยาลัย

การอบรมของ	IOD
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009 
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009 
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 

รุ่น 6/2009 
• Monitoring Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 9/2009
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2011

ประสบการณ์	
• 2537 - 2542 Manager, Daiwa Europe Co,. Ltd.
• 2545 - 2548 Corporate Finance Manager บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำากัด
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท นำ้าตาลราชบุรี จำากัด และบริษัทในเครือ
• 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยชูการ์  

เทอร์มิเนิ้ล จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งอื่น
บริษัทอื่น	
• กรรมการบริหาร บริษัท นำ้าตาลราชบุรี จำากัด และบริษัทในเครือ
• กรรมการบริหาร บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำากัด
• กรรมการบริหาร บริษัท ทิพมาศ จำากัด
• กรรมการ บริษัท เน็ตแกตเจตส์ จำากัด
• กรรมการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำากัด
• กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนำ้ามัน จำากัด
• กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจีสติกส์ จำากัด

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	7	ปี
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บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำ กัด (มหาชน)

นายฐิติวัฒน สืบแสง
กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ

อายุ	62 ปี 

วุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขาเคมี) Marquette University U.S.A. 
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาอนินทรีย์เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมของ	IOD
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004

ประสบการณ์	
• พ.ศ. 2533 - 2534 หวัหนา้ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยรามคำาแหง
• พ.ศ. 2550 - มีนาคม 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด
• พ.ศ. 2550 - กุมภาพันธ์ 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล 

โปรดักส์ จำากัด
• พ.ศ. 2550 - มีนาคม 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำากัด
• พ.ศ. 2550 - เมษายน 2558 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด
• พ.ศ. 2551 - ธันวาคม 2554 กรรมการผู้อำานวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด 

(มหาชน)
• มีนาคม 2551 - เมษายน 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำากัด
• มีนาคม 2551 - เมษายน 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน 

จำากัด
• มีนาคม 2551 - ธันวาคม 2556 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด 

(มหาชน)
• เมษายน 2551 - ธันวาคม 2554 กรรมการ บรษิทั ยเูนีย่นไพโอเนยีร ์จำากดั (มหาชน)
• เมษายน 2551 - เมษายน 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จำากัด
• มิถุนายน 2551 - มีนาคม 2556 กรรมการ บริษัท เทนคาเต้ - ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟ

แฟบบริคเอเชีย จำากัด
• สิงหาคม 2551 - มีนาคม 2557 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จำากัด 

(มหาชน) 
• มกราคม 2553 - ธันวาคม 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด 

(มหาชน)
• มกราคม 2555 - พฤษภาคม 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก 

จำากัด (มหาชน)
• เมษายน 2555 - 2556 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำากัด
• เมษายน 2555 - เมษายน 2557 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จำากัด
• มีนาคม 2556 - เมษายน 2558 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
• กันยายน 2558 - ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก 

จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งอื่น
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำากัด
• กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น จำากัด
• กรรมการ Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd.
• กรรมการบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	23	ปี

นายราเมศ เข็มเพชร
กรรมการ/กรรมการรองผู้จัดการ

อายุ	51 ปี

วุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมของ	IOD
• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 123/2016

ประสบการณ์
• พ.ศ. 2527 - 2527 หัวหน้าส่วนผลิต บริษัท สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์คส์ จำากัด
• พ.ศ. 2528 - 2528 วิศวกรการผลิต บริษัท ซีเกท จำากัด
• พ.ศ. 2529 - 2533 วิศวกรชิ้นส่วนเครื่องกล บริษัท มินิแบ จำากัด
• พ.ศ. 2534 - 2535 วิศวกรอาวุโส บริษัท ไมโครโพลิศ จำากัด
• พ.ศ. 2536 - 2553 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต/ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรการ/ผู้จัดการ

สว่นคณุภาพ/ผูจ้ดัการสว่นวศิวกรรม/ผูจ้ดัการสว่นผลติ/ผูจ้ดัการสว่นจดัซือ้จดัหา/
วิศวกรอาวุโส บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จำากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2554 - 2554 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวางแผน บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก 

จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งอื่น
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำากัด
• มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำากัด

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	3	เดือน
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รายงานประจำ ปี 2558

นางจันทรตรี ดารกานนท
กรรมการ

อายุ	52 ปี

วุฒิการศึกษา
• แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของ	IOD
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003

ประสบการณ์
• พ.ศ. 2537 - 2551 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำากัด
• พ.ศ. 2545 - 2551 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำากัด
• พ.ศ. 2545 - 2551 กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2545 - 2552 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2545 - 2554 กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์  

คอร์ป จำากัด
• พ.ศ. 2556 - กันยายน 2557 กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• กันยายน 2557 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้อำานวยการ บริษัท สหยูเน่ียน จำากัด 

(มหาชน)
• มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
• มกราคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด 

(มหาชน)
• เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
• พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งอื่น
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท วีนัสเธร็ด จำากัด
• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนซิป จำากัด
• พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จำากัด
• เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำากัด
• เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด
• เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด
• เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์ จำากัด
• เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำากัด
• เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำากัด
• กรรมการบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไซม์ดาร์บี้ (ประเทศไทย) จำากัด

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	1	ปี	6	เดือน	

นายวัชรพงษ ดารกานนท
กรรมก�ร/กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�ตอบแทน

อายุ	50 ปี 

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ Harvey Mudd College California U.S.A.

การอบรมของ	IOD
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 
• Awarded Diploma by passing the Examination of Australian IOD ปี 2006
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 69/2006
• Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2012

ประสบการณ์	
• พ.ศ. 2533 - พฤษภาคม 2556 กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำากัด
• 2542 - 2543 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) ศรีราชา 
• 2544 - ธนัวาคม 2549 กรรมการ บรษิทั ยเูนีย่นอตุสาหกรรมสิง่ทอ จำากดั (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท วีนัสเธร็ด จำากัด
• 2550 - 2551 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำากัด
• 2550 - มกราคม 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด
• 2550 - มีนาคม 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จำากัด 

(มหาชน) 

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งอื่น
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ จำากัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำากัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด
• กรรมการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำากัด
• กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหรรมด้าย จำากัด
• กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จำากัด
• กรรมการ บริษัท วีนัสเธร็ด จำากัด
• กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์ จำากัด
• กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำากัด
• กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด
• กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด
• กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด
• กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จำากัด
• กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนจามจุรี จำากัด
• รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำากัด

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	15	ปี
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บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำ กัด (มหาชน)

นายนันทิยะ ดารกานนท
กรรมการ

อายุ	47 ปี 

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี Applied Physics, University of California, Davis, U.S.A.

การอบรมของ	IOD
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 212-213/2015

ประสบการณ์	
• พ.ศ. 2539 - กันยายน 2556 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนบัททึ่นคอร์ปอเรชั่น จำากัด
• ผู้ช่วยรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งอื่น
 - ไม่มี -

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ	17	ปี

นายอัมริณ ภัทรนาวิก
เลข�นุก�รบริษัท

อายุ	61ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประสบการณ์
• พ.ศ. 2523 - 2551 นิติกร บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน ทนายความ
• พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเนี่ยน จำากัด

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• ผู้ช่วยผู้จัดการสำานักเลขานุการบริษัท บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
• เลขานุการบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)
• เลขานุการบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
 (ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่ปี 2552)

ตำาแหน่งอื่น
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• เลขานุการบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำากัด
• เลขานุการบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น จำากัด
• เลขานุการบริษัท บริษัท วิสาหกิจยางไทยจำากัด

จำานวนปีที่เป็นเลขานุการบริษัท	6	ปี



รายงานประจำ ปี 2558

10  คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ 

ภาพรวมลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทเป็นผู้ผลิตและรับจ้างฉีดพลาสติกและแม่พิมพ์ ดังนี้

1. ให้บริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมโดยกรรมวิธีการฉีดขึ้นรูป (THERMOPLASTIC INJECTION  
 MANUFACTURING) และนอกจากน้ียังมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจรด้วยการให้บริการตกแต่ง การพ่นสี การประกอบ  
 การ SILKSCREEN การ HOT STAMP การเช่ือมช้ินงานพลาสติกด้วยเครื่อง ULTRASONIC WELDING และที่โรงงาน 
 บางปะกงได้มีการปรับปรุงขยายกำาลังการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ 
 ของลูกค้า

2. ให้บริการรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ ฉีดพลาสติกด้วยการนำาเทคโนโลยี CAD/CAM/CAE มาใช้ในการออกแบบและผลิต 
 แม่พิมพ์ รวมถึงเทคโนโลยีการขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยความเร็วสูง (High Speed Machining)

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการที่สำาคัญ
การประกอบธุรกิจและการบริหารงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

กระบวนการผลิตใหม่ มาทดแทนเครื่องจักรเก่าบางส่วน และมีการบำารุงดูแลรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อปรับปรุง 
ประสทิธภิาพและรกัษามาตรฐานคณุภาพของผลติภณัฑ ์การลดคา่ใชจ้า่ยและตน้ทนุการผลติ นอกจากนีย้งัมกีารปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม 
ในการทำางานให้มีความปลอดภัยในการทำางานของผู้ปฏิบัติงาน

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทฯ แยกผลิตภัณฑ์ออกตามประเภทที่ลูกค้าจ้างผลิต ได้ดังนี้

1.	 ชิ้นส่วนพลาสติก	 ประกอบด้วยชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนพลาสติก สำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน 
 ครัวเรือน และชิ้นส่วนกระติกนำ้า

2.	 แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก	เพื่อสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ประกอบด้วย แม่พิมพ์ที่เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ แม่พิมพ์ที่เป็น 
 ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และแม่พิมพ์อื่นๆ ที่ลูกค้าเป็นผู้จ้างทำา

3.	 งานพ่นสีพลาสติก	สำาหรับชิ้นงานพลาสติกในข้อ 1. ซึ่งต้องการความสวยงามโดยใช้สี Air Dry และสี 2K

โครงสร้างรายได้

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการรับจ้างฉีดชิ้นส่วนพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิต ดังนี้

ผลิตภัณฑ์/บริการ
ปี	2558

รายได้	(พันบาท)
%

ปี	2557
รายได้	(พันบาท)

%
ปี	2556

รายได้	(พันบาท)
%

1. ชิ้นส่วนพลาสติก 701,851 88.13 722,748 90.41 839,246 86.82
2. ผลิตแม่พิมพ์ 47,926 6.02 22,239 2.78 72,306 7.48
3. รายได้อื่นๆ 46,610 5.85 54,411 6.81 55,106 5.70

รวมรายได้ 796,387 100 799,398 100 966,658 100
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วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558
ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสา	 
ปันรักให้น้อง	 สร้างคุณค่าให้กับชุมชน” โดยร่วมกับสำานักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในการมอบเงินสมทบทุนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน 
บางชันพัฒนา เพื่อใช้สำาหรับซ่อมแซมทำานุบำารุงอาคารเรียน  
รวมถึงร่วมแรงร่วมใจทาสีรั้วโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 
ตัวแทนผู้บริหาร พนักงานบริษัท ยูเน่ียนพลาสติก จำากัด (มหาชน) 
พนักงานในกลุ่มสหยูเนี่ยน เขตบางชัน และหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน เข้าร่วมทำาบุญแห่เทียนวันเข้าพรรษา ณ วัดบำาเพ็ญเหนือ 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558
ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการ “UP	 คืนนํ้าใส	 
ให้ชุมชน”	 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2558 โดยร่วมกับ
สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เทนำ้าสกัดชีวภาพลงสู่ลำาราง
สาธารณะหน้าบริษัทฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสภาพของนำ้าทิ้ง ให้ใสสะอาดก่อนไหลลงสู่แม่นำ้าลำาคลอง

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558
ตัวแทนพนักงานบริษัท ยูเน่ียนพลาสติก จำากัด (มหาชน) และ
ตัวแทนพนักงานบริษัทในกลุ่มสหยูเน่ียน เขตบางชัน เข้าร่วม
โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดบรรยายให้ 
ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่
ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดบำาเพ็ญเหนือ จำานวน 150 คน

กิจกรรมเพื่อสังคม
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วันอังคารที่ 13 และวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำาคัญของสุขภาพ
พนักงาน จึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปี เพื่อเป็นการคัดกรอง 
ความเสี่ยงของโรคอันอาจจะเกิดขึ้นให้กับพนักงานทุกคน เป็นประจำาทุกปี

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
คณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดร้ว่มแสดงความขอบคณุพนกังาน

ที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนครบเกษียณอายุ
การทำางาน

การจ้างงานคนพิการ
บริษัทฯ มีนโยบายร่วมส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ โดยไม่มี

การกดีกัน้วา่เปน็ผูพ้กิาร ซึง่บรษิทัฯ จดัหางานใหเ้หมาะสมกบัประเภท
ความพิการของแต่ละบุคคล

วันอาทิตย์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558

บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัถงึปญัหาโรคไขเ้ลอืดออกทีก่ำาลงัระบาดอยา่ง
หนัก ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงาน 
จึงประสานไปยังหน่วยงานภาครัฐในการเข้ามาฉีดพ่นกำาจัดยุงลาย

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

• ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) มีดังนี้

ลําดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น	(%)

3	เมษายน	2557 2	เมษายน	2558 3	เมษายน	2557 2	เมษายน	2558
1 บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) 12,380,130 12,380,130 49.52 49.52
2 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำากัด (มหาชน) 2,400,000 2,400,000 9.60 9.60
3 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (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 จำากัด 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

ลําดับ รายชื่อกรรมการ
จํานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น	(%)

ปี	2557 ปี	2558 ปี	2557 ปี	2558
1 นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล - - - -
2 รศ. ดร. พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ - - - -
3 นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์ 9,660 9,660 0.04 0.04
4 นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย - - - -
5 นายฐิติวัฒน์ สืบแสง - - - -
6 นายราเมศ เข็มเพชร - - - -
7 นางจันทรตรี ดารกานนท์ - - - -
8 นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ - - - -
9 นายนันทิยะ ดารกานนท์ - - - -

หมายเหตุ 1. วนัที ่31 สงิหาคม 2558 นายฐติวิฒัน ์สบืแสง ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหินา้ทีร่กัษาการในตำาแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ 
แทนที่ นายสุพจน์ ขันธวิจิตร์ ที่ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 

  2. นายราเมศ เข็มเพชร เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ แทนที่ นายสุพจน์ ขันธวิจิตร์ และเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
รองผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 

• นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ตำ่ากว่า 1 ใน 3 ของ 

กำาไรสุทธิประจำาปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
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• การจัดการ

	 •	ผังองค์กร

• โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกหรือเป็นผู้บริหารงานประจำาและปฏิบัติงานเต็มเวลาของ 

บริษัทฯ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทำาหน้าที่
กำากบัดแูล และควบคมุการบรหิารจดัการบรษิทัฯ ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และนโยบายของบรษิทัฯ ตลอดจนมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง 
รอบคอบ โปร่งใส และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

