
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2557

คุณธรรม
คุณภาพ
คุณประโยชน์ Good Governance

Towards A
EC

Our Contribution



“เป็นบริษัทชั้นน�าของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกอย่างครบวงจร”

1. พฒันาศกัยภาพการแข่งขนั และความพงึพอใจของลูกค้า เพ่ือเป็นผูน้�า
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการส่งมอบที่ตรงเวลา

2. สร้างความแตกต่างในการประยุกต์ใช้ประสบการณ์ และความช�านาญ
ให้กับลูกค้า

3. เป็นบริษัทท่ีมีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการโดยค�านึง
ถึงผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงชุมชน และสภาพแวดล้อม

เรามุง่มัน่สร้าง ผลิตภัณฑ์ และบรกิาร เพ่ือท�าให้ลกูค้า
ของเราพึงพอใจบนพื้นฐานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง1. ยดึมัน่ในผลงานทีมี่คณุภาพและเป็นรปูธรรม ท�างานอย่างมี

ประสทิธิภาพ โดยมุ่งเน้นคณุภาพ และการบรหิารต้นทนุ 

2. มุง่มัน่สูค่วามเป็นเลศิ ตัง้เป้าหมายทีท้่าทาย และพยายาม
ท�าให้ได้

3. ยึดมัน่ในความซือ่สตัย์ โดยอยูบ่นพืน้ฐานของจรรยาบรรณธรุกจิ

4. แสวงหาความรูจ้ากทกุด้าน และน�ามาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

5. สร้างความสามคัคีในหมู่พนกังาน และท�างานเป็นทมี

6. พฒันาศักยภาพของพนกังาน ทัง้ความรู ้และความสามารถ 
ส่งเสรมิให้กล้าพดู กล้าท�า ในสิง่ทีถ่กูต้อง 

7. แสวงหาโอกาสจากการเปลีย่นแปลง และน�ามาปฏบิตัอิย่าง
เป็นรปูธรรม

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ  ์
สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามข้อบังคับพระราชบัญญัติการนิคมฯ 

กฎหมาย และข้อก�าหนด ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด

2. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. มุง่เน้นการจัดการและป้องกนัมลพิษ ผลกระทบต่อสิง่
แวดล้อม โดยจัดท�าเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
เพื่อน�าไปปฏิบัติทบทวน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4. ปลูกจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานโดยการ
ฝึกอบรม และสนับสนุนการมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

นโยบายคุณภาพ

นโยบายสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)

01คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

สารบัญ

02 รายงานของคณะกรรมการบริษัท
03 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
04 คณะกรรมการบริษัท
05 ประวัติคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
10 ภาพรวมลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
11 กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในรอบปี
12 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

และการปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
13 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
13  • ผู้ถือหุ้น
13   (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 

    ของบริษัทฯ
13   (2) สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริษัท
13  • นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
14  • การจัดการ
14  • ผังองค์กร
14  • โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ
15  • รายชือ่และขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการแต่ละชดุ
15   1. คณะกรรมการบริษัท
16   2. คณะกรรมการตรวจสอบ
18   3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
18   4. คณะผู้บริหารของบริษัท
19 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

19 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
21 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
21 	 1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น
22 	 2.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
23 	 3.	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
25 	 4.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
26 	 5.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
29 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
29 การควบคุมภายใน
30 ปัจจัยความเสี่ยง
32 ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

และผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ
42 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น
43 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ต่อรายงานทางการเงิน
44 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
46 งบการเงิน
53 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
82 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
83 รายการระหว่างกัน
86 ข้อมูลทั่วไป
88 ดัชนีรายการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ดัชนีรายการตามแบบ	56-2
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รายงานของคณะกรรมการบริษัท

	 ในปี	2557	ธรุกจิของบรษิทั	ยเูนีย่นพลาสตกิ	จ�ากดั	

(มหาชน)	 ซึ่งเป็นผู ้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส�าหรับ

อตุสาหกรรม	ได้รบัผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์

ทางการเมืองที่ยังไม่มีความแน่นอนในช่วงไตรมาส	1	

และ	 2	 ท�าให้ค�าสั่งซื้อชิ้นส่วนของกลุ ่มลูกค้าใน

อตุสาหกรรมยานยนต์และอตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้า

ลดลงอย่างมาก	 ในขณะที่ก�าลังซื้อของผู ้บริโภคมี 

แนวโน ้มที่ลดลง	 เนื่องจากไม ่มีความมั่นใจใน

สถานการณ์ดังกล่าว	 และจากการท่ีตลาดมีการ 

หดตัวอย่างรวดเร็ว	ได้ส่งผลให้การแข่งขันในด้านของ

ราคากับคู่แข่งขันของบริษัทฯ	ทวีความรุนแรงมากขึ้น	

มีการเสนอราคาท่ีต�่ากว ่าความเป็นจริงเพื่อแย่ง 

ส่วนแบ่งทางธุรกิจ	 อีกท้ังการปรับขึ้นของค่าพลังงาน	

โดยเฉพาะไฟฟ้าที่มีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ	

(ค่า	Ft)	เกือบทุกไตรมาส	ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่ม

สูงขึ้น

	 ส�าหรับสถานการณ์ในปี	2558	 บริษัทฯ	 คาดว่า

สถานการณ์ต่างๆ	 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	

ด้วยจากบริษัทฯ	ได้รบัความไว้วางใจจากผูผ้ลติรถยนต์

ในการผลิตช้ินส่วนพลาสติกเพื่อใช้ประกอบในรถยนต์

รุ่นใหม่ที่จะเริ่มท�าการผลิตในช่วงไตรมาสท่ี	2	 ของปี	

2558	

	 งบการเงินรวมในปี	2557	 บริษัทฯ	 มีรายได้จาก

การขายและบริการรวม	744.98	ล้านบาท	ลดลงจาก

ปี	2556	จ�านวน	166.57	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	

18.27	มีรายได้รวม	798.64	ล้านบาท	น้อยกว่าปีก่อน	

168.01	ล้านบาท	หรอืคดิเป็นร้อยละ	17.38	มผีลก�าไร

สทุธติามงบการเงนิรวม	ในส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทั	จ�านวน	47.40	ล้านบาท	คดิเป็นก�าไร	1.90	บาท

ต่อหุ้น

	 ในนามของคณะกรรมการของบริษัท	ขอขอบคุณ

คณะผู้บริหาร	 พนักงาน	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 คู่ค้าของ	