คณะกรรมการของบรษิทั มจีำานวน 9 คน โดยกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการทัง้หมด มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย การดำารงตำาแหน่งของกรรมการกำาหนด
ให้กรรมการออกตามวาระจำานวน 1 ใน 3 ของกรรมการของทุกปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ฝ่าย
โรงงานผลิต

บางขัน

ฝ่าย
สนับสนุน
การผลิต

ฝ่าย
โรงงานผลิต
บางปะกง

ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการ
ทบทวนบริหารสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการรองผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท

สำ นักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ

คณะกรรมการสรรหา
และกำ หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำ งาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่าย
บัญชีและการเงิน
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(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย 
 คนรวมกันเป็นคณะ ครั้งเดียวเต็มตามจำานวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุม 
 ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่ง 
 คะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากหากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียง 
 ชี้ขาด

กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำานวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำาการในนามของ 
คณะกรรมการไดแ้ตเ่ฉพาะการจดัใหม้กีารประชมุผูถื้อหุน้เพือ่เลอืกตัง้กรรมการแทนตำาแหนง่ทีว่า่งทัง้หมดเทา่นัน้ การประชมุใหก้ระทำา
ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำานวนที่เป็นองค์ประชุมและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ใน
ตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งทดแทน

• หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด และกฎหมายหลักทรัพย์และ 

 ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
(2) มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต  

 (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วัยวุฒิที่เหมาะสม  
 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจท่ีสมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความ 
 กล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และมีประวัติการทำางาน และจริยธรรมที่ดีงาม 

(3) มีความรู้ความสามารถที่สำาคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหน่ึง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหาร 
 เชิงกลยุทธ์ การกำากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 
 ที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำาเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

• รายชื่อและขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดังนี้

1.	คณะกรรมการบริษัท	

บริษัทฯ ได้กำาหนดจำานวนกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ด้วยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีจำานวน 9 คน ปัจจุบันประกอบด้วย

- กรรมการอิสระจำานวน 3 คน 

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำานวน 1 คน และ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 5 คน
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คณะกรรมการบริษัท	มีจํานวน	9	คน ปัจจุบันประกอบด้วย

ปี	2557 ปี	2558

จํานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม จํานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง
คณะ

กรรมการ
บริษัท

 

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

 

คณะ
กรรมการ
สรรหา
และ

กําหนดค่า
ตอบแทน

คณะ
กรรมการ
บริษัท

 

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

 

คณะ
กรรมการ
สรรหา
และ

กําหนดค่า
ตอบแทน

1 นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ  12/12      12/12    
2 รศ. ดร. พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/  12/12 4/4 2/2  12/12 4/4 2/2

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
3 นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/  12/12 4/4 2/2  12/12 4/4 2/2

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
4 นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  11/12 4/4    9/12 4/4  
5 นายฐิติวัฒน์ สืบแสง กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ  12/12      12/12    
6 นายราเมศ เข็มเพชร กรรมการ/กรรมการรองผู้จัดการ      2/2    
7 นางจันทรตรี ดารกานนท์ กรรมการ  6/6      12/12    
8 นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน  12/12   2/2  12/12   2/2
9 นายนันทิยะ ดารกานนท์ กรรมการ  9/12      6/12    

โดยมีนายอัมริณ ภัทรนาวิก เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำาหนดนโยบายและทิศทางการดำาเนินงานของบริษัท และกำากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นตามนโยบาย 
 ที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. แต่งตั้ง และถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ อำานาจเช่นว่านี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือ 
 หลายคนของบริษัทฯ กระทำาการแทนได้

3. กำาหนดจ่ายเงินบำาเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดที่ทำากิจการให้กับบริษัทฯ โดยจะเป็น 
 ผู้ทำาการประจำาหรือไม่ประจำาก็ได้

4. กำาหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

5. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 ในการปฏิบัติงานตามอำานาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไป
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำาคัญของบริษัท

เลขานุการบริษัท

นายอมัรณิ ภทัรนาวกิ ดำารงตำาแหนง่เปน็เลขานกุารบรษิทั ตัง้แตป่ ี2552 เปน็ตน้ไป โดยมหีนา้ทีร่บัผดิชอบดำาเนนิการ

ตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 มาตรา 89/17 มาตรา 

89/18 และมาตรา 89/23 
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คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	จํานวน	3	คน	คือ

ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง

1 รศ. ดร. พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ กรรมการอิสระ
2 นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการอิสระ
3 นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
บรษัิทฯ มหีลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการอสิระ โดยการสรรหาจากผู้ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ ์เขา้ใจธรุกจิ

ของบรษัิทและธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้เปน็ผูม้วีสิยัทศันแ์ละมเีวลาเพยีงพอในการปฏิบตัหินา้ที ่และขอเชญิทา่นเหล่านัน้เขา้เปน็กรรมการ
อสิระของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ เหน็วา่กรรมการอสิระข้างตน้สามารถใชค้วามรู ้ความสามารถใหข้อ้คดิเหน็ทีเ่ปน็ประโยชนอ์ยา่งเหมาะสม 
กับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดจำานวนกรรมการอิสระตามเกณฑ์ขั้นตำ่าของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำาหนดให้มีจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระต้องมี 
คุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นตำ่าของ ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำาเนินงานให้ทราบว่าเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์หรือแผนงานท่ีวางไว้หรือไม่ ในรอบปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 12 ครั้ง กรรมการที่ไม่ติด
ภารกิจจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

2.	คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ 
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) กำาหนด จำานวนอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอที่จะทำาหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระ และไม่เป็น 
ประธานกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหาร นอกจากนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ 1 คน และเจ้าหน้าที่บริษัท 
ที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการ 
แต่งตั้งใหม่อีกได้ ส่วนกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท 
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท 
กำาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน นอกจากน้ี 
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำานาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และอำานาจในส่วนอื่นๆ รวมทั้งให้หน่วยงานต่างๆ 
ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ	มีจํานวน	3	คน	คือ

ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง

1 รศ. ดร. พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ

3 นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางอัจฉรา มณีสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ 
 ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
 ประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน 
 ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด 
 ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม 
 โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 (3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์  

  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 (6) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) หรือ 

  ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
 (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

  จากคณะกรรมการบริษัท
7. ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำาคัญ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

3.	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มาจากการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และสมาชิก 
ส่วนใหญ่ (2 ใน 3) ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน	มีจํานวน	3	คน	คือ

ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง

1 นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
2 รศ. ดร. พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
3 นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. กำาหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ

3. พิจารณาแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

4. กำาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ โดยนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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4.	คณะผู้บริหารของบริษัท	ประกอบด้วย

(1) กรรมการผู้จัดการ กรรมการรองผู้จัดการ พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีอำานาจหน้าที่ตามที่ 
 คณะกรรมการเห็นสมควร โดยผู้ท่ีจะดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และ 
 ประสบการณเ์หมาะสม สามารถดแูลและรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทั ปฏบิตังิานตามนโยบายทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการ 
 บริษัท ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบ

(2) ผู้บริหาร ผังบริหารตามโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน โดยหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชา  
 ดังนี้

 2.1 กลุ่มงานในสังกัดกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วย กรรมการรองผู้จัดการ ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ  
  คณะกรรมการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว 
  อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน คณะกรรมการทบทวนระบบบริหารสิ่งแวดล้อม หน่วยงานความปลอดภัย 
  และสิ่งแวดล้อม ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม สำานักตรวจสอบภายใน ส่วนบุคคลและธุรการ ส่วนจัดซื้อ และ 
  ส่วนแม่พิมพ์

 2.2 กลุ่มงานด้านการผลิต ประกอบด้วย โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โรงงานพ่นสีและประกอบ 

 2.3 กลุ่มงานด้านสนับสนุนการผลิต ประกอบด้วย ส่วนวิศวกรรม ส่วนประกันคุณภาพ ส่วนซ่อมบำารุง ส่วนคลังสินค้า  
  และส่วนสนับสนุนเทคนิคการผลิต 

 2.4 กลุ่มงานด้านพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้วย ส่วนการตลาดและส่วนขาย

 2.5 กลุ่มงานด้านบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย ส่วนบัญชี ส่วนการเงิน และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะผู้บริหารของบริษัท	มีจํานวน	8	คน	คือ

ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา

1 นายฐิติวัฒน์ สืบแสง รักษาการกรรมการผู้จัดการ วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขาเคมี) 
Marquette University U.S.A.

2 นายราเมศ เข็มเพชร กรรมการรองผู้จัดการ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3 นายวิชิต อำาไพวรรณ ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตบางชัน มัธยมศึกษาปีที่ 3
4 นายวิรัช อุทัยสาง ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตบางปะกง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลาสติก 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
5 นายพฤฒิพันธุ์ ฉายากุล ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6 นายอนุพงษ์ เร่งพุฒิพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
7 นายโฆษิต เทพเฉลิม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8 นางอัจฉรา มณีสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารของบริษัท

1. กำาหนดแผนงานเพือ่ปฏบิตัภิารกจิตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหบ้รรลตุามเปา้หมายและวตัถปุระสงค์

2. กำากับดูแลและติดตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. พิจารณากลั่นกรอง อนุมัติเรื่องสำาคัญเร่งด่วน ภายในขอบเขตอำานาจหน้าที่และวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้  
 รวมทั้งเสนอให้มีการพิจารณาและนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. ศึกษาและแสวงหาโอกาสในการทำาธุรกิจใหม่ เพื่อนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. ปฏิบัติงานเฉพาะกิจหรือทำาหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
การสรรหากรรมการของบริษัท จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ ตามที่กล่าวไว้แล้วในเรื่องโครงสร้าง

คณะกรรมการและการจัดการ ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีอำานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแล
และจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การสรรหาผู้บริหารของบริษัท จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอก หรือเป็นผู้บริหารงานประจำาและปฏิบัติงาน
เต็มเวลาของบริษัทฯ จากผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อทำาหน้าที่
ตามขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บรษัิทฯ มกีระบวนการกำาหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการทีโ่ปรง่ใส ซึง่ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน รวมทั้ง ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนของกรรมการมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจาก
ประสบการณ ์ภาระหนา้ที ่ตลอดจนบทบาทและความรบัผดิชอบ รวมถงึประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากกรรมการแตล่ะคน โดยกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นด้วย

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร จะพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้บริหารแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	กรรมการชุดย่อย	และค่าตอบแทนอื่นๆ	ที่เป็นตัวเงิน
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั กรรมการมสีทิธิไ์ดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ เบีย้เล้ียง บำาเหนจ็ โบนสั 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำาหนดเป็น
จำานวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำาหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	กรรมการชุดย่อย	และค่าตอบแทนอื่นๆ	ที่เป็นตัวเงิน

•	 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	กรรมการชุดย่อย	และค่าตอบแทนอื่นๆ	ที่เป็นตัวเงิน	มีดังนี้

	 หมายเหตุ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ซึ่งอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.- บาท (เท่ากับปี 
2557)
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ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง

ปี	2557 ปี	2558

ค่าตอบแทนกรรมการ	(บาท) ค่าตอบแทนกรรมการ	(บาท)

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา

และกําหนด
ค่าตอบแทน

รวม
คณะ

กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา

และกําหนด
ค่าตอบแทน

รวม

1 นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ 96,000     96,000 96,000     96,000

2 รศ. ดร. พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

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

3 นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

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

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

5 นายฐิติวัฒน์ สืบแสง กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ 96,000     96,000 96,000     96,000

6 นายราเมศ เข็มเพชร กรรมการ/กรรมการรองผู้จัดการ     16,000     16,000

7 นางจันทรตรี ดารกานนท์ กรรมการ  48,000     48,000 96,000   96,000

8 นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 96,000   12,000 108,000 96,000   12,000 108,000

9 นายนันทิยะ ดารกานนท์ กรรมการ 96,000     96,000    

  นายสุพจน์ ขันธวิจิตร์ กรรมการผู้จัดการ 96,000     96,000 64,000     64,000

  นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา กรรมการ 48,000 48,000

	รวม 864,000 372,000 36,000 1,272,000 752,000 	372,000	 	36,000	 1,160,000

หมายเหตุ นายนันทิยะ ดารกานนท์ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่รับค่าตอบแทนในปี 2558 

ค่าตอบแทนอื่นๆ	ของกรรมการบริษัท	และกรรมการชุดย่อย	 -ไม่มี-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร	ประจําปี	2558	มีดังนี้

ตําแหน่ง เงินเดือนและเงินอุดหนุน/ปี	(ล้านบาท)	

กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 9.39

ค่าตอบแทนอื่นๆ	ของผู้บริหาร

บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 6 คน เป็นอัตราร้อยละ 3 ของฐาน 
เงินเดือน
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หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

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

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้คำานึงถึงความรับผิดชอบ

ที่มีต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขัน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อทำาให้เกิดความสมดุลของทุกกลุ่ม  

รวมทั้งได้ยึดหลักการบริหารงานภายใต้คติพจน์ “คุณธรรม	 คุณภาพ	 คุณประโยชน์”	 ในส่วนของการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในแต่ละหมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
•	 นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยครอบคลุม
สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น การมีส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่าง 
เพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เป็นต้น

•	 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

 • ในป ี2558 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจำาป ีครัง้ที ่22 เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2558 ณ หอ้งประชุมอาคาร
สำานักงานใหญ่ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

 • บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งข้อมูลและเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมที่ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว

 • บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน
วันประชุม 

 • บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมข้อมูลและเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม (เผยแพร่วันที่ 21 มีนาคม 2558) โดยผ่านเว็บไซต์บริษัท  
(http://www.unionplastic.co.th) และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ 

•	 การอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

 • ในป ี2558 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจำาป ีครัง้ที ่22 เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2558 ณ หอ้งประชุมอาคาร
สำานักงานใหญ่ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากที่ตั้งสำานักงานใหญ่และสาขาของบริษัทฯ อยู่บริเวณชานเมืองการเดินทางไม่สะดวก บริษัทฯ เห็นว่าการใช้สถานที่ดังกล่าว 
ซึ่งอยู่ติดถนนใหญ่และมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านในการประชุม จะทำาให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีความสะดวกในการเดินทางมากกว่ามาที่สำานักงาน 
ของบริษัทฯ

 • บรษัิทฯ ไดจ้ดัเตรยีมบคุลากรอยา่งเพยีงพอ ในการตรวจสอบเอกสารผู้ถอืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ มอีากรแสตมป ์เพือ่อำานวย
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะหรือรับมอบฉันทะ และมีบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำาคัญ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น
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•	 การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

 • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนเองได้ 

 • บริษัทฯ ได้กำาหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า  
เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในวาระการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
คราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำานวนกรรมการทั้งหมด ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ท้ังน้ี 
ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร

 • มขีอ้มลูเกีย่วกบักรรมการอสิระ เชน่ ชือ่/นามสกลุ อาย ุทีอ่ยู ่การม/ีไมม่สีว่นไดเ้สียในวาระพจิารณาทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการ
อิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 • มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน ให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

 • มีคำาอธิบายว่ามีเอกสารใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำามาแสดงในวันประชุม รวมทั้งคำาแนะนำาขั้นตอนในการมอบฉันทะ

 • มีการเผยแพร่ข้อมูลการใช้สิทธิและหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  
30 วัน ก่อนวันประชุม (เผยแพร่วันที่ 21 มีนาคม 2558) โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

•	 การประชุมผู้ถือหุ้น

 • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมก่อน
เวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง เมื่อเปิดประชุม ประธานกรรมการ ได้แจ้งจำานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะ
มาประชุม และแนะนำากรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีกรรมการเข้าประชุม 8 คน 

 • บริษัทฯ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนเสียง 
ได้อย่างเท่าเทียมกัน/ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหน่ึงถูกจำากัดสิทธิในแต่ละวาระการประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญใน 
ที่ประชุม

 • ประธานท่ีประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งตอบคำาถามที่สำาคัญจน
ครบทกุประเดน็ จนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุพอใจและไมม่ขีอ้สงสยัแลว้ จงึใหม้กีารลงคะแนนเสยีงไปตามวาระการประชมุ โดยไมม่กีาร 
สลับวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 22

 • มีการเผยแพร่รายงานการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม 
(เผยแพร่วันที่ 2 พฤษภาคม 2558) 

 • การเลือกตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
  (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละ 

   หลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำานวนกรรมการทั้งหมด ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้  
   ตามแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1)  
   ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็น 
   ผู้ออกเสียงชี้ขาด

  (4) ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนเองในวาระการเลือกตั้งกรรมการ 
   ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็น 
   คณะครั้งเดียวเต็มตามจำานวนกรรมการทั้งหมด ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
   จะเห็นสมควร ได้มีข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระ เช่น ชื่อ/นามสกุล อายุ ที่อยู่การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ 
   พิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูล
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
•	 นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้มีการกำากับดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย ให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานตาม 

หมวดแรก (สิทธิของผู้ถือหุ้น) อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทได้กำากับดูแลการใช้เงิน 

ของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ

•	 ไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

 • ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ีครัง้ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไมม่กีารเพิม่วาระการประชมุนอกเหนอืจากวาระการประชมุ

ตามหนังสือนัดประชุม ที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

อย่างเพียงพอ

•	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มวาระการประชุม

 • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายในการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  

ในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดทำาแบบฟอร์ม หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอเพิ่มวาระ 

รวมทั้งกำาหนดระยะเวลาการเสนอเพิ่มวาระ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่าจะ

บรรจุ/ไม่บรรจุ เป็นวาระในหนังสือนัดประชุม และให้การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่ยุติ

 • มีการเผยแพร่แบบฟอร์ม หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอเพิ่มวาระ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวัน

ประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ (เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557)

•	 ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

 • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำาหนด ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 • บรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถกำาหนดทศิทางการออกเสยีงในแตล่ะเรือ่ง

ได้ว่า เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 

 • ในวาระการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละ

หลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำานวนกรรมการทั้งหมด ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ

เห็นสมควร

 • มขีอ้มลูเกีย่วกบักรรมการอสิระ เชน่ ชือ่/นามสกลุ อาย ุทีอ่ยู ่การม/ีไมม่สีว่นไดเ้สียในวาระพจิารณาทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการ

อิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ  

3 คน ให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 • มีคำาอธิบายว่ามีเอกสารใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำามาแสดงในวันประชุม รวมทั้งคำาแนะนำาขั้นตอนในการมอบฉันทะ

 • บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำาคัญ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น 

•	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • กรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การทำาธุรกรรม กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษัทจะมีมาตรการ และนโยบายให้มีการทำารายการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคล 

ทั่วไป โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำาคัญในการพิจารณาอนุมัติการทำาธุรกรรมได้กระทำาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใน 

ธุรกรรมนั้น

 • ในกรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การอนุมัติการทำาธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว เช่น  

การซื้อขายสินค้า เป็นต้น บริษัทฯ จะมีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ รวมทั้ง 

มีการติดตามการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทร่วมและบริษัทย่อย อย่างสมำ่าเสมอ
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•	 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

 • บริษัทฯ มีมาตรการ และมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ในการเก็บข้อมูลความลับของบริษัทฯ โดยกำาหนดไว้ใน 

ข้อบังคับการทำางานของพนักงานบริษัทฯ และมีระบบป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งแจ้งแนวทางดังกล่าว 

ให้ทุกคนในองค์กรทราบและถือปฏิบัติ

 • กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าว ให้แก่ 

คณะกรรมการทราบเป็นประจำา

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
•	นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายว่าผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม จะต้องได้รับการ 

ดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป ดังนี้

•	 พนักงาน	:	 บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะไมใ่หม้กีารลว่งละเมดิสทิธมินษุยชนของพนกังาน โดยกำาหนดไวใ้นระเบยีบบงัคบัในการ

ทำางาน ภายใต้หัวข้อ ระเบียบวินัยเกี่ยวกับความประพฤติ

  บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาให้ความรู้ และเสริมสร้างบรรยากาศการทำางานที่ดี รวมทั้งมีสวัสดิการต่างๆ เพื่อ

สร้างความมั่นคงให้แก่พนักงาน ดังนี้

	 	 •	 การพัฒนาบุคลากร

   • จดักจิกรรมอบรมสมัมนา ใหค้วามรูแ้ละเพิม่ทกัษะในการทำางานใหก้บัพนกังาน โดยผ่านการอบรมสมัมนา 

    ต่างๆ 

	 	 •	 การดแูลเรือ่งความปลอดภัย	สวสัดิการ	และสทิธปิระโยชน์ต่างๆ	ใหก้บัพนักงานอยา่งเหมาะสมเทา่เทยีม	

	 	 	 และเป็นธรรม	ดังนี้

   • มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน คณะกรรมการสวัสดิการ 

    พนักงาน

   • มีสวัสดิการรถรับส่งพนักงาน การรักษาพยาบาล และสวัสดิสงเคราะห์อื่นๆ

   • มีกิจกรรมบันเทิงและกีฬา เช่น กีฬาภายใน/ภายนอกบริษัทฯ

•	 ผูถ้อืหุ้น	:	บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่และรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งจรงิจงัและสมำา่เสมอ โดยมุง่เนน้สรา้งผลกำาไรหรอืผลตอบแทน

ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น

•	 ลกูคา้	:	บรษิทัฯ มคีวามเอาใจใส ่และรบัผดิชอบตอ่ลกูคา้ โดยมนีโยบายคณุภาพเปน็ลายลกัษณอ์กัษร มใีบรบัรองมาตรฐาน

คุณภาพ (ISO 9001, ISO/TS 16949) ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและรักษามาตรฐาน ไม่ส่งของเสียให้ลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า  

มีบุคคลที่ทำาหน้าที่รับข้อร้องเรียนลูกค้า และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด 

•	 คู่ค้า	 : การซื้อสินค้าของบริษัทฯ มีขั้นตอนในการตรวจสอบ โดยยึดหลักความเสมอภาค ความโปร่งใส อยู่บนพ้ืนฐาน 

ของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำานึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่าและคุณภาพ มีการเปรียบเทียบองค์ประกอบต่างของคู่ค้าโดย 

ไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีการทำาสัญญาระหว่างคู่ค้า มีระบบการจัดเก็บเอกสาร โดยมีการแต่งตั้งกรรมการมาช่วยในการพิจารณา 

องค์ประกอบต่างๆ ของงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

•	 คู่แข่ง	: 

 • ปฏิบัติตามกรอบ กติกา การแข่งขันที่ดี เป็นธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต และไม่ทำาลายคู่แข่งขัน

 • บริษัทฯ มีข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กรอย่างชัดเจน ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทำางาน ภายใต้หัวข้อ

ระเบียบวินัยในการทำางาน

•	 เจ้าหนี้	:	ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ และหลีกเลี่ยงการกระทำาที่ไม่สุจริต



รายงานประจำ ปี 2558

26  คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ 

•	นโยบายในการดูแลชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือและพัฒนา การบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

•	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	(Environment)
 บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตภายในของบริษัทฯ ที่

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและการนำาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ และมาตรการประหยัดพลังงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใน
การผลิต และลดมลภาวะต่างๆ ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยบริษัทฯ ได้เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์และดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม ดังนี้

•	 การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 บริษัทฯ ได้รับการตรวจประเมินและได้ใบรับรองระบบ ISO14001: 2004 จาก  BUREAU VERITAS CERTIFICATION   
(THAILAND) LIMITED เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 (วันที่หมดอายุ 17 มกราคม 2561) 

•	 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

 • บรษิทัฯ ไดน้ำากระดาษทีใ่ชแ้ลว้ และยงัเหลอืพืน้ทีอ่กีหนึง่หนา้ นำากลบัมาใชใ้หม ่เพือ่ลดความสญูเปลา่จากการใชก้ระดาษ
ภายในโรงงาน 

 •	 บรษัิทฯ ไดน้ำาลมรอ้นทีอ่อกจาก Hopper Dryer หมนุเวยีนกลับมาใช้อกี เพือ่ลดการทำางานของ Heater เปน็การประหยดั
พลังงานอีกทางหนึ่ง โดยไม่มีผลกระทบต่อการทำางาน

 •	 บริษัทฯ ได้ทำาการรวบรวมภาชนะท่ีท้ิงแล้ว เช่น กล่องนม กล่องนำ้าผลไม้ เพื่อนำาไปบริจาค เพื่อการนำากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle)

•	 มาตรการประหยัดพลังงาน

 •	 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างภายในโรงผลิตที่ 1 ไปใช้หลอดประหยัดพลังงาน โดยให้ความสว่างเหมาะสมกับ 
สภาพการทำางาน

 •	 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสายพานพัดลมระบายอากาศของโรงผลิตที่ 2 ทำาให้พัดลมทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด
พลังงาน

 •	 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดค่า Demand Charge ของโรงผลิตที่ 2 โดยวางแผนการเปิดเครื่องจักรให้อยู่ในช่วงเวลาที่ 
เหมาะสม

•	 ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

 • บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่างๆ โดยผ่านตู้แสดงความคิดเห็นของพนักงานบริษัทฯ ผ่าน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

 • มีกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ และติดตามแก้ไขข้อร้องเรียน โดยมีการนำาเสนอผลการติดตาม และแก้ไขข้อร้องเรียน  
ผ่านการประชุม Operation เป็นประจำา

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
•	 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูล 

ทางการเงินอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานประจำาปี เป็นต้น
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•	 การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ

กรรมการแต่ละคน โดยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด  

ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน รายละเอียดค่าตอบแทน 

กรรมการและผู้บริหาร ปรากฏในรายงานประจำาปี หน้าที่ 20 - 21 ในหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

•	 การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

 • บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

และกำาหนดค่าตอบแทน ไว้แล้วในรายงานประจำาปี หน้าที่ 15 - 18 ในหัวข้อการจัดการ

 • บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ และจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ใน 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ไว้แล้วในรายงานประจำาปี หน้าที่ 16  

ในหัวข้อการจัดการ

•	 การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา

 • บริษัทฯ ได้เปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้แล้วในรายงานประจำาปี หน้าที่ 43 ในรายงานของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

•	 การเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น

 • บรษิทัฯ ไดเ้ปดิเผยรายชือ่ผูถื้อหุน้ใหญ ่10 รายแรก ไวแ้ลว้ในรายงานประจำาป ีหนา้ที ่13 ในหวัขอ้ผูถ้อืหุน้ และบนเวบ็ไซต ์

ของบริษัทฯ

•	 การเปิดเผยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน

 • ในกรณี (ถ้ามี) รายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยช่ือของบุคคล ที่มีการทำารายการระหว่างกัน  

ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการเงื่อนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ ไว้แล้วในรายงานประจำาปี หน้าที่ 28 ในหัวข้อ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•	 การเปิดเผยการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

 • บริษัทฯ ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

ให้ทราบและรวบรวมไว้ทุกปี 

•	 การเปิดเผยรายงานทางการเงิน

 • คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏ

ในรายงานประจำาปี ซ่ึงงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำาข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสมกับธุรกิจ และถือปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอ รวมทั้งรายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชี 

และมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 • รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

 • รายละเอียดรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน อยู่ในรายงานประจำาปี หน้าที่ 44

•	 หน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์

 บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน และมีความเท่าเทียมกัน โดยได้เปิด 

ช่องทางให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำาคัญของบริษัท เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น ภาพรวมบริษัท/คณะกรรมการ/ 

ผู้ถือหุ้น/ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน/งบการเงิน/ข่าวบริษัท/แบบ 56-1 และรายงานประจำาปี เป็นต้น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

(http://www.unionplastic.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
•	 นโยบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีอำานาจหน้าที่ในการ

ควบคมุดแูลและจดัการบรษิทั ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และนโยบายของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น 

และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 • บริษัทฯ กำาหนดบทบาทและอำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันบุคคลที่ดำารง 

ตำาแหน่งประธานกรรมการ ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อเป็น 

การแบ่งแยกหน้าที่ในการกำาหนดนโยบาย การกำากับดูแล และการบริหารงานประจำา โดยบริษัทฯ มีการกำาหนดขอบเขตอำานาจ 

หน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ และมีการแบ่งแยกอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาด ระหว่างการอนุมัติ  

การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สินของบริษัท เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำานาจโดยไม่จำากัด

•	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ ตามข้อบังคับบริษัท รวมถึง การควบคุมดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 • คณะกรรมการบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการกำาหนด นโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท 

 • คณะกรรมการบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินงานของ

บริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ รวมทั้งกำากับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำาเนินงานตาม 

นโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมในการกำาหนด

มาตรฐานความประพฤติท่ีดีไว้ในข้อบังคับในการทำางาน และมีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน เพื่อให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ  

รวมทั้งได้เน้นถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีคุณธรรม และการไม่เอาเปรียบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้คติพจน์ 

“คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์”

•	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • กรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การทำาธุรกรรม กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษัท จะมีมาตรการ และนโยบายให้มีการทำารายการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคล 

ทั่วไป โดยได้คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำาคัญในการพิจารณาอนุมัติการทำาธุรกรรมได้กระทำาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย 

ในธุรกรรมนั้น

 • ในกรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การอนุมัติการทำาธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว เช่น  

การซื้อขายสินค้า เป็นต้น บริษัทฯ จะมีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ รวมทั้ง 

มีการติดตามการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทร่วมและบริษัทย่อย อย่างสมำ่าเสมอ

• มรีะบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในดา้นการดาํเนนิงาน	รายงานทางการเงนิ	และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ	

และนโยบาย	โดยได้ดําเนินการ	ดังนี้

 • มีสํานักตรวจสอบภายใน	 (Internal Audit) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ 

ในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และมีการทบทวนระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสมำ่าเสมอ ปีละ 1 ครั้ง นอกเหนือจากการสอบทานระบบการ 

ควบคุมภายในของแต่ละระบบงานของบริษัทฯ
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 • มีการบริหารความเสี่ยง	 (Risk Management) บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้จัดทำาคู่มือ 

การบริหารความเสี่ยงขึ้น พร้อมกับได้ให้แต่ละหน่วยงานประเมินความเส่ียงที่เกิดขึ้น โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง และการประชุมของแต่ละหน่วยงาน บริษัทฯ มีนโยบายในการติดตามเหตุการณ์ความเสี่ยงเป็นประจำาทุกเดือน โดย 

กำาหนดให้รายงานผลความก้าวหน้าไตรมาสละ 1 ครั้ง และในระดับองค์กรปีละ 2 ครั้ง 

•	 การประชุมคณะกรรมการ

 • บรษิทัฯ ไดก้ำาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเปน็การลว่งหนา้ทัง้ป ีและไดแ้จง้ใหก้รรมการแตล่ะคนทราบกำาหนดการ

ดังกล่าว เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

 • บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ เป็นประจำาทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานและติดตามผลการดำาเนินงาน 

ของบริษัท รวมทั้งพิจารณารายงานทางการเงินทุกไตรมาส ตลอดจนการพิจารณารายการเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี  

(แบบ 56-1) ก่อนการนำาส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำานักงาน ก.ล.ต.