บริษัทฯ	 ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 ที่ได้ให้การ

สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ	ด้วยดีมาโดยตลอด	และ

ขอยนืยนัว่า	บรษิทัฯ	จะด�าเนนิงานให้มผีลประกอบการ

ทีด่	ีโดยมกีารบรหิารจัดการที่โปร่งใส	ซือ่สัตย์	รอบคอบ	

ระมดัระวงั	มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	

สมดงัทีท่กุฝ่ายได้ให้ความไว้วางใจและเชือ่มัน่บรษิทัฯ	

ตลอดมา

(นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล)
ประธานกรรมการ 

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)

03คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
หน่วย : พันบาท 

2557 2556 2555 2554 2553

รายได้ (ปรบัปรงุใหม่)

รายได้รวม 798,648 966,657 1,081,540 849,156 926,216

รายได้จากการขาย 744,987 911,552 1,029,585 782,723 890,957

ดอกเบีย้รบั - - -  - -

รายได้อืน่ 53,661 55,106 51,954 66,433 35,259

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 1,361 1,736 860 679 137

ก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 54,064 84,154 106,023 67,271 62,857

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ - 3 -  - 53

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 6,654 10,749 18,925 10,954 13,875

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 47,410 73,402 87,194 57,657 50,470

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทัย่อย - - (96) (1,340) (1,541)

ก�าไร	(ขาดทนุ)	ส�าหรบัปี	(งบการเงนิรวม) 47,410 73,402 87,098 56,318 48,929

ก�าไร	(ขาดทนุ)	ส�าหรบัปี	(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 46,798 72,166 86,820 56,467 50,595

ก�าไรต่อหุน้	(บาท)	(งบการเงนิรวม) 1.90 2.94 3.49 2.31 2.02

ก�าไรต่อหุน้	(บาท)	(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 1.87 2.89 3.47 2.26 2.02

เงนิปันผล

จ�านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล	(หุน้)	 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท	:	หุน้) 1.87 2.85 3.65 2.20 2.00

รวมเงินปันผลจ่ายท้ังสิน้	(บาท) 46,750 71,250 91,250 55,000 50,000

สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล	(ร้อยละ)	(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 99.90 98.73 106.30 97.40 98.82

สนิทรพัย์รวม 735,090 763,512 810,587 740,041 739,230

หนีส้นิรวม 158,007 162,592 191,825 145,353 162,301

ส่วนของผู้ถือหุ้น 577,083 600,920 618,762 594,688 576,929

สรปุอตัราส่วนทางการเงนิทีส่�าคญั

อตัราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 3.24 3.22 2.85 3.36 2.64

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด	(เท่า) 1.02 0.91 1.39 0.93 0.62

อตัราก�าไรขัน้ต้น	(%) 10.37 13.04 13.94 9.77 12.20

อตัราก�าไรสทุธ	ิ(%) 5.94 7.59 8.06 6.79 5.45

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้	(%) 8.05 12.04 14.37 9.94 8.98

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์	(%) 6.33 9.33 11.25 7.86 6.86

อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้	(เท่า) 0.27 0.27 0.31 0.25 0.28
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คณะกรรมการบริษัท

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
ประธานกรรมการ

นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นางจันทรตรี ดารกานนท์
กรรมการ

รศ. ดร. พกัตร์ผจง วฒันสนิธุ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

นายสุพจน์ ขันธวิจิตร์
กรรมการผู้จัดการ

นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
กรรมการ

นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
กรรมการ

นายนันทิยะ ดารกานนท์
กรรมการ
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05คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

ประวัติคณะกรรมการบริษัท	และเลขานุการบริษัท

นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล
ประธานกรรมการ

อายุ		58	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	และกรรมการผู้ช่วย 

ผู้อ�านวยการ	บริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2542	-	2554	กรรมการ	บริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)		
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
•	 พ.ศ.	2538	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้อ�านวยการ	 

บริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2555	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	 

บริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2555	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนไพโอเนียร์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 พฤษภาคม	2557	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)	
ต�าแหน่งอื่น
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
•	 พ.ศ.	2555	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนนิฟโก้	จ�ากัด
•	 พ.ศ.	2556	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนโชจิรุชิ	จ�ากัด
•	 พ.ศ.	2556	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนไมครอนคลีน	จ�ากัด
•	 พ.ศ.	2556	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล	โปรดักส์	จ�ากัด
•	 มีนาคม	2557	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน	จ�ากัด
•	 พ.ศ.	2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้อ�านวยการ	 

บริษัท	คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน	จ�ากัด
•	 ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทต่างๆ	ในกลุ่ม

บริษัทสหยูเนี่ยน
บริษัทอื่น 
•	 พ.ศ.	2532	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท	ศูนย์ประมวลผล	จ�ากัด
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี

รศ. ดร. พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ		64		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
•	 พ.ศ.	2547	-	2551	ผู้อ�านวยการหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่าง

ประเทศ	
•	 พ.ศ.	2546	-	2550	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง

ประเทศ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
	 	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
•	 พ.ศ.	2547	-	2555	อนุกรรมการก�าหนดดัชนีชี้วัดการประเมิน

รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	
•	 พ.ศ.	2551	-	2553	กรรมการหลักสูตรการจัดการธุรกิจเทคโนโลยี

และนวัตกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
•	 พ.ศ.	2554	-	2556	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	และ

กรรมการอิสระ	ธนาคารกัมพูชา	พาณิชย์	
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
•	 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)	
ต�าแหน่งอื่น 
•	 ปัจจุบัน	อาจารย์ผู้สอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ	 

การจัดการเชิงกลยุทธ์	การเป็นผู้ประกอบการ
•	 ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาธุรกิจทางด้านบริหารองค์กร	บุคลากร	และ 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์	การจัดการเชิงกลยุทธ์	และนวัตกรรม
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี
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นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ 56 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
• พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ท็อปโอเชี่ยน คอนโซลิเดชั่น เซอร์วิส (กรุงเทพ) จ�ากัด 
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) 
ต�าแหน่งอื่น
บริษัทอื่น
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปโอเชี่ยน คอนโซลิเดชั่น เซอร์วิส 

(กรุงเทพ) จ�ากัด
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี

นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ 43 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. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
กฏหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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
• พ.ศ. 2537 - 2542 Manager, Daiwa Europe Co,. Ltd.
• พ.ศ. 2545 - 2548 Corporate Finance Manager  

บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จ�ากัด
• พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  

บริษัท น�้าตาลราชบุรี จ�ากัด และบริษัทในเครือ
• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด 
(มหาชน)