 • เลขานกุารบรษิทั จะจดัเตรยีมและสง่หนงัสอืเชญิประชมุ พรอ้มระเบยีบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุ 

ให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

 • ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ รว่มกนัพจิารณาเลือกเรือ่งเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ ในการเสนอเรือ่ง

เข้าสู่วาระการประชุม

 • ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและมากพอ ที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำาคัญกันอย่างรอบคอบและ 

ทั่วกัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และกรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำาสู่ที่ประชุม รวมท้ัง

ประเด็นการกำากับดูแลกิจการ

 • ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการทกุคน จะเขา้รว่มประชมุทกุครัง้ เวน้แตจ่ะตดิเดนิทางไปตา่งประเทศ

หรือติดภารกิจอื่นหรือป่วย

 • กรรมการผู้จัดการ เชิญผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านบัญชีและ 

การเงิน 

 • สนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำาเป็นเพิ่มเติม จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท หรือ 

ผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำาหนดไว้

•	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร

 • มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองของคณะกรรมการ อยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ เพือ่ใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพจิารณา

ผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

•	 ค่าตอบแทนกรรมการ

 • บริษัทฯ มีกระบวนการกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณากำาหนดค่าตอบแทน รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

 • ค่าตอบแทนของกรรมการมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจาก

ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน 

 • ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร เป็นไปตามผลงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจ
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การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนาความรู้กรรมการ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ดังต่อไปนี้

ลําดับที่ รายชื่อกรรมการ

	หลักสูตร	

ความท้าทายของกรรมการ
ตรวจสอบกับบทบาท 

การสอบทานข้อมูลการเงิน
และข้อมูลที่มิใช่การเงิน	

(จํานวนชั่วโมง)

หลากหลายประเด็นสําหรับ
กรรมการตรวจสอบ	

(จํานวนชั่วโมง)

บทบาทหน้าที่และทักษะ 
ของการเป็นกรรมการ

 

(จํานวนชั่วโมง)

1 นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์ 5 8 -
2 นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย - 8 -
3 นายราเมศ เข็มเพชร - - 8

รวมจํานวนชั่วโมง 5 16 8

การพัฒนาความรู้ผู้บริหาร

ผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ดังต่อไปนี้

ลําดับที่ หลักสูตร จํานวนชั่วโมง

1 ทิศทาง CSR ปี 2558 และสัมมนา ESG The Factors of Sustainability 3
2 TCC Machine Safety Practical Training in Line 6
3 Explanation for New Safety Evaluation Criteria 3
4 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 12
5 20 ประเด็นมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ทำาบัญชีต้องปฏิบัติ 6
6 รวมประเด็นปัญหาจากการจัดทำาบัญชีที่ต้องแก้ไข 6
7 จป.บริหาร 12
8 ปญัหาทีเ่กดิจาก Stock สนิคา้ขาด - เกนิ จากรายงานสนิคา้และวตัถดุบิพรอ้มแนวทางแกไ้ขเมือ่สรรพากรเขา้ตรวจ 6

9 การจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Reporting) 6
10 How to coach/OJT by Boss 6
11 Invitation to attend lecture session of Suppliers Financial Risk Assessment 3
12 ความสำาคัญของ CFO ต่อกิจการ 3
13 คณะกรรมการความปลอดภัย 12
14 IT กับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการก้าวไปสู่ยุค Digital Economy 6
15 Molding Innovation Days 2015 6
16 Operational Efficiency Kaizen by utilization of wi-fi network 3
17 Smart IA in digital world 6
18 หลักเกณฑ์และวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งระบบตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจตามคำาสั่ง ท.ป. 4/2528 6
19 งบการเงินและการจัดทำารายงานวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริหาร 6

รวมจํานวนชั่วโมง 117
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทัฯ มแีนวทางปฏบิติัในการดูแลการนำาขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบัของบรษิทัฯ ไปเปดิเผยตอ่บคุคลภายนอก โดยกำาหนด

ให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับ ซึ่งระบุอยู่ในระเบียบข้อบังคับการทำางาน หากพนักงาน

ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ นอกจากนี้ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้กำาหนดให้กรรมการและ

ผู้บริหารลงนามในหนังสือรับรองรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ/หรือผู้บริหาร เพื่อแสดงถึงการไม่กระทำาการใดๆ 

อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการนำาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ไปใช้ ไม่ว่าจะเพื่อ 

ผลประโยชนส์ว่นตวัหรอืไม ่หรอืนำาความเสยีหายมาสูบ่รษิทัฯ โดยเจตนาหรอืไมก่ต็าม รวมทัง้การนำาขอ้มลูดงักลา่วไปเผยแพร่

แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่ง หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการสอบทานความ

เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ ดีเพยีงพอทีจ่ะชว่ยลดความเสีย่งในการทำาธรุกจิ สามารถช่วยปกป้องคุม้ครองทรพัยส์นิของบรษิทัฯ จากการ

สูญหาย หรือนำาไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำานาจหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจนช่วยในการปกป้องคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสม และประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบ

ภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ หรือพิจารณาในทุก

ไตรมาส ซึง่ในปทีีผ่า่นมา คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเหน็ และใหค้ำาแนะนำาตอ่ฝา่ยบรหิารในเรือ่งทีเ่ปน็สาระสำาคญั 

นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก คือ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำา

ปี 2558 ได้ให้ความเห็นว่า ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะ

มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้สอบทาน

ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลักของระบบการควบคุมภายใน 

5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ 

และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการ

ควบคุมภายในอย่างเหมาะสมแล้ว ทั้ง 5 ส่วน
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้ง 

จากปัจจัยภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญของทุกกระบวนการในการดำาเนิน 

ธุรกิจของบริษัทฯ และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้กำาหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร พนักงาน 

ทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำาหน้าท่ีบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด สำาหรับการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบภายใต้การกำากับดูแล 

ของกรรมการผู้จัดการ และความเสี่ยงในระดับปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของผู้บริหารท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติ 

งานในหน่วยงานน้ันๆ โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ 

ยอมรับได้ โดยมีปัจจัยความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการดำาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้อยละ 82 ของรายได้โดยรวม ซ่ึงถือว่าเป็น 

กลุ่มรายได้หลัก ประสบกับสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาภัยแล้ง และสินค้าเกษตรราคาตกตำ่า กำาลังซื้อของผู้บริโภค 

ลดลง ประกอบกับการแข่งขันที่มากขึ้น ทำาให้บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2558 ใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ดีบริษัทฯ  

ได้พยายามที่จะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยการหารายได้เพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจที่มุ่งเน้นการส่งออกเป็นหลักเพื่อมาเสริม 

รายได้ที่ขาดหายไป ในขณะเดียวกันได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของเครื่องจักร โดยมีการจัดหาเครื่องจักรใหม่ 

มาทดแทนเก่าที่ล้าสมัย และดำาเนินการปรับปรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเต็มประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
สำาหรับความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้  

โดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายท่ี

เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้า

ที่หลากหลายและมีอยู่จำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของ 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากวัตถุดิบที่มีความสำาคัญต่อการผลิต
บริษัทฯ สั่งซื้อเม็ดพลาสติกจากตัวแทนในประเทศ 100% โดยการซื้อเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งราคานำ้ามันดิบใน 

ตลาดโลกมีอิทธิพลต่อราคาวัตถุดิบของสินค้าพลาสติก เนื่องจากเม็ดพลาสติกเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นนำ้ามันดิบ หาก 

ราคานำ้ามันดิบในตลาดโลกสูงขึ้นก็มีผลทำาให้ราคาเม็ดพลาสติกสูงข้ึน ส่งผลถึงต้นทุนการผลิตที่เพิ่มข้ึนตามด้วย ดังนั้น 

ความผันผวนที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพตลาดและปัจจัยอื่นๆ เช่น ระดับของอุปสงค์และอุปทาน อัตราแลกเปลี่ยน 

เงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีแนวทางรองรับความเสี่ยง ดังนี้
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1. มีการตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาเม็ดพลาสติกจากผู้ขายมากกว่า 1 ราย ก่อนการสั่งซื้อ

2. ติดตามแนวโน้มราคาเม็ดพลาสติกจากผู้ขายภายในประเทศและต่างประเทศ

3. หากมีการขึ้นราคาของเม็ดพลาสติก บริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติก 

 เนื่องจากลูกค้าได้ตกลงร่วมกันว่าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงนั้นโดยการรับภาระจากการปรับราคาของผลิตภัณฑ์ 

 ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ พิจารณาว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับตำ่า เนื่องจากปริมาณของรายการท่ีเป็นเงินตรา 

ต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปีมีน้อยรายการ และจำานวนเงินของแต่ละรายการเป็นจำานวนที่ค่อนข้างตำ่า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล อย่างไรก็ตาม 

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ไม่มีดอกเบ้ียหรือมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับตำ่า

ความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภัย
ในรอบปีทีผ่า่นมา ไมม่อีทุกภยัเกดิขึน้ แต่เพือ่ความไมป่ระมาท บรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มภายในโรงงาน 

และได้มีการตรวจสอบความแข็งแรงของแนวกำาแพงกั้นนำ้าอยู่เสมอ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 30 ของยอดขายรวม
บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่อยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มยานยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่จะมีรายใหญ่อยู่ 4 ราย ซึ่งมียอด 

คำาสั่งซื้อจากบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 58 ของรายได้รวมท้ังหมด แต่ไม่มีรายใดมีคำาสั่งซื้อเกินร้อยละ 30 ซึ่งท่ีผ่านมา 

บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีคู่แข่งหลายราย ดังนั้นหากบริษัทฯ สูญเสียลูกค้า 

รายดังกล่าวไป และไม่สามารถหาลูกค้ารายอื่นมาทดแทนได้ ก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25
บริษัท สหยูเน่ียน จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทฯ จำานวน 12,380,130 หุ้น คิดเป็น 

ร้อยละ 49.52 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่การดำาเนินงานของบริษัทฯ ไม่ได้มีลักษณะของการพึ่งพา 

บริษัทใหญ่ ที่เป็นนัยสำาคัญ มีเพียงความสัมพันธ์เป็นครั้งคราวเฉพาะธุรกรรม เช่น การให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์การดำาเนินการที่ผ่านมา

สภาวะเศรษฐกิจในปี 2558 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

มียอดการผลิตและขายไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของตลาดโลก เช่น สหรัฐอเมริกา 

ยุโรป จีน ที่ยังคงมีปัญหามาต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันตลาดภายในประเทศเอง ก็ยังคงซบเซาจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นจากการ 

ส่งออกที่มีปัญหา อีกปัจจัยที่ทำาให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวคือ ภาวะภัยแล้งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลิตผลด้านการเกษตร และ 

รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกตำ่า ทำาให้กำาลังซื้อหลักของตลาดภายในประเทศลดลง การบริโภคชะลอตัว ยอดขายของบริษัทฯ 

ในปี 2558 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประมาณ 5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้

1. กลุ่มรถยนต์ มีรายได้เพิ่มขึ้น 2.00%

2. กลุ่มรถจักรยานยนต์ มีรายได้ลดลง 5.00%

3. กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า มีรายได้ลดลง 65.00%

4. กลุ่มอื่นๆ มีรายได้ลดลง 11.00% 

5. แม่พิมพ์ มีรายได้เพิ่มขึ้น 94.00%

สัดส่วนรายได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์	(%)
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บริษัทฯ มีความสามารถในการทำากำาไรในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 ดังนี้ กำาไรต่อหุ้นลดลงจาก 1.87 บาท เป็น 1.11 บาท  
อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน ลดลงจาก 6.77% เป็น 3.56% เมื่อพิจารณาถึงอัตรากำาไรขั้นต้น ปี 2558 ลดลงจากปี 2557 คือ  
10.37% เป็น 7.82% ในด้านอัตรากำาไรสุทธิลดลงจากปีก่อนในปี 2558 เท่ากับ 3.56% ส่วนของปี 2557 เท่ากับ 5.94%  
ตามลำาดับ ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิลดลงจากปี 2557 ประมาณ 40.64% เป็นผลจาก

1.	 ยอดขายชิ้นงานพลาสติก ของบริษัทฯ ในปี 2558 ลดลงประมาณ 21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสาเหตุ 
ดังต่อไปนี้

 - กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ ยอดขายลดลงประมาณ 5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ชิ้นส่วนรถยนต์มียอดขายเพิ่มข้ึนประมาณ 8 ล้านบาท จากยอดขายในประเทศที่เพิ่มขึ้นประมาณ 3 ล้านบาท  
 ตามแนวโน้มของยอดขายและผลิตรถยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น สาเหตุจากการประกาศปรับอัตราภาษี 
 สรรพสามติสำาหรบัรถยนตใ์หมใ่นป ี2559 ทำาใหย้อดสัง่จองและผลิตรถยนตใ์นชว่งปลายปปีรบัตวัเพิม่สูงขึน้ นอกจากนี ้
 ยอดขายต่างประเทศมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5 ล้านบาท โดยลูกค้ารายหลักคือ กลุ่มบริษัทรถยนต์ สาเหตุที่ 
 ยอดขายเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองมาจากช่วงไตรมาส 3 ปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทรถยนต์ เร่งการผลิตให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจะ 
 ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอินเดีย และในช่วงธันวาคม บริษัทฯ ยังได้รับงานมาจากประเทศอินเดียเข้ามาอีก 
 จำานวนหนึ่ง โดยชิ้นงานที่ฉีดนั้นยังเป็นชิ้นงานตัวเดิมอยู่

  • ช้ินส่วนจักรยานยนต์มียอดขายลดลงประมาณ 13 ล้านบาท ถึงแม้ว่ายอดขายและผลิตรถจักรยานยนต์ใน 
 อุตสาหกรรมยานยนต์จะใกล้เคียงกันกับปีก่อน แต่เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา พม่าซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของ 
 บริษัทรถจักรยานยนต์ ที่เป็นลูกค้ารายหลักของบริษัทประสบปัญหาอุทกภัย จึงทำาให้ยอดการสั่งจากตลาดดังกล่าว 
 ลดลงไปอย่างมาก

 - กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ยอดขายลดลงประมาณ 8 ล้านบาท โดยแนวโน้มยอดขายในกลุ่มนี้ลดลงมาโดยตลอด เนื่องมาจาก 
การแข่งขันด้านราคาที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับการที่ลูกค้าบางรายนำาแม่พิมพ์กลับไปผลิตเองเพื่อลดต้นทุนในการผลิต

 - กลุ่มชิ้นส่วนกระติกนํ้า ยอดขายลดลงประมาณ 8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นการลดลงทั้งในส่วนของ 
ชิ้นส่วนกระติกนำ้าซึ่งเกิดจากการแข่งขันทางด้านราคา และในส่วนของแม่พิมพ์ที่มีจำานวนผลิตแม่พิมพ์ลดลงจากปีก่อน

ผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร
บริษัทฯ มีความสามารถในการทำากำาไรในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 สาเหตุจากยอดรายได้จากการรับจ้างฉีดชิ้นงาน 

พลาสติก ลดลงประมาณ 21 ล้านบาท เนื่องมาจากความต้องการสินค้าในตลาดลดลง ทำาให้การแข่งขันในตลาดมีการแข่งขันมากขึ้น 
ประกอบกับลูกค้าบางราย ได้ลงทุนในเครื่องฉีดใหม่และนำาชิ้นงานบางส่วนกลับไปฉีดเอง จึงมียอดสั่งซื้อลดลง
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2.	 ยอดขายแม่พิมพ์	ในปีปัจจุบันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 25 ล้านบาท ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ในไตรมาสปัจจุบัน
มาจากกลุ่มบริษัทรถยนต์ จำานวน 33 ล้านบาท ที่มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ ทำาให้ต้องใช้แม่พิมพ์แบบใหม่เพื่อใช้ในการฉีดชิ้นส่วนรถยนต์
สำาหรับรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตามยอดขายแม่พิมพ์ให้กับลูกค้ารายอื่นปรับตัวลดลงประมาณ 8 ล้านบาท

3.	 เงินปันผลรับ	บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจำานวน 26 ล้านบาท เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนในบริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ 
จำากัด ซึ่งลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย

4.	 อัตรากําไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน เนื่องจากในปีปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนของยอดขายแม่พิมพ์ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งโดยปกติ
แล้ว อัตรากำาไรขั้นต้นจากการขายแม่พิมพ์จะตำ่ากว่าชิ้นงานพลาสติกจึงส่งผลให้อัตรากำาไรขั้นต้นโดยรวมลดตำ่าลง นอกจากนี้ ยอดขาย
ที่ลดลง ส่งผลให้มีการผลิตลดลงตามไปด้วย ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจึงสูงขึ้น

5.	 รายได้อื่น ในปีปัจจุบัน ลดลงประมาณ 7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปีก่อนบริษัทฯ ได้รับเงินค่าชดเชย 
แม่พิมพ์จากบริษัทรถยนต์ที่สั่งผลิตชิ้นงานไม่ครบตามจำานวนที่ตกลงกันในสัญญา

6.	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ในปีปัจจุบันลดลง 1 ล้านบาทจากปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขาย 
ที่ลดลงตามแนวโน้มของยอดขาย

บริษัทฯ มีแนวทางในการท่ีจะพยายามรักษาฐานลูกค้าที่อยู่เดิม โดยการมุ่งเน้นเรื่องการปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงาน  
การส่งมอบที่ตรงเวลา และพยายามท่ีจะหายอดขายเพิ่ม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อสร้าง 
ความมั่นใจให้กับลูกค้าในการดำาเนินธุรกิจกับบริษัท

อัตราผลตอบแทนต่อการใช้สินทรัพย์ (ROA) ลดลงจาก 6.33% เป็น 3.95% และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
(ROE) ลดลงจาก 8.05% เป็น 5.01% ในขณะเดียวกันอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมลดลงจาก 1.07 เท่า เป็น 1.11 เท่า  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรสุทธิลดลงจาก 36.84% เป็น 30.95% ตามลำาดับ

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่ทำาให้อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวมในปี 2558 เป็น 1.11 เท่า พบว่าประสิทธิภาพในการจัดการ
สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของกิจการยังสามารถใช้ประโยชน์เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพ่ิมขึ้น 
จากปีก่อน 3.24 เท่า เป็น 3.46 เท่า อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 13.21 รอบ เป็น 15.89 รอบ อันเนื่องมาจาก 
ยอดสินค้าคงเหลือสิ้นปี 2558 ลดลง ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียลดลงจากเดิมคือ 56 วัน เป็น 49 วัน ตามลำาดับ ลูกหน้ีส่วนใหญ่ 
เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำาหนดชำาระและไม่มีปัญหาในการเรียกเก็บหน้ี เน่ืองจากเป็นลูกหน้ีรายใหญ่ คือ บริษัทที่ผลิตรถยนต์ท่ีมี 
ชื่อเสียงในประเทศไทย บริษัทฯ จึงพิจารณาไม่ตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 23 วัน

ส่วนในด้านต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 จำานวน 22 ล้านบาท 

โดยสาเหตุหลักเป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบและบำารุงรักษาเครื่องจักร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ต้นทุนขายและกําไรขั้นต้น	รายไตรมาส	 

2557	-	2558

ล้านบาท

250

200

150

100

50

0

ต้นทุนขาย

กําไรขั้นต้น

	 ไตรมาส	1	 ไตรมาส	2	 ไตรมาส	3	 ไตรมาส	4	 ไตรมาส	1	 ไตรมาส	2	 ไตรมาส	3	 ไตรมาส	4
	 2557	 2557	 2557	 2557	 2558	 2558	 2558	 2558



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำ กัด (มหาชน)

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ 37 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง	 :	 ในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงระยะสั้น หรือการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทฯ ในการ 

ชำาระหนี้ระยะสั้น พบว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสำาคัญ ในปี 2558 บริษัทฯ  

มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2557 คือ อัตราทุนหมุนเวียนเท่ากับ 3.46 เท่า และ 3.24 เท่า ส่วนอัตราทุนหมุนเร็วเท่ากับ  

3.09 เท่า และ 2.73 เท่า ตามลำาดับ

ความสามารถในการชําระหนี้	 :	พิจารณาจากภาพโดยรวมแล้วบริษัทฯ ยังมีศักยภาพในการชำาระหน้ีได้โดยไม่มีผลกระทบ 

ทางด้านความเสี่ยงใดๆ เมื่อพิจารณากระแสเงินสดจากการดำาเนินงานจะเห็นว่าในปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการ 

ดำาเนินงาน 69 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อสนับสนุนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถในการชำาระหนี้ได้

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีฐานะการเงินซึ่งวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ หนี้สิน 

และส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

รายการ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	(หน่วย	:	ล้านบาท)

ปี เพิ่ม	/	(ลด)

2558 2557 จํานวน %

รวมสินทรัพย์ 700.52 735.09 (34.57) (4.71)
รวมหนี้สิน 147.10 158.01 (10.91) (6.91)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 553.42 577.08 (23.66) (4.10)

สินทรัพย์	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์จำานวน 700.52 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำานวน 34.57 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 4.71 โดยมีรายละเอียดสำาคัญดังนี้

-	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน  
3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้
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กระแสเงินสด

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม
(หน่วย	:	ล้านบาท)

2558 2557

เงินสดคงเหลือยกมาต้นปี 122 114
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
 กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำาเนินงาน 54 80
 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 20 2
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 74 82
รับดอกเบี้ย 2 4
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (24) (23)
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 17 15
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 69 78
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (40) (1)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (46) (71)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (17) (8)
เงินสดคงเหลือปลายปี 105 122

 • ในปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 69 ล้านบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อนประมาณ 9  

  ล้านบาท สาเหตุเนื่องมาจากกำาไรจากการดำาเนินงานที่ลดลงจากยอดขายและอัตรากำาไรขั้นต้นที่ลดลง

 • บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำานวนรวมทั้งส้ิน 40 ล้านบาท โดยบริษัทฯ นำาเงินไปลงทุนใน 

  เงินฝากประจำา 7 และ 12 เดือน เพิ่มขึ้นจำานวน 35 ล้านบาท ซื้ออุปกรณ์ และชำาระหนี้เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ 32 ล้านบาท  

  ขณะที่ในระหว่างปีบริษัทฯ รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นและเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจำานวน 27 ล้านบาท

 • กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 47 ล้านบาท คือการจ่ายเงินปันผลประจำาปีของบริษัทฯ 

-	 เงินลงทุนชั่วคราว

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนน้ีคือเงินฝากประจำาอายุ 7 เดือน และ 12 เดือนจำานวน 80 ล้านบาท และ 50  

ล้านบาท ตามลำาดับ และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.625 - 1.90 ต่อปี (2557 : เงินฝากประจำาอายุ 6 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  

2.60 - 3.00 ต่อปี)

-	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ณ 31 ธันวาคม 2558 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำานวนเงิน 90 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2557 เป็นจำานวนเงิน 19 ล้านบาท สาเหตุที่ทำาให้ลูกหนี้ลดลงเนื่องมาจากยอดขายลดลง พบว่าอายุหนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ถึง

กำาหนดชำาระ และไม่มีปัญหาในการรับชำาระหนี้ บริษัทฯ จึงพิจารณาไม่ตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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ลูกหนี้การค้าสุทธิ/ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) มูลค่าลูกหนี้การค้าคงเหลือ (ล้านบาท)

	 ไตรมาส	1	 ไตรมาส	2	 ไตรมาส	3	 ไตรมาส	4	 ไตรมาส	1	 ไตรมาส	2	 ไตรมาส	3	 ไตรมาส	4
	 2557	 2557	 2557	 2557	 2558	 2558	 2558	 2558
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-	 สินค้าคงเหลือ	

 จำานวนวันในการถือครองสินค้า รายงานสินค้าคงเหลือที่เคลื่อนไหวช้า และความสามารถในการทำากำาไรจากสินค้าที่จะขาย 

ในอนาคต พบว่าบริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือไว้ในจำานวนที่เพียงพอแล้วในสภาพการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ 

บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการสินค้าเสื่อมสภาพที่คงค้างนาน โดยหากมีสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า บริษัทฯ จะระบายสินค้า

ดังกล่าวออกไปตามข้อตกลงกับลูกค้าท่ีมีการรับซ้ือสินค้าคืน โดยคำานึงถึงอายุของสินค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ใน 

ขณะนั้น ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำานวน 1.8  

ล้านบาท (2557: 2.2 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็น 

จำานวน 2.3 ล้านบาท (2557: 1.3 ล้านบาท) โดยนำาไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

 มูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย : 1,000 บาท)

รายการ
ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ

2558 2557 2558 2557 2558 2557

สินค้าสำาเร็จรูป 12,432 12,767 (938) (998) 11,494 11,769
งานระหว่างผลิต 10,799 27,591 (320) (187) 10,479 27,404
วัตถุดิบ 8,258 11,909 (1,019) (1,645) 7,239 10,264
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 9,083 9,679 (387) (330) 8,696 9,349

รวม 40,572 61,946 (2,664) (3,160) 37,908 58,786
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-	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำานวน 3.7 ล้านบาท คือที่ดินที่บางชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเช่า เพื่อใช้ในการ

ดำาเนนิงาน ทีด่นิดงักลา่วมมีลูคา่ยตุธิรรมประมาณ 76.9 ลา้นบาท โดยมลูคา่ยตุธิรรมของทีด่นิดงักลา่วประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระ
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

-	 ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ในปี 2558 มีจำานวน 241.44 ล้านบาท และปี 2557 มีจำานวน 260.07 ลดลงเป็นจำานวน 18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.16 
ส่วนใหญ่เกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้บริษัทฯ ตัดรายการ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี 
เมื่อจำานวนสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือ 
ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี ส่วน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์มากกว่า 1 ปี บริษัทฯ ได้ประเมินการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรลดลงจากปี 2557 จาก 
36.84% เป็น 30.95% 

(หน่วย : 1,000 บาท)

รายการ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

ปี เพิ่ม	/	(ลด)

2558 2557 จํานวน %

ที่ดิน 76,474 76,474 - -
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 69,475 78,702 (9,227) (11.73)
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 90,677 89,058 1,619 1.82
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำานักงาน 1,137 1,233 (96) (7.79)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 646 1,265 (619) (48.94)
รถยนต์ 937 1,615 (678) (41.99)
ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 2,096 11,720 (9,624) (82.12)

รวม 241,442 260,067 (18,625) (7.17)

สินค้าคงเหลือสุทธิ

ระยะเวลาการถือครองสินค้า (วัน) มูลค่าสินค้าคงเหลือ (ล้านบาท)

	 ไตรมาส	1	 ไตรมาส	2	 ไตรมาส	3	 ไตรมาส	4	 ไตรมาส	1	 ไตรมาส	2	 ไตรมาส	3	 ไตรมาส	4
	 2557	 2557	 2557	 2557	 2558	 2558	 2558	 2558
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สำาหรบัเครือ่งจกัรและอปุกรณ ์เพิม่ขึน้ 1.6 ลา้นบาท เปน็การซือ้เครือ่งจกัร สว่นทรพัยส์นิอืน่ๆ ลดลงจากการตดัคา่เสือ่มราคา

ตามหลักเกณฑ์ และโอนทรัพย์สินระหว่างติดตั้ง ในส่วนที่มีการดำาเนินการแล้วเสร็จไปเป็นทรัพย์สินประเภท เครื่องจักรและอุปกรณ์

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำานวน 147.10 ล้านบาท และปี 2557 จำานวน 158.01 ล้านบาท ลดลง 

จากปีก่อน จำานวน 10.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.91 โดยมีรายละเอียดดังนี้

-	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	มีจำานวน 105.39 ล้านบาท ปี 2557 จำานวน 119.73 ล้านบาท ลดลง 14.34 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 11.98 เนื่องจากมีผลกระทบมาจากคำาส่ังซ้ือของลูกค้าลดลง จึงทำาให้การส่ังซ้ือวัตถุดิบลดลงตามไปด้วย ซ่ึงเจ้าหนี้ 

การค้าส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบ

-	 สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ปี 2558 จำานวน 41.71 ล้านบาท ปี 2557 จำานวน 38.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  

3.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.96 เนื่องมาจากบริษัทฯ มีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม 