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งอื่น
บริษัทอื่น
• กรรมการบริหาร บริษัท น�้าตาลราชบุรี จ�ากัด และบริษัทในเครือ
• กรรมการบริหาร บริษัท ราชบุรีเอทานอล จ�ากัด
• กรรมการบริหาร บริษัท ทิพมาศ จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท เน็ตแกตเจตส์ จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน�้ามัน จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจีสติกส์ จ�ากัด
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี
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นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
กรรมการ

อายุ	61	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	หัวหน้าภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 พ.ศ.	2546	-	2550	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	 

Saha-Union	Investment	(China)	Co.,Ltd.
•	 พ.ศ.	2550	-	มนีาคม	2556	ประธานกรรมการ	บรษิทั	ยเูนีย่นโชจริชุ	ิจ�ากดั
•	 พ.ศ.	2550	-	กุมภาพันธ์	2556	ประธานกรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล	โปรดักส์	จ�ากัด
•	 พ.ศ.	2550		-	มนีาคม	2557	ประธานกรรมการ	บรษิทั	ยเูนีย่นไทย-นจิบัิน	จ�ากัด
•	 พ.ศ.	2551	-	ธันวาคม	2554	กรรมการผู้อ�านวยการ	 

บริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 มนีาคม	2551	-	เมษายน	2555	ประธานกรรมการ	บรษัิท	ยเูนีย่นการ์เม้นท์	จ�ากดั
•	 มีนาคม	2551	-	เมษายน	2556	ประธานกรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนไมครอนคลีน	จ�ากัด
•	 มีนาคม	2551	-	ธันวาคม	2556	กรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 เมษายน	2551	-	ธันวาคม	2554	กรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนไพโอเนียร์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 เมษายน	2551	-	เมษายน	2555	ประธานกรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส	จ�ากัด
•	 มิถุนายน	2551	-	มีนาคม	2556	กรรมการ	 

บริษัท	เทนคาเต้	-	ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย	จ�ากัด
•	 สิงหาคม	2551	-	มีนาคม	2557	กรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่	(2008)	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 มกราคม	2553	-	ธันวาคม	2554	กรรมการผู้จัดการ	 

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

บริษัท	ยูเนี่ยนพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 เมษายน	2555	-	2556	กรรมการ	บริษัท	ยูเนี่ยนการ์เม้นท์	จ�ากัด
•	 เมษายน	2555	-	เมษายน	2557	กรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส	จ�ากัด
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
•	 กรรมการ	บริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ยูเนี่ยนพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)	
ต�าแหน่งอื่น
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
•	 กรรมการ	บริษัท	ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล	โปรดักส์	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	ยูเนี่ยนโชจิรุชิ	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	ยูเนี่ยนนิฟโก้	จ�ากัด	
•	 กรรมการ	บริษัท	ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
•	 กรรมการ	Yunnan	Energy	Luliang-Union	Power	Co.,	Ltd.
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 22 ปี

นายสุพจน์ ขันธวิจิตร์
กรรมการผู้จัดการ

อายุ	56	ปี		
วุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สาขาการจัดการ	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมของ IOD
•	 	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	93/2011
•	 	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	38/2012	
ประสบการณ์  
•	 พ.ศ.	2535	-	2544	ผูจ้ดัการทัว่ไป	 

บรษิทั	ยเูนีย่นนฟิโก้	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2545	-	2548	กรรมการผู้จดัการ	 

บรษิทั	ยเูนีย่นสเตนเลสสตลี	โปรดกัส์	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2549	-	มกราคม	2555	กรรมการผูจ้ดัการ	 

บรษิทั	ยเูนีย่นโชจริชุ	ิจ�ากดั
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
•	 พ.ศ.	2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งอื่น
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
•	 พ.ศ.	2554	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล	โปรดักส์	จ�ากัด
•	 พ.ศ.	2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนโชจิรุชิ	จ�ากัด
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี
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นางจันทรตรี ดารกานนท์
กรรมการ

อายุ	50	ปี
วุฒิการศึกษา
•	 แพทยศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมของ IOD
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	5/2003
ประสบการณ์
•	 พ.ศ.	2537	-	2551	กรรมการรองผู้จดัการ 

บรษิทั	โรงงานรวมอตุสาหกรรม	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2540	-	2551	กรรมการ	บรษิทั	ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล์	จ�ากดั	
•	 พ.ศ.	2545	-	2551	กรรมการรองผู้จดัการ	 

บรษิทั	ยเูนีย่นอตุสาหกรรมด้าย	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2545	-	2551	กรรมการ	บรษิทั	สหยเูน่ียน	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2545	-	2552	กรรมการ	บรษิทั	ยเูน่ียนแคปปิทอล	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2545	-	2552	กรรมการ	 

บรษิทั	ยเูนีย่นอตุสาหกรรมสิง่ทอ	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2545	-	2554	กรรมการ	 

บรษิทั	โปรเฟสชัน่แนล	ลาโบราทอรี	่แมเนจเม้นท์	คอร์ป	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2556	-	กนัยายน	2557	กรรมการ	 

บรษิทั	สหยเูนีย่น	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2556	-	มนีาคม	2557	กรรมการ	 

บรษิทั	ยเูนีย่นเทคโนโลยี	่(2008)	จ�ากดั	(มหาชน)
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
•	 กันยายน	2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้อ�านวยการ	 

บริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 มิถุนายน	2557	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งอื่น
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
•	 พ.ศ.	2545	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษิทั	ยนิูไฟเบอร์	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2545	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	 

บรษิทั	ยเูนีย่นแอสเซท	แมนเนจเม้นท์	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2552	-	ปัจจบัุน	กรรมการรองผู้จดัการ	บรษิทั	วนัีสเธรด็	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2552	-	ปัจจบัุน	กรรมการรองผู้จดัการ	 

บรษิทั	ยเูนีย่นซปิ	จ�ากดั
•	 พ.ศ.	2556	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษิทั	ยเูน่ียนทรพัย์สนิ	จ�ากดั
•	 เมษายน	2557	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	บรษิทั	ยเูน่ียนรวมทนุ	จ�ากดั
•	 พฤษภาคม	2557	-	ปัจจบัุน	กรรมการ	 

บรษิทั	เดอะรอยลัโฮเตล็	จ�ากดั
บริษัทอื่น
•	 พ.ศ.	2533	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	 

บริษัท	โรงพยาบาลลาดพร้าว	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนไซม์ดาร์บี้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 พ.ศ.	2555	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	 

บริษัท	โปรเฟสชั่นแนล	ลาโบราทอรี่	แมเนจเม้นท์	คอร์ป	จ�ากัด
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 เดือน

นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์
กรรมการ/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ	49	ปี
วุฒิการศึกษา
•	 ปรญิญาตร	ีสาขาฟิสกิส์	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	จ�ากัด
•	 พ.ศ.	2542	-	2543	ผู้จัดการทั่วไป	 

บริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)	ศรีราชา	
•	 พ.ศ.	2544	-	ธันวาคม	2549	กรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท	วีนัสเธร็ด	จ�ากัด
•	 พ.ศ.	2550	-	2551	กรรมการ	บริษัท	ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน	จ�ากัด
•	 พ.ศ.	2550	-	มกราคม	2555	กรรมการผู้จัดการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนโชจิรุชิ	จ�ากัด
•	 พ.ศ.	2550	-	มีนาคม	2557	กรรมการผู้จัดการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่	(2008)	จ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
•	 กรรมการ	บริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 กรรมการ	บริษัท	ยูเนี่ยนพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 กรรมการ	บริษัท	ยูเนี่ยนไพโอเนียร์	จ�ากัด	(มหาชน)	
ต�าแหน่งอื่น
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
•	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่	จ�ากัด
•	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน	จ�ากัด
•	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ยูเนี่ยนโชจิรุชิ	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	โรงงานรวมอุตสาหกรรม	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	ยูเนี่ยนอุตสาหรรมด้าย	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	วีนัสเธร็ด	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน	ซิสเต็มส์	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	วิสาหกิจยางไทย	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดัก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	ยูเนี่ยนนิฟโก้	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	ยูเนี่ยนไมครอนคลีน	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	ยูเนี่ยนการก่อสร้าง	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	ยูเนี่ยนจามจุรี	จ�ากัด
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี
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นายนันทิยะ ดารกานนท์
กรรมการ

อายุ	46	ปี
วุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
•	 ปรญิญาตร	ีApplied	Physics,	University	of	California,	Davis,	U.S.A.
การอบรมของ IOD
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	2/2003	
ประสบการณ์
•	 พ.ศ.	2539	-	กันยายน	2556	กรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนบัททึ่นคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
•	 ผู้ช่วยรองประธานกรรมการบริหาร	 

บริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
•	 พ.ศ.	2536	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนไพโอเนียร์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2539	-	ปัจจุบัน	กรรมการ 

บริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2541	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	 

บริษัท	ยูเนี่ยนพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งอื่น 
	 -	ไม่มี	-
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 16 ปี

นายอัมริณ ภัทรนาวิก
เลขานุการบริษัท

อายุ	60	ปี
วุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
ประสบการณ์
•	 พ.ศ.	2523	-	2551	นิติกร	บริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2526	-	ปัจจุบัน	ทนายความ
•	 พ.ศ.	2530	-	ปัจจุบัน	เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 

ในกลุ่มสหยูเนี่ยน
•	 พ.ศ.	2533	-	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สหยูเนี่ยน	จ�ากัด
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
•	 ผู้ช่วยผู้จัดการส�านักเลขานุการบริษัท	 

บริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 เลขานุการบริษัท	ยูเนี่ยนไพโอเนียร์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 เลขานุการบริษัท	ยูเนี่ยนพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)
			(ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท	ตั้งแต่ปี	2552)
ต�าแหน่งอื่น 
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
•	 เลขานุการบริษัท	ยูเนี่ยนการ์เม้นท์	จ�ากัด
•	 เลขานุการบริษัท	ยูเนี่ยนไมครอนคลีน	จ�ากัด
•	 เลขานุการบริษัท	ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
•	 เลขานุการบริษัท	วิสาหกิจยางไทย	จ�ากัด
จ�านวนปีที่เป็นเลขานุการบริษัท 5 ปี
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ภาพรวมลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจประเภทเป็นผู้ผลิตและรับจ้างฉีดพลาสติกและแม่พิมพ์	ดังนี้

	 1.	 ให้บริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม	โดยกรรมวิธีการฉีดขึ้นรูป	(THERMOPLASTIC	
INJECTION		MANUFACTURING)	และนอกจากนี้ยังมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจรด้วยการให้บริการตกแต่ง	การ
พ่นสี	การประกอบ	การ	SILKSCREEN	การ	HOT	STAMP	การเชื่อมชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง	ULTRASONIC	
WELDING	 และที่โรงงานบางปะกงได้มีการปรับปรุงขยายก�าลังการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

	 2.	 ให้บริการรับจ้างผลิตแม่พิมพ์	 ฉีดพลาสติก	ด้วยการน�าเทคโนโลยี	CAD/CAM/CAE	มาใช้ในการออกแบบ
และผลิตแม่พิมพ์	รวมถึงเทคโนโลยีการขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยความเร็วสูง	(High	Speed	Machining)

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการที่ส�าคัญ

	 การประกอบธุรกิจและการบริหารงานในรอบปี	 บริษัทฯ	 ได้มีการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตมาใช้	 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต	 และรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์	
และการลดค่าใช้จ่าย	 รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิต	 อีกทั้งมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ให้ดีขึน้	มกีารปรบัปรงุพืน้โรงงานทีร่องรบัการตดิตัง้เครือ่งจักรขนาดใหญ่	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	มกีารน�าโปรแกรม
ส�าเร็จรูปมาปรับใช้ในระบบการท�างานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว	

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

	 บริษัทฯ	แยกผลิตภัณฑ์ออกตามประเภทที่ลูกค้าจ้างผลิต	ได้ดังนี้

	 1.	 ชิ้นส่วนพลาสติกประกอบด้วยชิ้นส่วนยานยนต์	ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า	ชิ้นส่วนพลาสติกส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ในครัวเรือน	และชิ้นส่วนกระติกน�้า

	 2.	 แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่อสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก	ประกอบด้วย	แม่พิมพ์ที่เป็นชิ้นส่วนยานยนต์	
แม่พิมพ์ที่เป็นชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า	และแม่พิมพ์อื่นๆ	ที่ลูกค้าเป็นผู้จ้างท�า	

	 3.	 งานพ่นสีพลาสติกส�าหรับชิ้นงานพลาสติกในข้อ	1.	ซึ่งต้องการความสวยงามทั้งสี	Air	Dry	และสี	2K

โครงสร้างรายได้ 

	 บริษัทฯ	มีรายได้หลักจากการรับจ้างฉีดชิ้นส่วนพลาสติก	ผลิตแม่พิมพ์และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์		ดังนี้

ผลิตภัณฑ์/บริการ
ปี 2557  

รายได้ (พันบาท)
%

ปี 2556  
รายได้ (พันบาท)