กฎหมายแรงงาน และตามโครงการเงินช่วยเหลือหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์ 

หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำานวน 543.69 ล้านบาท ปี 2557 จำานวน 567.91 ล้านบาท  

ลดลง 24.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.27 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำาไรสุทธิประจำาปีลดลง

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
โดยสรุป การที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 9 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงจากกิจกรรมดำาเนินงาน 69 ล้านบาท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 40 ล้านบาท มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 46 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผล  

ดังนั้นในการดำาเนินงานของปี 2558 บริษัทฯ คาดว่าความเส่ียงจากการชำาระหน้ีอยู่ในระดับตำ่า เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพัน 

และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ท่ีใช้ในการลงทุน ปรับปรุงกิจการของบริษัทฯ เงินส่วนใหญ่ได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 

ในปี บริษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อปัจจัยการผลิตและการลงทุนซื้อเครื่องจักรกับ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ

สำาหรับการบริหารจัดการทุน วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุน 

ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 0.27 : 1 (2557 = 0.27 : 1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.27 : 1 

(2557 = 0.28 :1)

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน (2557 : ไม่มี)

บริษัทฯ ได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์สำานักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย 
ประมาณ 1 ถึง 4 ปี



รายงานประจำ ปี 2558
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บริษัทฯ มีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา
ณ	วันที่	31	ธันวาคม

2558 2557

ภายใน 1 ปี 0.2 0.3
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 0.5 0.1

ทั้งนี้บริษัทฯ มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

และที่จะมีผลบังคับในอนาคต อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่ได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มีเนื้อหา

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและ

การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน จึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ ยกเว้นมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินบางฉบับท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญ คือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  

ผลประโยชน์ของพนักงาน บริษัทได้นำามาใช้ในการจัดทำางบการเงินปีปัจจุบัน

มาตรฐานฉบบัปรบัปรงุนีก้ำาหนดใหก้จิการตอ้งรบัรูร้ายการกำาไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั 

ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำาไรขาดทุน หรือ 

ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำาไรขาดทุนก็ได้

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงการรับรู้รายการกำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ในปีปัจจุบัน  

จากการรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน ไปเป็น รับรู้ทันทีในกำาไรเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำาไรขาดทุน 

และกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่ได้แสดงเปรียบเทียบไว้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพได้ประกาศใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ 

สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ 

การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ  

เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น 

สาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานในอนาคต
ผู้ผลิตรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ รายหลักๆ ส่วนใหญ่ หันมาใช้กลยุทธ์ Global Model คือ ใช้ฐานการผลิตแต่ละรุ่นที่ใด 

ที่หนึ่งในภูมิภาคอาเซียน โดยให้แต่ละประเทศแข่งขันกันเรื่องราคาโดยใช้ Economy of Scale เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกและ 

ตัดสินใจ ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในการทำาธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถให้เหนือกว่าทั้งคู่แข่ง 

ภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำ กัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยู เนี่ยนพลาสติก จำากัด 
(มหาชน) ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. พักตร์ผจง วัฒนสินธ์ุ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายบรรเจิด  ตั้ ง เลิศไพบูลย์  และ 
นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ี ภายใต้ขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามกฎบัตรและสอดคล้อง 
ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมรวม  
4 ครั้ง มีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยประชุม 
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน และ 
ผู้สอบบัญชี ในวาระท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย 
ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และได้เสนอรายงานผลการสอบทานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส สรุปสาระ 
สำาคัญของผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้ 

1) สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ 
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินสำาหรับปี 2558 ร่วมกับ 
ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน 
ของบริษัทฯ ได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตาม 
มาตรฐานการบัญชี เรื่องงบการเงินระหว่างกาล และตามมาตรฐานการ 
รายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและ 
เชื่อถือได้ พร้อมทั้งรับฟังคำาช้ีแจงจากผู้สอบบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
การเงินและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้อมูลตามรายงานทางการเงิน  
ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ให้การรับรองแล้วโดยไม่มี เงื่อนไข นอกจากนี้ ได้มี  
การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อรับฟัง
ความเห็นในการตรวจสอบรายงานทางการเงินอย่างอิสระ ซึ่งผู้สอบบัญชี 
รายงานว่าไม่พบประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญ และได้รับความร่วมมือในการ 
ตรวจสอบจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี

2) สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
บริษัทฯ มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ประจำาปีโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วม 
ประเมินด้วย เพื่อทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการ 
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ  
ได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม 
แล้ว นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบ 
และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงในประเด็นที่มีนัยสำาคัญ เพื่อให้ระบบ 
การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนได้ 
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ 
ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนงาน และอัตรากำาลัง 

3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ  
ได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม รวมท้ังกฎหมายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้คำาแนะนำา 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไป
ตามข้อกำาหนดที่วางไว้ 

4) สอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยง 
กันของบริษัทฯ และบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไป โดย 
คำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ

5) สอบทานการบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการดำาเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยในปี 2558 ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับ 
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ากลุ่มยานยนต์เป็นหลัก และความเสี่ยง 
จากการผลิต เพ่ือให้การดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ

6) การประเมินตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเอง 
ประจำาปี 2558 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้จาก 
ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย

7) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 และกําหนดค่าสอบบัญชี  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถและผลงาน 
ที่ผ่านมา ประกอบกับการกำาหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ 
เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งบริษัท สำานักงาน  
อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)  
ประจำาปี 2559 โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาก่อน 
นำาเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นต่อไป 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

	 (รองศาสตราจารย์	ดร.	พักตร์ผจง	วัฒนสินธุ์)
	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินแสดง 

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้น

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ ท้ังยังใช้ดุลยพินิจ

อยา่งระมัดระวังและประมาณการอยา่งดีทีส่ดุในการจดัทำา รวมท้ังมกีารเปิดเผยข้อมลูสำาคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

ระบบดงักล่าว ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมนิระบบควบคมุภายในเปน็ประจำาทกุปตีอ่ผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำาที่มิชอบที่อาจมี 

ผลกระทบต่อการจัดทำารายงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดกฎหมายและมีความครบถ้วนถูกต้อง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็น 

ผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

ดงัน้ัน คณะกรรมการบรษัิท มคีวามเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในบรษิทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจและสามารถ

สร้างความเชือ่มัน่อยา่งมเีหตุผลต่อความเชือ่ถอืได้และแนใ่จวา่บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยข้อมลูในสว่นทีเ่ป็นสาระสำาคญัของงบการเงนิ

ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ในนามคณะกรรมการบริษัท

 (นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล) (นายราเมศ	เข็มเพชร)

 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ยูเน่ียนพลาสติก จำากัด (มหาชน)  

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
และงบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ 
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิและรับผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จำาเปน็เพือ่ใหส้ามารถจดัทำางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผย 
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ 
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง 
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร 
ของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล 
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ 
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด  

สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

พูนนารถ	เผ่าเจริญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  105,154,224  122,287,296  105,154,224  122,287,296 

เงินลงทุนชั่วคราว 8  130,000,000  95,000,000  130,000,000  95,000,000 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9  90,243,563  109,118,970  90,243,563  109,118,970 

สินค้าคงเหลือ 10  37,907,885  58,785,894  37,907,885  58,785,894 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  1,335,989  2,719,817  1,335,989  2,719,817 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  364,641,661  387,911,977  364,641,661  387,911,977 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนที่มีภาระคำ้าประกัน 11  11,500,000  11,500,000  11,500,000  11,500,000 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12  12,231,303  11,676,481  2,499,990  2,499,990 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 13  20,002,200  20,002,200  20,002,200  20,002,200 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14  3,738,143  3,738,143  3,738,143  3,738,143 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15  240,796,382  258,802,113  240,796,382  258,802,113 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16  645,622  1,264,943  645,622  1,264,943 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22  8,569,708  7,280,806  8,569,708  7,280,806 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 17  38,395,661  32,912,875  38,395,661  32,912,875 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  335,879,019  347,177,561  326,147,706  338,001,070 

รวมสินทรัพย์  700,520,680  735,089,538  690,789,367  725,913,047 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ	

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 18  104,357,273  116,737,494  104,357,273  116,737,494 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,035,000  2,991,000  1,035,000  2,991,000 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  105,392,273  119,728,494  105,392,273  119,728,494 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19  41,707,487  38,278,367  41,707,487  38,278,367 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  41,707,487  38,278,367  41,707,487  38,278,367 

รวมหนี้สิน  147,099,760  158,006,861  147,099,760  158,006,861 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน 

  หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000 

 ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

  หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  167,200,000  167,200,000  167,200,000  167,200,000 

กำาไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 20  62,500,000  62,500,000  62,500,000  62,500,000 

 ยังไม่ได้จัดสรร  73,720,920  97,382,677  63,989,607  88,206,186 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  553,420,920  577,082,677  543,689,607  567,906,186 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  700,520,680  735,089,538  690,789,367  725,913,047 

       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรขาดทุน

รายได้
รายได้จากการขาย  749,776,979  744,987,224  749,776,979  744,987,224 
รายได้อื่น
 รายได้จากการขายเศษวัสดุ  6,425,548  6,605,985  6,425,548  6,605,985 
 เงินปันผลรับ 12, 13  25,996,880  26,996,760  26,821,877  27,746,757 
 อื่น ๆ  13,363,074  20,058,356  13,363,074  20,058,356 
รวมรายได้  795,562,481  798,648,325  796,387,478  799,398,322 
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย  691,174,945  667,737,412  691,174,945  667,737,412 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  33,119,390  33,911,743  33,119,390  33,911,743 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  43,872,812  44,296,859  43,872,812  44,296,859 
รวมค่าใช้จ่าย  768,167,147  745,946,014  768,167,147  745,946,014 
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
	 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  27,395,334  52,702,311  28,220,331  53,452,308 
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12  1,379,819  1,361,195  -  - 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  28,775,153  54,063,506  28,220,331  53,452,308 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22  (441,745)  (6,654,037)  (441,745)  (6,654,037)
กําไรสําหรับปี  28,333,408  47,409,469  27,778,586  46,798,271 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
 ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้  (5,250,588)  -  (5,250,588)  - 
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - 
 สุทธิจากภาษีเงินได้  (5,250,588)  -  (5,250,588)  - 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี  (5,250,588)  -  (5,250,588)  - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  23,082,820  47,409,469  22,527,998  46,798,271 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 23
 กำาไรสำาหรับปี  1.13  1.90  1.11  1.87 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำ กัด (มหาชน)

คุณ
ธรรม คุณ

ภาพ คุณ
ประโยชน์ 49

 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	

กําไรสะสม

	ทุนเรือนหุ้นที่ออก	
	และชําระเต็มมูลค่าแล้ว	

	ส่วนเกิน	
	มูลค่าหุ้นสามัญ	

	จัดสรรแล้ว	-	
	สํารองตามกฎหมาย	 ยังไม่ได้จัดสรร	 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2557  250,000,000  167,200,000  62,500,000  121,219,503  600,919,503 

กำาไรสำาหรับปี - - -  47,409,469  47,409,469 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - - - -

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี - - -  47,409,469  47,409,469 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) - - -  (71,246,295)  (71,246,295)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557  250,000,000  167,200,000  62,500,000  97,382,677  577,082,677 

 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558  250,000,000  167,200,000  62,500,000  97,382,677  577,082,677 

กำาไรสำาหรับปี - - -  28,333,408  28,333,408 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - - -  (5,250,588)  (5,250,588)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี - - -  23,082,820  23,082,820 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) - - -  (46,744,577)  (46,744,577)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558  250,000,000 167,200,000  62,500,000  73,720,920  553,420,920 
  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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50
  คุณ

ธรรม คุณ
ภาพ คุณ

ประโยชน์
 

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	

กําไรสะสม

	ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชําระเต็มมูลค่าแล้ว	

	ส่วนเกิน	
	มูลค่าหุ้นสามัญ	

	จัดสรรแล้ว	-	
	สํารองตามกฎหมาย	 ยังไม่ได้จัดสรร	 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2557  250,000,000  167,200,000  62,500,000  112,654,210  592,354,210 

กำาไรสำาหรับปี - - -  46,798,271  46,798,271 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - - - -  -

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี - - -  46,798,271  46,798,271 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) - - -  (71,246,295)  (71,246,295)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557  250,000,000  167,200,000  62,500,000  88,206,186  567,906,186 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558  250,000,000  167,200,000  62,500,000  88,206,186  567,906,186 

กำาไรสำาหรับปี - - -  27,778,586  27,778,586 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - - -  (5,250,588)  (5,250,588)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี - - -  22,527,998  22,527,998 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) - - -  (46,744,577)  (46,744,577)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558  250,000,000  167,200,000  62,500,000  63,989,607  543,689,607 

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กำาไรก่อนภาษี 28,775,153  54,063,506  28,220,331  53,452,308 
รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
 จากกิจกรรมดำาเนินงาน
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 15, 16  50,125,528  51,157,730  50,125,528  51,157,730 

 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
  (โอนกลับ) 10  (496,167)  869,695  (496,167)  869,695 
 กำาไรจากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายอุปกรณ์ 15  (748,332)  (510,212)  (748,332)  (510,212)
 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 (1,379,819) (1,361,195)  -  - 
 ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  (922)  170,787  (922)  170,787 
 รายได้เงินปันผล 12, 13  (25,996,880)  (26,996,760)  (26,821,877)  (27,746,757)
 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  7,211,982  5,286,178  7,211,982  5,286,178 
 ดอกเบี้ยรับ  (2,886,528)  (3,428,654)  (2,886,528)  (3,428,654)
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
 และหนี้สินดำาเนินงาน  54,604,015  79,251,075  54,604,015  79,251,075 
สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  18,906,931  8,749,619  18,906,931  8,749,619 
 สินค้าคงเหลือ  21,374,176 (5,466,631)  21,374,176 (5,466,631)
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  1,383,828  8,904,839  1,383,828  8,904,839 
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (11,513,123)  (7,260,938)  (11,513,123)  (7,260,938)
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (1,956,000)  1,896,000  (1,956,000)  1,896,000 
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (9,033,450)  (4,022,055)  (9,033,450)  (4,022,055)
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  73,766,377  82,051,909  73,766,377  82,051,909 
รับดอกเบี้ย  2,855,926  4,750,695  2,855,926  4,750,695 
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  (24,146,248)  (22,886,923)  (24,146,248)  (22,886,923)
รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  16,932,815  15,076,624  16,932,815  15,076,624 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน  69,408,870  78,992,305  69,408,870  78,992,305 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออาคารและอุปกรณ์  (30,039,404)  (40,104,545)  (30,039,404)  (40,104,545)
จ่ายชำาระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์  (1,855,040)  (2,339,683)  (1,855,040)  (2,339,683)
เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์  754,100  2,810,119  754,100  2,810,119 
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16  (478,898)  (498,194)  (478,898)  (498,194)
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง 8  (35,000,000)  10,000,000  (35,000,000)  10,000,000 
เงินลงทุนที่มีภาระคำ้าประกันลดลง  -  2,985,418  -  2,985,418 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 12, 13  26,821,877  27,746,757  26,821,877  27,746,757 
เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน  (39,797,365)  599,872  (39,797,365)  599,872 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล 26  (46,744,577)  (71,246,295)  (46,744,577)  (71,246,295)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (46,744,577)  (71,246,295)  (46,744,577)  (71,246,295)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ  (17,133,072)  8,345,882  (17,133,072)  8,345,882 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  122,287,296  113,941,414  122,287,296  113,941,414 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  105,154,224  122,287,296  105,154,224  122,287,296 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
 รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำาระ  987,942  1,855,040  987,942  1,855,040 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ข้อมูลทั่วไป
	 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท 

สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการ

รบัจา้งผลติชิน้สว่นพลาสตกิ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัรบัจา้งผลติและซอ่มแซมแมพ่มิพซ์ึง่รายไดจ้ากการบรกิารดงักลา่วมจีำานวน

ที่ไม่เป็นสาระสำาคัญ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 11/1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
2.1 งบการเงินน้ีจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย 

แสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก 

งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 บริษัทฯ จัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
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	 ก.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 บริษัทฯ ได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี  

ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง 

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของ 

บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปล่ียนแปลงหลักการสำาคัญซึ่ง

สามารถสรุปได้ดังนี้

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกำาหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 

ประกนัภยัทนัทใีนกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ในขณะทีม่าตรฐานฉบบัเดมิอนญุาตใหก้จิการเลอืกรบัรูร้ายการดงักล่าวทนัทใีนกำาไร 

ขาดทุน หรือในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำาไรขาดทุนก็ได้ 

 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงการรับรู้รายการกำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปีปัจจุบัน 

จากการรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุนไปเป็นรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบ

ต่อกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ได้แสดงเปรียบเทียบไว้

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10	เรื่อง	งบการเงินรวม	

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 กำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำางบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหา 

เกี่ยวกับการบัญชีสำาหรับงบการเงินรวมที่เดิมกำาหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำานาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ  

ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน 

ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อำานาจในการส่ังการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงิน 

ผลตอบแทนนัน้ได ้ถงึแมว้า่ตนจะมสีดัสว่นการถอืหุน้หรอืสิทธใินการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่กึง่หนึง่กต็าม การเปล่ียนแปลง 

ที่สำาคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯ มีอำานาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุน 

หรือไม่และจะต้องนำาบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำางบการเงินรวมบ้าง

 การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ
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	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	11	เรื่อง	การร่วมการงาน	

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้ 

ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้กำาหนดให้กิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆ ต้องพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control)  

กับผู้ลงทุนรายอื่นในกิจการน้ันหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นในกิจการที่ถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่า 

กิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) หลังจากน้ัน กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการกำาหนดประเภทของ 

การร่วมการงานนั้นว่าเป็น การดำาเนินงานร่วมกัน (Joint operation) หรือ การร่วมค้า (Joint venture) และบันทึก 

ส่วนได้เสียจากการลงทุนให้เหมาะสมกับประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดำาเนินงานร่วมกัน ให้กิจการ 

รับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดำาเนินงานร่วมกันตามส่วนที่ตนมีสิทธิ 

ตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมค้า ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธี 

ส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้า 

ตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

 มาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น	

 มาตรฐานฉบับนี้กำาหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน  

บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯ 

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มาตรฐานฉบับนี้กำาหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม  

กลา่วคอื หากกจิการตอ้งวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรพัยห์รอืหนีสิ้นใดตามขอ้กำาหนดของมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ กจิการจะตอ้ง 

วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับน้ีและใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้

มาตรฐานนี้ 

 มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 

	 ข.	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558)  

และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จำานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี 

เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี 

เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เช่ือว่ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อ 

งบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ
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4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 

4.1	 การรับรู้รายได้

	 ขายสินค้า

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทฯ ได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า 

ให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ

หลังจากหักส่วนลดแล้ว

	 รายได้ค่าบริการ

 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน

	 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคล่องสูง  

ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้ 

4.3	 ลูกหนี้การค้า

 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุน 

โดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้มไ่ด ้ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณก์ารเกบ็เงนิและการวเิคราะห์

อายุหนี้ 

4.4	 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด 

จะตำ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ  

แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

 วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด

จะตำ่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
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4.5	 เงินลงทุน

 ก) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกำาหนดชำาระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

 ตัดจำาหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตำ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง ซ่ึงจำานวนที่ตัด 

 จำาหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

 ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ 

 การด้อยค่า (ถ้ามี) 

 ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ง) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำารายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ

จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 บรษัิทฯ รบัรูผ้ลตา่งระหวา่งจำานวนเงนิทีไ่ดร้บัสทุธจิากการจำาหนา่ยกบัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยใ์นสว่นของกำาไรหรอืขาดทนุ

ในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า 

ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - 5, 10, 20 ปี

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ - 5, 10 ปี

 เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำานักงาน - 3, 5 ปี

 ยานพาหนะ - 5 ปี

 ค่าเสื่อมราคาของแม่พิมพ์ท่ีได้มาก่อนปี 2558 คำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี ส่วน 

ค่าเสื่อมราคาของแม่พิมพ์ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2558 คำานวณจากจำานวนหน่วยที่ขาย

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและระหว่างก่อสร้าง
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 บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เม่ือจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ 

ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มี 

ตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

 บริษัทฯ ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะ 

เวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็น 

ค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 3 และ 5 ปี

4.9	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุม 

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำานาจในการ 

วางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ

4.10	 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า 

ดำาเนินงาน จำานวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด 

อายุของสัญญาเช่า 
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4.11	 เงินตราต่างประเทศ

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ 

หนี้สินที่เป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะ 

เวลารายงาน

 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

4.12	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ 

ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ี 

คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ทั้งน้ีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง 

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

 บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 

4.13	 ผลประโยชน์พนักงาน

	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	

	 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ 

จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่าย 

สมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน	

 บริษัทฯ มีภาระสำาหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการเงิน 

ช่วยเหลือหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน 

 บริษัทฯ คำานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ 

การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก 

คณิตศาสตร์ประกันภัย 
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 ผลกำาไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั สำาหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของ

พนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 สินทรัพย์หรือหน้ีสินโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์  

และหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่สามารถนำาไปจ่ายภาระผูกพันได้โดยตรง

 สินทรัพย์โครงการ คือ สินทรัพย์ท่ีถือไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สินทรัพย์โครงการไม่สามารถใช้ 

ในการจ่ายชำาระเจ้าหนี้และไม่สามารถจ่ายโดยตรงมายังบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการโดยใช้ 

ข้อมูลราคาตลาดและในกรณีที่สินทรัพย์โครงการเป็นตราสารหนี้ที่มีตลาดซื้อขายคล่องบริษัทฯ จะวัดมูลค่าโดยใช้ราคา 

เสนอซื้อที่ประกาศ

4.14	 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเม่ือมีภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว  

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้นและบริษัทฯ  

สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15	 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจาก 

กำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันส้ินรอบ 

ระยะเวลารายงาน 

 บริษัทฯ รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี 

เงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่มี 

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทฯ จะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หัก 

ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทำา 

การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำา 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
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 บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้ 

บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.16	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผู้อื่นโดย 

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคา 

เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินที่เก่ียวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์ 

หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่า 

ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่ 

เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็น 

สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

สำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ 

ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงใน 

งบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้  

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้
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	 สัญญาเช่า

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ 

ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ 

ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า 

จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็น 

อยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซ้ือขายในตลาดและ 

ไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทาง 

การเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำาลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำาลองได้มาจากการเทียบเคียง 

กับตัวแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคำานึงถึงความเส่ียงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูล 

ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่ 

เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการ 

เปิดเผยลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

	 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

ของสินค้าคงเหลือ โดยจำานวนเงินท่ีคาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือ 

ต้นทุนที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ 

ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ โดยคำานึงถึงอายุของสินค้าคงเหลือและสภาวะ

เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า 

คงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ 

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน 

จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจำาเป็น 

ต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
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	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ 

เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว 

และขาดทุนน้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

เป็นจำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์	

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย 

ข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการน้ัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตรา 

การเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีสำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/	
งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา

2558 2557

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)

ขายสินค้าและบริการ 78 83 ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

รายได้อื่น 7 7 ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

ซื้อวัตถุดิบ 12 14 ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม
 ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 (หมายเหตุ	9)
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 11,169 17,202
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 11,169 17,202

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 (หมายเหตุ	18)
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 1,677 1,654
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,677 1,654

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ 

ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,715 7,348

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (325) 582

รวม 9,390 7,930
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

เงินสด 50 50

เงินฝากธนาคาร 105,104 122,237

รวม 105,154 122,287

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ถึง 0.625 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.5 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนนี้ คือ เงินฝากประจำาอายุ 7 เดือน และ 12 เดือน จำานวน 80 ล้านบาท และ 50 ล้านบาท  

ตามลำาดับ และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.625 - 1.9 ต่อปี (2557: เงินฝากประจำาอายุ 6 เดือน จำานวน 95 ล้านบาท และมี

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.6 - 3.0 ต่อปี)

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ
 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 11,005 17,114
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 11,005 17,114
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ
 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 75,272 83,644

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 75,272 83,644

รวมลูกหนี้การค้า	 86,277 100,758
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 164 88
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 2,903 7,400
อื่นๆ 900 873

รวมลูกหนี้อื่น 3,967 8,361

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 90,244 109,119

10. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ

2558 2557 2558 2557 2558 2557

สินค้าสำาเร็จรูป 12,432 12,767 (938) (998) 11,494 11,769
งานระหว่างผลิต 10,799 27,591 (320) (187) 10,479 27,404
วัตถุดิบ 8,258 11,909 (1,019) (1,645) 7,239 10,264

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 9,083 9,679 (387) (330) 8,696 9,349

รวม 40,572 61,946 (2,664) (3,160) 37,908 58,786

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำานวน 1.8  

ล้านบาท (2557: 2.2 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้า 

คงเหลือเป็นจำานวน 2.3 ล้านบาท (2557: 1.3 ล้านบาท) โดยนำาไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

ในระหว่างปี

11. เงินลงทุนที่มีภาระคำ้าประกัน
 จำานวนนี้เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งบริษัทฯ ใช้วางเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกันการใช้ไฟฟ้า
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
12.1	 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2558 2557 2558 2557 2558 2557

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท พีเอสวี โมลด์ จำากัด ผลิตและขาย
แม่พิมพ์

ไทย 25 25 2,500 2,500 12,231 11,676

รวม 2,500 2,500 12,231 11,676

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน

2558 2557 2558 2557 2558 2557

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท พีเอสวี โมลด์ จำากัด ผลิตและขาย
แม่พิมพ์

ไทย 25 25 2,500 2,500 2,500 2,500

รวม 2,500 2,500 2,500 2,500

12.2	 ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

 ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนได้เสีย และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทฯ	รับในระหว่างปี

2558 2557 2558 2557

บริษัท พีเอสวี โมลด์ จำากัด 1,380 1,361 825 750

รวม 1,380 1,361 825 750



รายงานประจำ ปี 2558

68  คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ 

12.3	 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	พีเอสวี	โมลด์	จํากัด

2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน 27.5 23.6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 32.1 37.1
หนี้สินหมุนเวียน 5.8 7.0
หนี้สินไม่หมุนเวียน 4.9 7.0
สินทรัพย์ - สุทธิ 48.9 46.7
สัดส่วนเงินลงทุน 25% 25%
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 12.2 11.7

 สรุปรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	พีเอสวี	โมลด์	จํากัด

2558 2557

รายได้ 43.0 43.2
กำาไร 5.5 6.7
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - -
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 5.5 6.7

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าเงินลงทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯ	รับ

ระหว่างปี

2558 2557 2558 2557 2558 2557

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด 19.99 19.99 20,002 20,002 25,997 26,997

รวม 20,002 20,002 25,997 26,997
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14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คือ ที่ดินให้เช่า ทั้งนี้ ไม่มีการเคลื่อนไหว

ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวในระหว่างปี

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลค่าประมาณ 76.9 ล้านบาท ซึ่งประเมิน 

โดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด ซ่ึงอ้างอิงอยู่บนข้อมูลของการซ้ือ-ขายของที่ดินในละแวกใกล้เคียงที่ 

ซื้อ - ขายกันในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงการประเมิน

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง	ติดตั้ง
และเครื่องใช้
สํานักงาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้งและ
ระหว่างก่อสร้าง รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 76,474 228,478 845,261 14,077 6,385 25,090 1,195,765
ซื้อเพิ่ม - - 5,455 699 - 35,805 41,959
จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - (378) (59,553) (1,618) - - (61,549)
โอน - 5,542 43,633 - - (49,175) -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 76,474 233,642 834,796 13,158 6,385 11,720 1,176,175
ซื้อเพิ่ม - 420 27,964 547 - 2,096 31,027
จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - (21,504) (269) - (1) (21,774)
โอน - - 11,706 - - (11,719) (13)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 76,474 234,062 852,962 13,436 6,385 2,096 1,185,415
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - 145,859 764,142 12,813 3,999 - 926,813
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 9,460 38,793 723 771 - 49,747
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่
 จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - (379) (57,258) (1,612) - - (59,249)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 154,940 745,677 11,924 4,770 - 917,311
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 9,647 38,047 642 678 - 49,014
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่
 จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - (21,501) (267) - - (21,768)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 164,587 762,223 12,299 5,448 - 944,557
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - - 62 - - - 62
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - - 62 - - - 62
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - - 62 - - - 62
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 76,474 78,702 89,057 1,234 1,615 11,720 258,802
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 76,474 69,475 90,677 1,137 937 2,096 240,796
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี

2557 (จำานวน 48 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 49,747

2558 (จำานวน 47 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 49,014
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่า 

ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 788 ล้านบาท  

(2557: 745 ล้านบาท)

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ราคาทุน 13,905 13,413

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (13,259) (12,148)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 646 1,265

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำาหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 1,265 2,177

ซื้อเพิ่ม
โอนจากอุปกรณ์

479
13

498
-

ค่าตัดจำาหน่าย (1,111) (1,410)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 646 1,265

17. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ปี 2556 - 16,932
ปี 2557 15,981 15,981
ปี 2558 22,415 -
รวม 38,396 32,913
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 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายข้างต้นจากกรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่จะได้รับคืนขึ้นอยู่กับ 

ผลการตรวจสอบภาษีโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเชื่อว่าบริษัทฯ จะได้รับคืนเงินภาษีทั้งจำานวนในอนาคต

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 746 505

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 72,785 85,945

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 931 1,149

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 988 1,855

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 26,414 24,917

อื่นๆ 2,493 2,366

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 104,357 116,737

19. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน 66,913 60,754

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (25,206) (22,476)

หนี้สินสุทธิ 41,707 38,278
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 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ มีดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 60,754 56,564

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 4,501 4,409

 ต้นทุนดอกเบี้ย 2,086 1,966

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

 (กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
  คณิตศาสตร์ประกันภัย

 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน
  ประชากรศาสตร์ (194) -

 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 4,863 -

 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,895 -

รับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 316 -

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (7,308) (2,185)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 66,913 60,754

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี 22,476 19,550

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:

 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม (625) 1,089

รับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 246 -

เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ 3,983 3,803

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (874) (1,966)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี 25,206 22,476

 สินทรัพย์โครงการ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล ตราสารทุนและตราสารหน้ีภายในประเทศที่มีตลาด 

ซื้อขายคล่อง
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 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ต้นทุนขาย 4,771 3,428

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 2,441 1,858

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 7,212 5,286

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำานวน

ประมาณ 4.3 ล้านบาท (2557: จำานวน 7.3 ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ 

ประมาณ 12 ปี (2557: 12 ปี)

 สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557
(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 2.8 3.7

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 3.5 - 6.5 3.5 - 6.5

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1%

อัตราคิดลด (5.4) 6.2
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 6.1 (5.4)
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20. สำารองตามกฎหมาย
 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 

สว่นหนึง่ไวเ้ปน็ทนุสำารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกำาไรสทุธปิระจำาป ีหกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสำารอง

นี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้

 อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีเป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำาไร

สุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าจะมีทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีสำารองตามกฎหมายเป็นจำานวน 62.5 ล้านบาท (เท่ากับร้อยละ 25 ของทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ) ซึ่งครบตามจำานวนขั้นตำ่าที่กำาหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 207,342 198,761

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 50,125 51,157

ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา 9,308 12,384

ค่าขนส่ง 26,002 26,432

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 383,991 385,769

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างผลิต 16,337 (6,108)
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22. ภาษีเงินได้ 
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 418 6,907

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:	

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
 และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 24 (253)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
	 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 442 6,654

 จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

และ 2557 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการ
 ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (1,313) -
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 รายการกระทบยอดระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 28,775 54,064 28,220 53,452

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
 นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 5,755 10,813 5,644 10,690

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:

 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 771 1,386 771 1,386

 รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น (5,199) (5,399) (5,364) (5,548)

 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (276) (272) - -

 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (218) (253) (218) (253)

 อื่นๆ (391) 379 (391) 379

รวม (5,313) (4,159) (5,202) (4,036)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 442 6,654 442 6,654

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 8,276 7,281

 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ 294 -

รวม 8,570 7,281
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 การกระทบยอดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ณ วันที่ 1 มกราคม 7,281 7,028

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู้เข้า
 กำาไรขาดทุน (24) 253

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู้เข้ากำาไรขาดทุน
 เบ็ดเสร็จอื่น 1,313 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 8,570 7,281

23. กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
 กำาไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรบัป ี(ไมร่วมกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่) ดว้ยจำานวนถวัเฉลีย่ถว่งนำา้หนกัของหุน้

สามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

24. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกส่วนงาน
 ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที่นำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน 

ไดร้บัและสอบทานอยา่งสมำา่เสมอเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและประเมนิผลการดำาเนนิงาน 

ของส่วนงาน

 บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำาเนินงานที่รับจ้างผลิตและจำาหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำาเนิน 

ธุรกิจรับจ้างผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ซึ่งมีรายได้ในจำานวนที่ไม่เป็นสาระสำาคัญ และดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว  

คือ ประเทศไทย  บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน 

ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน  

ดังนั้น รายได้ กำาไรจากการดำาเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำาเนินงาน

และเขตภูมิศาสตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

 บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังน้ันรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็น 

การรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
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 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำานวนสามรายเป็นจำานวนเงินประมาณ 145 ล้านบาท 88 ล้านบาท และ  

70 ล้านบาท (ปี 2557 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำานวนสามราย เป็นจำานวนเงินประมาณ 162 ล้านบาท 83 ล้านบาท และ 

82 ล้านบาท)

25. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเล้ียงชีพ  

พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำารอง

เลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่า

ด้วยกองทุน ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำานวน 4 ล้านบาท (2557: 4 ล้านบาท) 

26. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(พันบาท) (บาทต่อหุ้น)

เงินปันผลประจำาปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 
 23 เมษายน 2557 71,250 2.85

หัก: เงินปันผลส่วนที่ผู้ถือหุ้นบางราย
 ไม่มีสิทธิได้รับ (4)

เงินปันผลจ่ายสุทธิ 71,246

เงินปันผลประจำาปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 
 22 เมษายน 2558 46,750 1.87

หัก: เงินปันผลส่วนที่ผู้ถือหุ้นบางราย
 ไม่มีสิทธิได้รับ (5)

เงินปันผลจ่ายสุทธิ 46,745

27. วงเงินสินเชื่อ
 วงเงินสินเชื่อ (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น) ของบริษัทฯ ปราศจากภาระคำ้าประกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ  

ได้ให้คำามั่นสัญญาต่อธนาคารว่าจะไม่จำาหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามที่ระบุในสัญญา  

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน
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28. ภาระผูกพัน
28.1	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน

 บริษัทฯ ได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์สำานักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย 

ประมาณ 1 ถึง 4 ปี

 บริษัทฯ มีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

2558 2557

จ่ายชำาระ:
 ภายใน 1 ปี 0.2 0.3
 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 0.5 0.1

28.2	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

 บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับบริการยานพาหนะ การบำารุงรักษาอุปกรณ์และบริการด้านอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 บริษัทฯ มีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้นเป็นจำานวนเงินรวม 1.6 ล้านบาท (2557: 

2.2 ล้านบาท)

29. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมซึ่งลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 76.9

30. เครื่องมือทางการเงิน
30.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่ำาคญัของบรษิทัฯ ตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การแสดงรายการและการเปดิเผย 

ข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า 

และลูกหนี้อื่น เงินลงทุนที่มีภาระคำ้าประกัน และเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น บริษัทฯ มีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ

ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ 

กำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 

ที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเช่ือ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของ 

ลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตาม 

บัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล อย่างไรก็ตาม  

เนื่องจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ไม่มีดอกเบี้ยหรือมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับตำ่า

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตรา

ดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบกำาหนดหรอืวนัทีม่กีารกำาหนดอตัราดอกเบีย้ใหม ่(หากวนัทีม่กีารกำาหนดอตัราดอกเบีย้

ใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มี

ดอกเบี้ย รวม
อัตราดอกเบี้ย	

ที่แท้จริง
ภายใน
1	ปี

มากกว่า	
1	ถึง	5	ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 105 - 105 0.5 - 0.625
เงินลงทุนชั่วคราว 130 - - - 130 1.625 - 1.9
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 90 90 -
เงินลงทุนที่มีภาระคำ้าประกัน - 12 - - 12 3.25 - 5.0

130 12 105 90 337

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 104 104 -

- - - 104 104
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คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ 81 

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มี

ดอกเบี้ย รวม
อัตราดอกเบี้ย	

ที่แท้จริง
ภายใน
1	ปี

มากกว่า	
1	ถึง	5	ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 122 - 122 0.5
เงินลงทุนชั่วคราว 95 - - - 95 2.6 - 3.0
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 109 109 -
เงินลงทุนที่มีภาระคำ้าประกัน - 12 - - 12 3.25 - 5.0

95 12 122 109 338

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 117 117 -

- - - 117 117

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯ พิจารณาว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนอยู่ในระดับตำ่า เน่ืองจากปริมาณของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปีมีน้อยรายการและจำานวนเงินของแต่ละรายการเป็นจำานวนที่ค่อนข้างตำ่า

30.2	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ 

เครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

31. การบริหารจัดการทุน
 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ 

ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมี 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเทา่กับ 0.27:1 (2557: 0.27:1) และเฉพาะบรษิทัมอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเทา่กบั 0.27:1 (2557: 0.28:1)

32. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการ ชื่อบริษัทผู้จ่าย

2558 2557

ชื่อผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี

(บาท)
ชื่อผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี
(บาท)

1 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด 920,000 บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด 920,000

ค่าบริการอื่น (Other Fee)

รายการ ชื่อบริษัทผู้จ่าย

2558 2557

ผู้ให้
บริการ

ประเภทของ
งานบริการอื่น

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
ผู้ให้

บริการ 
ประเภทของ
งานบริการอื่น

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

ส่วนที่จ่ายไป ส่วนที่ต้องจ่าย ส่วนที่จ่ายไป ส่วนที่ต้องจ่าย

ระหว่างปีบัญชี ในอนาคต ระหว่างปีบัญชี ในอนาคต

1 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก 
จำากัด (มหาชน)

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำ กัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน 
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม และรายการระหว่างกัน

ชื่อนิติบุคคล บริษัท	สหยูเนี่ยน	จํากัด	(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 จำากัด (มหาชน) 49.521% (12,380,130 หุ้น) (ณ วันที่ 2 เมษายน 2558)

คณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) 

ลําดับ ชื่อ/นามสกุล

1 นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา
2 นายชุตินธร ดารกานนท์
3 นางอัจฉรา จันทร์ฉาย
4 นายชีวิน ไชยพานิชย์
5 นางสาวภคินี พฤฒิธำารง
6 นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล
7 นางบุศราคำา 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
สําหรับรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย	และบริษัทร่วมนั้น	เป็นไปตามวิธีการค้าโดยปกติ	ดังนี้

ชื่อนิติบุคคล บริษัท	พีเอสวี	โมลด์	จํากัด

ที่ตั้ง 46/36 หมู่ 9 ตำาบลบางปลา อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเภทธุรกิจ รับจ้างผลิต ผลิต จำาหน่ายแม่พิมพ์สำาหรับผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด
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 จำากัด

ลําดับ ชื่อ/นามสกุล

1 นายวราพงษ์ จัยสิน 
2 นายประสิทธิ์ ถีถะแก้ว
3 นายชัยยิ่ง ศรีประเสริฐ 
4 นายมลฤทธิ์ โกเมนเอก

หมายเหตุ 1. บริษัทน้ีเดิมช่ือ บริษัท ยูเน่ียนพรอสแพค จำากัด ได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็นบริษัท พีเอสวี โมลด์ จำากัด เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2548 และมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มทุน โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2548  
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548

 2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเน่ียนพลาสติก จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558  
ที่มติเสนอให้ นายราเมศ เข็มเพชร เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัท พีเอสวี โมลด์ จำากัด แทนที่ นายสุพจน์  
ขันธวิจิตร์ ที่ถึงแก่กรรม

ชื่อนิติบุคคล บริษัท	ยูเนี่ยนนิฟโก้	จํากัด

ที่ตั้ง 99/11 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด (กม. 38) ตำาบลบางสมัคร อำาเภอบางปะกง 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 จำากัด

ลําดับ 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



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำ กัด (มหาชน)
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ลักษณะของรายการระหว่างกันและนโยบายในการทำารายการระหว่างกัน 
1. บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกัน)  

 รายการธุรกิจดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการขายและซื้อสินค้าในราคาซึ่งเป็นไปตามสภาพตลาดในขณะนั้น

2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันเป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกันกับที่ซื้อ/ขายให้กับกิจการอ่ืน 
 ที่ไม่เกี่ยวข้องกันไม่มีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการอนุมัติดังกล่าว

3. นโยบายการกำาหนดราคาซื้อ/ขายระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ซื้อ/ขายให้กับกิจการอื่น 
 ที่ไม่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามราคาตลาด

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีสำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการคา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหวา่งบรษิทัฯ และบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเหล่านัน้ ซึง่เปน็ไปตามปกตธิรุกจิโดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา

2558 2557

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั

(มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)

ขายสินค้าและบริการ 78 83 ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

รายได้อื่น 7 7 ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

ซื้อวัตถุดิบ 12 14 ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม
      ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)

•	 ประกอบธุรกิจประเภท	 ผลิตและรับจ้างฉีดชิ้นส่วนพลาสติกและผลิตแม่พิมพ์

 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 11/1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

  โทร. 0 2517 0109-14 แฟกซ์ 0 2517 0529 

  Website : http://www.unionplastic.co.th

 ที่ตั้งสำานักงานสาขาที่ 1 99/8 หมู่ 5 ถนนบางนา - ตราด (กม. 38) ตำาบลบางสมัคร อำาเภอบางปะกง 

  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

  โทร. (038) 571-741-5 แฟกซ์ (038) 842-418

 ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชำาระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
•	 บริษัทร่วม บริษัท พีเอสวี โมลด์ จำากัด

 ประกอบธุรกิจประเภท รบัจา้งผลิต ผลิต จำาหนา่ยแมพ่มิพส์ำาหรบัผลิตอปุกรณแ์ละเครือ่งมอืเครือ่งใชท้กุชนดิ

 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 46/36 หมู่ 9 ตำาบลบางปลา อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

  โทร. 0 2315 5161-3

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

 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 249,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

•	 บริษัทที่เกี่ยวข้อง	 บริษัท	ยูเนี่ยนนิฟโก้	จํากัด

 ประกอบธุรกิจประเภท ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 99/11 หมู่ 5 ถนนบางนา - ตราด (กม. 38) ตำาบลบางสมัคร อำาเภอบางปะกง

  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

  โทร. (038) 842-130-5 แฟกซ์ (038) 842-129

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

 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 199,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.9976 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
•	 นายทะเบียนหลักทรัพย์	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จํากัด

 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทร. 0 2359 1200-1 แฟกซ์ 0 2359 1259

 ที่ทำาการนายทะเบียนหลักทรัพย์ อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน

  2/7 หมู่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) 

  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

  โทร. 0 2596 9000 แฟกซ์ 0 2832 4994-6

•	 ผู้สอบบัญชี	 บริษัท	สํานักงาน	อีวาย	จํากัด

  นางพูนนารถ เผ่าเจริญ หรือนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ หรือ

  นางสาววิสสุตา จริยธนากร หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238, 4501, 3853 และ 3459

  ตามลำาดับ

 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 193/136-137 ชั้น 33 เลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก

   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทร. 0 2264 0777 แฟกซ์ 0 2264 0789, 0 2264 0790



รายงานประจำ ปี 2558

88  คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ 

ดัชนีรายการตามแบบ 56-2

ดัชนีรายการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 22 - 23

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 24 - 25

 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 25 - 26

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 26 - 27

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 28 - 29

ดัชนีรายการตามแบบ 56-2

 1. ข้อมูลทั่วไป 86 - 87

 2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 3

 3. ภาพรวมลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 10

 4. ปัจจัยความเสี่ยง 32 - 33

 5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 13

   5.1 ผู้ถือหุ้น 13

   5.2 การจัดการ 14 - 19

   5.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 20 - 21

   5.4 หลักการการกำากับดูแลกิจการที่ดี 22 - 30

   5.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 31

   5.6 การควบคุมภายใน 31

 6. รายการระหว่างกัน 83 - 85

 7. การวิเคราะห์ และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ 34 - 42

 8. งบการเงิน 46 - 52