%
ปี 2555  

รายได้ (พันบาท)
%

1.		 ชิ้นส่วนพลาสติก 722,748 90.41 839,246 86.82 987,453 91.31

2.		 ผลิตแม่พิมพ์ 22,239 2.78 72,306 7.48 42,132 3.89

3.		 รายได้อื่นๆ 54,411 6.81 55,106 5.70 51,955 4.80

  รวมรายได้ 799,398 100 966,658 100 1,081,540 	100
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กิจกรรมเพื่อสังคม	(CSR)	ในรอบปี

กิจกรรมเพือ่ศาสนา พธิทีางศาสนาพทุธ 
วันอาทิตย์ที่	26	 ตุลาคม	2557	 ตัวแทนผู้บริหารและ
พนักงานบริษัท	 ยูเนี่ยนพลาสติก	 จ�ากัด	(มหาชน)	 และ
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน	 เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน	 ณ	 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร	
กรุงเทพมหานคร

กจิกรรมเพ่ือศาสนา พิธทีางศาสนาอสิลาม 
วันศกุร์ที	่26	ธนัวาคม	2557	ตัวแทนผูบ้รหิารและพนกังาน 
บริษัท	ยูเนี่ยนพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)	เข้าร่วมท�าบุญ
พิธีทางศาสนาอิสลาม	 ร่วมกับผู้น�าทางศาสนาอิสลาม	
เนื่องในงานท�าบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
วนัพธุท่ี	7	ตุลาคม	2557	ตวัแทนพนกังานร่วมมอบกล่องนม	
กล่องน�้าผลไม้	ที่เพื่อนๆ	พนักงาน	UP	ร่วมกันบริจาคใน
โครงการ	“คัดแยกขยะเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม”	ปีที่	3	
โดยร่วมกับชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่มที่น�าไป	Recycle	
เพื่อผลิตเป็นอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้กับ
โรงเรียนในเครือข่ายของชมรม	 และส�าหรบักล่องทีน่�าไป	
Recycle	น้ัน	ยังมีส่วนช่วยลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ท่ีปล่อยออกสูช่ัน้บรรยากาศได้	

กิจกรรมเพื่อชุมชน
วันพฤหัสบดีที่	5	มิถุนายน	2557	ตัวแทนผู้บริหารและ
พนักงานเข้าร่วมโครงการ	 “UP	 คืนน�้าใสให้ชุมชน”	
เนื่องในวันสิ่งแวดล ้อมโลก	 ปี	 2557	 โดยร่วมกับ
ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน	 เทน�้าสกัดชีวภาพ 
ลงสู่คลองแสนแสบ	ณ	วัดบ�าเพ็ญเหนอื	กรงุเทพมหานคร	
เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ในการร่วมอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูสภาพแม่น�า้
ล�าคลองให้ใสสะอาด	

กิจกรรมเพื่อสังคม
วันพฤหัสบดีที่	7	 สิงหาคม	2557	 ตัวแทนผู้บริหารและ
พนักงานเข้าร่วมโครงการ	 “UP	 ร่วมแบ่งฝัน	 ปันน�้าใจ	 
ให้แด่น้อง”	 โดยร่วมมอบส่ิงของอปุโภค	 บรโิภคและร่วม
สมทบทนุเพือ่มอบให้กบัน้องๆ	โรงเรยีนบ้านเดก็รามอนิทรา		
กรุงเทพมหานคร	 สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด	 
ในประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์	กรงุเทพมหานคร
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การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะผู้บริหารขอบคุณพนักงานที่ครบ
เกษียณอายุการท�างาน 
วันพฤหัสบดีที่	20	กุมภาพันธ์	2557	คณะผู้บริหารของ	
บรษิทัฯ	ได้ร่วมแสดงความขอบคณุพนกังานทีป่ฏบิตังิาน
กับบริษัทฯ	ด้วยความวิริยะ	อุตสาหะ	จนครบเกษียณอายุ
การท�างาน

จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานตามความต ้องการสถาน
ประกอบการ
เดอืน	พฤษภาคม	2557	บรษิทัฯ	ร่วมกบัศนูย์พฒันาฝีมอื
แรงงานกรุงเทพมหานคร	 (วัดธาตุทอง)	 และสภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 จัดโครงการฝึกอบรมเพิม่
ผลติภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบการ	เพ่ือ
เป็นการฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่พนกังานในการปฏบิตังิาน

จดัให้มกีารตรวจสขุภาพประจ�าปีให้กบั
พนักงานทุกคน
วันพุธที่	17	และ	วันพุธที่	24	กันยายน	2557	บริษัทฯ	ได้
ตระหนกัและเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของสขุภาพพนกังาน	
จึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงาน 
ทุกคน	 และเน้นให้มีการตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน 
กลุ่มเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี

เปิดโอกาสการส่งเสริมการเรียนรู้
บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกาสการส่งเสริมการเรียนรู ้	 โดยมี 
นโยบายส่งเสริมการให้โอกาสทางการเรียนรู้	 โดยการรับ
นักศึกษาทวิภาคี	 เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 เพื่อเสริม
ทักษะวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงาน
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ผู้ถือหุ้น

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

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น
จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

4	เมษายน	2556 3	เมษายน	2557 4	เมษายน	2556 3	เมษายน	2557

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

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

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

4. นายทินกร		ทองไทย 580,000 707,200 2.32 2.83

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

6. นายกริช		ทองไทย 535,520 494,120 2.14 1.98

7. นางพรทิพย์		วิรเศรณี 	0	 450,000 0	 1.80

8. นายสุเมธ		ดารกานนท์ 449,720 449,720 1.80 1.80

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

10. นางสาวศศิภา	ทองไทย 249,600 249,600 1.00 1.00

	 (2)	 สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริษัท	มีดังนี้

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น
จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

ปี	2556 ปี	2557 ปี	2556 ปี	2557

1. นางสาวดาลัดย์		ทรัพย์ทวีชัยกุล - - - -

2. รศ.	ดร.	พักตร์ผจง		วัฒนสินธุ์ - - - -

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

4. นางสาวจุฑาทิพย์		อรุณานนท์ชัย - - - -

5. นายสุพจน์		ขันธวิจิตร์ - - - -

6. นายฐิติวัฒน์		สืบแสง - - - -

7. นางจันทรตรี		ดารกานนท์ - - - -

8. นายวัชรพงษ์		ดารกานนท์ - - - -

9. นายนันทิยะ		ดารกานนท์ - - - -

หมายเหต	ุ 1.	 นางสาวดาลัดย์	 	 ทรัพย์ทวีชัยกุล	 เข้าด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	 แทนท่ี	 นายฐิติวัฒน์	 	 สืบแสง	 

ตั้งแต่วันที่		22		พฤษภาคม		2557	ตามมติคณะกรรมการบริษัท		ครั้งที่	5/2557	เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2557	

	 2.	นางจันทรตรี		ดารกานนท์		เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	แทนที่		นางสาวศรีวารินทร์			จิระพรรคคณา	ตั้งแต่

วันที่		20		มิถุนายน		2557	ตามมติคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	6/2557	เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2557	

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
	 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัฯ	ข้ึนอยู่กบัผลการด�าเนนิงานของกจิการ	ในอัตราท่ีไม่ต�า่กว่า	1	ใน	3	ของก�าไรสทุธปิระจ�าปี	

หลังหักขาดทุนสะสม	(ถ้ามี)	ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
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การจัดการ

 •	 ผังองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ 
บรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการ 
ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ

คณะกรรมการ 
ทบทวนระบบบริหารสิ่งแวดล้อม

ฝ่าย
โรงงานผลิต

บางชัน

ฝ่าย
โรงงานผลิต
บางปะกง

ฝ่าย
สนับสนุน 
การผลิต

ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ

ฝ่าย
บัญชีและการเงิน

คณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชวีอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกหรือเป็นผู้บริหารงานประจ�าและปฏิบัติงานเต็มเวลาของ	

บริษัทฯ	 ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ	 คุณวุฒิ	 ความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพ 

ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	และควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	และนโยบายของบริษัทฯ	

ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ	 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยต้องดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	 ด้วยความซ่ือสัตย์	

สุจริต	 ระมัดระวัง	 รอบคอบ	 โปร่งใส	 และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 ผู้ถือหุ้น	 และ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	

	 คณะกรรมการของบริษัทให้มีจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	ต้องมีถิ่น

ทีอ่ยู่ในราชอาณาจักร	และกรรมการไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดต้องเป็นบคุคลผูม้สีญัชาตไิทย	การด�ารงต�าแหน่ง

ของกรรมการก�าหนดให้กรรมการออกตามวาระจ�านวน	1	ใน	3	ของทุกปี	ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

	 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท�าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งน้ีตามวิธีการ	ดังต่อไปนี้

(1)	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง	มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2)	ในการเลือกตั้งกรรมการ	 อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน	 หรือคราวละหลายคน 

รวมกันเป็นคณะ	ครั้งเดียวเต็มตามจ�านวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้	ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จะเห็นสมควร	แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม	(1)	ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด	

หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้	

(3)	การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมากหากมคีะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด	กรณี

ที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ�านวนท่ีจะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการท่ีเหลืออยู่กระท�าการในนามของ 

คณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งท่ีว่างท้ังหมดเท่านั้น 

การประชมุให้กระท�าภายใน	1	เดอืนนบัแต่วันทีจ่�านวนกรรมการว่างลงเหลอืนอ้ยกว่าจ�านวนทีเ่ป็นองค์ประชมุและบคุคลซึง่

เข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งทดแทน
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• หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ

	 บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังนี้

(1)	มคีณุสมบัตแิละไม่มลีกัษณะต้องห้าม	ตามกฎหมายว่าด้วยบรษัิทมหาชนจ�ากดั	และกฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

รวมทั้ง	การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

(2)	มีความรู้	 ความสามารถ	 และมีความเป็นอิสระ	 สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	 ด้วยความระมัดระวัง	 ซื่อสัตย์สุจริต 

(Duty	of	Care	and	Duty	of	Loyalty)	 สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่	 มีคุณวุฒิ	 วัยวุฒิที่เหมาะสม	 

มสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง	และจติใจทีส่มบรูณ์	มคีวามคดิสร้างสรรค์ในการประชมุ	มคีวามตรงไปตรงมา	มคีวามกล้าหาญ

ในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม	และมีประวัติการท�างาน	และจริยธรรมที่ดีงาม	

(3)	มคีวามรู้ความสามารถทีส่�าคญัอย่างน้อยด้านใดด้านหนึง่	เช่น	ด้านธรุกจิของบรษัิท	บญัชแีละการเงนิ	การบรหิารเชงิกลยทุธ์	

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	กฏหมาย	และกฎ	ระเบียบต่างๆ

(4)	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 จะเป็นผู้พิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที ่

กล่าวมาข้างต้น	แล้วน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	ก่อนน�าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายชื่อ และขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดจ�านวนกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ	ด้วยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	

และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 • คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 9 คน ปัจจุบันประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

ปี 2556 ปี 2557

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะ
กรรมการ
บรษิทั

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา
และ

ก�าหนดค่า
ตอบแทน

คณะ
กรรมการ
บรษิทั

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา
และ

ก�าหนดค่า
ตอบแทน

1. นางสาวดาลัดย์		ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ 12/12   12/12   

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

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

11/12 4/4 1/1 12/12 4/4 2/2

3. นายบรรเจิด		ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

10/12 4/4 1/1 12/12 4/4 2/2

4. นางสาวจุฑาทิพย์		อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	 8/12 3/4  11/12 4/4  

5. นายสุพจน์		ขันธวิจิตร์ กรรมการผู้จัดการ 12/12   12/12   

6. นายฐิติวัฒน์		สืบแสง กรรมการ 12/12   12/12   

7. นางจันทรตรี		ดารกานนท์ กรรมการ -   6/6   

8. นายวัชรพงษ์		ดารกานนท์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

12/12  1/1 12/12  2/2

9. นายนันทิยะ		ดารกานนท์ กรรมการ 11/12   9/12   

นางสาวศรีวารินทร์		จิระพรรคคณา กรรมการ 12/12 5/6

โดยมีนายอัมริณ	ภัทรนาวิก	เป็นเลขานุการบริษัท
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	 •	 ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.	 ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท	 และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นตาม

นโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.	 แต่งตัง้	และถอดถอนพนกังานของบริษทัฯ	อ�านาจเช่นว่านี	้คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่	หรอื

หลายคนของบริษัทฯ	กระท�าการแทนได้

3.	 ก�าหนดจ่ายเงินบ�าเหน็จรางวัลแก่พนักงาน	หรือลูกจ้างของบริษัทฯ	หรือบุคคลใดที่ท�ากิจการให้กับบริษัทฯ	โดยจะเป็น

ผู้ท�าการประจ�า	หรือไม่ประจ�าก็ได้

4.	 ก�าหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

5.	 ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับบริษัท	รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.	 ในการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่	คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง	หรือหลายคน	หรือบุคคล

อื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้	 ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	 จะต้องเป็นกรรมการสองคน

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

	 •	 เลขานุการบริษัท

 นายอัมริณ	ภัทรนาวิก	ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท	ตั้งแต่ปี	2552	 เป็นต้นไป	 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการ

ตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	มาตรา	89/15	มาตรา	89/17	มาตรา	

89/18	มาตรา	และมาตรา	89/23

	 •	 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�านวน 3 คน คือ

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. รศ.	ดร.	พักตร์ผจง		วัฒนสินธุ์ กรรมการอิสระ

2. นายบรรเจิด		ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการอิสระ

3. นางสาวจุฑาทิพย์		อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ

	 •	 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

	 บริษัทฯ	มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ	โดยการสรรหาจากผู้ที่มีความรู้	ความสามารถ	มีประสบการณ์	เข้าใจ

ธุรกิจของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่	และขอเชิญท่านเหล่านั้น

เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ	 ซึ่งบริษัทฯ	 เห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู้	 ความสามารถให้ข้อคิดเห็นที่ 

เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดจ�านวนกรรมการอิสระตามเกณฑ์ขั้นต�่า 

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ที่ก�าหนดให้มีจ�านวน	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมด	และกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต�่าของ	ก.ล.ต.	 เพื่อให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง	

และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 •	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 บรษิทัฯ	จดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยเดอืนละ	1	ครัง้	เพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิงานให้ทราบว่าเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์หรือแผนงานที่วางไว้หรือไม่	ในรอบปี	2557	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	จ�านวน	12	ครั้ง	กรรมการที่ไม่ติด

ภารกิจจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 พิจารณาแต่งต้ังโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วย	 กรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัต ิ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	(ต.ล.ท.)	ก�าหนด	จ�านวนอย่างน้อย	3	คน	และกรรมการตรวจสอบ	อย่างน้อย	1	คน	ต้องมีความรู้และประสบการณ์

เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	 โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระ	 และไม่เป็น

ประธานกรรมการบริษัท	หรือกรรมการบริหาร	นอกจากนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งที่ปรึกษาได้	1	คน	และเจ้าหน้าที่บริษัท

ที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก	1	คน	
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 คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้

ใหม่อีกได้ ส่วนกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุืน่ นอกจากถงึคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบรษัิทแต่งตัง้

บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด  

โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน นอกจากนี้เพื่อให ้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ�านาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในการ

ด�าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัฝ่ายจดัการ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัช ีและอ�านาจในส่วนอืน่ๆ รวมท้ังให้หน่วยงานต่างๆ ปฏบิตัิ

ตามบทบาทและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

 • คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�านวน 3 คน คือ

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. รศ. ดร. พักตร์ผจง  วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายบรรเจิด  ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวจุฑาทิพย์  อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางอัจฉรา  มณีสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 • ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบใน

การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอิสระเพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(3) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) หรือ 

ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

(8) รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท

7. ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น

8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าส�าคัญ

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
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3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 มาจากการพิจารณาแต่งต้ังโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และสมาชิกส่วน

ใหญ่	(2	ใน	3)	ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ	และไม่ได้เป็นประธานกรรมการบริษัท

	 •	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีจ�านวน	3	คน	คือ

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายบรรเจิด		ตั้งเลิศไพบูลย์ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. รศ.	ดร.	พักตร์ผจง		วัฒนสินธุ์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายวัชรพงษ์		ดารกานนท์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

•	 ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 1.	 คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่	เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	พิจารณา

	 2.	 ก�าหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัท	ตามหลักเกณฑ์	และวิธีการสรรหากรรมการ

	 3.	 พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

	 4.	 ก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ	โดยน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4. คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

	 (1)	 กรรมการผูจ้ดัการ	พิจารณาสรรหาและแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษัิท	มอี�านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร	โดย

ผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	 จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	 และประสบการณ์เหมาะสม	 สามารถดูแลและรักษา 

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท	 ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน 

ได้เสียอื่นประกอบ

	 (2)	 ผู้บริหาร	ผังบริหารตามโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน	ประกอบด้วย	5	กลุ่มงาน	โดยหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชา	ดังนี้

	 2.1.	กลุม่งานในสงักดักรรมการผูจ้ดัการ	ประกอบด้วย	ตวัแทนฝ่ายบรหิารด้านคณุภาพ	คณะกรรมการทบทวนระบบบรหิาร

คุณภาพ	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 

คณะกรรมการทบทวนระบบบริหารสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม	

ส�านักตรวจสอบภายใน	ส่วนบุคคลและธุรการ	ส่วนจัดซื้อ	และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 2.2	กลุ่มงานด้านการผลิต	ประกอบด้วย	โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก	โรงงานพ่นสีและประกอบ	และโรงงานผลิตแม่พิมพ์

	 2.3	กลุ่มงานด้านสนับสนุนการผลิต	ประกอบด้วย	ส่วนวิศวกรรม	ส่วนประกันคุณภาพ	ส่วนซ่อมบ�ารุง	ส่วนคลังสินค้า	และ

ส่วนสนับสนุนเทคนิคการผลิต	และ	Mold	Trial

	 2.4	กลุ่มงานด้านพัฒนาธุรกิจ	ประกอบด้วย	ส่วนการตลาดและส่วนขาย

	 2.5	กลุ่มงานด้านบัญชีและการเงิน	ประกอบด้วย	ส่วนบัญชีและส่วนการเงิน

	 •	 คณะผู้บริหารของบริษัท มีจ�านวน 6 คน คือ

ชื่อ ต�าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา

1.	นายสุพจน์		ขันธวิจิตร์ กรรมการผู้จัดการ ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.	นายวิชิต		อ�าไพวรรณ ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตบางชัน มัธยมศึกษาปีที่	3

3.	นายวิสิทธิ์		ไสไท้ดู ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตบางปะกง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

4.	นายอนุพงษ์		เร่งพุฒิพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

5.	นายโฆษิต		เทพเฉลิม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ปริญญาตรี	สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

6.	นางอัจฉรา		มณีสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ปริญญาโท	สาขาการจัดการภาครัฐและ
เอกชน	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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	 •	 ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารของบริษัท

1.	 ก�าหนดแผนงานเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

2.	 ก�ากับดูแลและติดตามนโยบายและแผนงานต่างๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.	 พิจารณากลั่นกรอง	 อนุมัติเรื่องส�าคัญเร่งด่วน	 ภายในขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ 

รวมทั้งเสนอ	ให้มีการพิจารณาและน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.	 ศึกษาและแสวงหาโอกาสในการท�าธุรกิจใหม่	เพื่อน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.	 ปฏิบัติงานเฉพาะกิจหรือท�าหน้าที่อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	 •	 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

	 	 การสรรหากรรมการของบริษทั	จะพิจารณาตามหลกัเกณฑ์	และวธิกีารสรรหากรรมการ	ตามทีก่ล่าวไว้แล้วในเรือ่งโครงสร้าง

คณะกรรมการและการจัดการ	ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	มีอ�านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแล

และจัดการบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับ	 และนโยบายของบริษัทฯ	ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	ระมัดระวัง	รอบคอบ	โปร่งใส	โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้น	

และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 การสรรหาผู้บริหารของบริษัท	 จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอก	 หรือเป็นผู้บริหารงานประจ�าและ

ปฏิบัติงานเต็มเวลาของบริษัทฯ	จากผู้ที่มีคุณสมบัติ	คุณวุฒิ	ความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์	จากหลากหลายสาขาอาชีพ	

เพื่อท�าหน้าที่ตามขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

 • ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 • ค่าตอบแทนกรรมการ

	 	 บริษัทฯ	มีกระบวนการก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส	ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน	รวมทั้ง	ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

	 	 ค่าตอบแทนของกรรมการมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้	กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 รวมทั้ง	พิจารณา

จากประสบการณ์	ภาระหน้าที่	ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบ	รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน	

โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น	 เช่น	 คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่ม

ขึ้นด้วย

	 	 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด	โดยระดับค่า

ตอบแทน	จะพิจารณาจากผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

 • ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เป็นตัวเงิน

	 	 ตามข้อบังคบัของบริษทั	กรรมการมสีทิธิ์ได้รบัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั	เบีย้ประชมุ	เบีย้เลีย้ง	บ�าเหนจ็	

โบนัส	หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ	หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา	ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ

ก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอน	 หรือวางเป็นหลักเกณฑ์	 และก�าหนดไว้เป็นคราวๆ	 ไป	 หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปลี่ยนแปลงก็ได้	ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	ซึ่งเชื่อมโยง

กับผลการด�าเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน
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 • ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน

	 	 •	 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	กรรมการชุดย่อย	และค่าตอบแทนอื่นๆ	ที่เป็นตัวเงิน	มีดังนี้

     หมายเหต	ุตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	23	เมษายน	2557	ซึ่งอนุมัติในวงเงินไม่เกิน	1,500,000.-	บาท

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

ปี 2556 ปี 2557

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะ
กรรมการ
บรษิทั

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา
และ

ก�าหนดค่า
ตอบแทน

รวม คณะ
กรรมการ
บรษิทั

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา
และ

ก�าหนดค่า
ตอบแทน

รวม

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

2. รศ.	ดร.	พักตร์ผจง		วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ/

กรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน

96,000 	132,000	 6,000 234,000 96,000 	132,000	 12,000 240,000

3. นายบรรเจิด		ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

96,000 	120,000	 6,000 222,000 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. นายสุพจน์		ขันธวิจิตร์ กรรมการผู้จัดการ 96,000   96,000 96,000   96,000

6. นายฐิติวัฒน์		สืบแสง กรรมการ 96,000   96,000 96,000   96,000

7. นางจันทรตรี		ดารกานนท์ กรรมการ -   - 48,000  48,000

8. นายวัชรพงษ์		ดารกานนท์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

96,000  6,000 102,000 96,000  12,000 108,000

9. นายนันทิยะ		ดารกานนท์ กรรมการ 96,000   96,000 96,000   96,000

นางสาวศรวีารนิทร์		จิระพรรคคณา กรรมการ 96,000 96,000 48,000 48,000

รวม 864,000 372,000 18,000 1,254,000 864,000  372,000  36,000 1,272,000

	 	 •	 ค่าตอบแทนอื่นๆ	ของกรรมการบริษัท	และกรรมการชุดย่อย	 	 -ไม่มี-

 • ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 	 •	 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร	มีดังนี้

ต�าแหน่ง เงินเดือนและเงินอุดหนุน/ปี (บาท)

กรรมการผู้จัดการ	และผู้จัดการฝ่าย	 7.9	ล้านบาท

 	 •	 ค่าตอบแทนอื่นๆ	ของผู้บริหาร

	 บริษทัฯ	จ่ายเงนิสมทบเข้ากองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบั	กรรมการผูจ้ดัการ	และผูบ้รหิาร	4	คน	เป็นอัตราร้อยละ	3	

ของฐานเงินเดือน
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หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		
 หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
 หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

	 ในปี	2557	 บริษัทฯ	 ได้มีการปฏิบตัิตามหลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ีของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 โดยได้ค�านึงถึงความรับผิดชอบ 

ที่มีต่อพนักงาน	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 คู่แข่งขัน	 ชุมชน	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 เพ่ือท�าให้เกิดความสมดุลของ 

ทุกกลุ่ม	 รวมทั้งได้ยึดหลักการบริหารงานภายใต้คติพจน์	 “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์”	 ในส่วนของการปฏิบัติตามหลักการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ	บริษัทฯ	ได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในแต่ละหมวด	ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 •	 นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น

	 	 บรษิทัฯ	มนีโยบายในเร่ืองสทิธขิองผูถ้อืหุน้	โดยค�านงึถงึสทิธขิองผูถ้อืหุ้น	และส่งเสรมิการใช้สทิธขิองผูถ้อืหุ้นโดยครอบคลมุ

สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย	เช่น	การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ	การซื้อขายหรือโอนหุ้น	การได้รับข่าวสาร	ข้อมูลของกิจการอย่าง

เพยีงพอ	การเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ	ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี	และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ	เป็นต้น

	 •	 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

	 •	 ในปี	2557	บริษทัฯ	ได้จดัให้มกีารประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี	ครัง้ท่ี	21	เมือ่วนัท่ี	23	เมษายน	2557	ณ	ห้องประชมุ

อาคารส�านักงานใหญ่ของบริษทั	 สหยเูน่ียน	 จ�ากดั	(มหาชน)	 ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี	1828	 ถนนสขุมุวทิ	 แขวงบางจาก	 เขตพระโขนง	

กรงุเทพมหานคร

	 •	 บริษทัฯ	ได้จดัส่งหนังสอืเชญิประชมุ	พร้อมระบวุนั	เวลา	สถานที	่และระเบยีบวาระการประชมุ	รวมทัง้ข้อมลูและเอกสาร

ประกอบวาระการประชุมที่ถูกต้อง	และครบถ้วนแล้ว

	 •	 บริษัทฯ	 ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม	 พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	 วัน	 

ก่อนวันประชุม	

	 •	 บริษทัฯ	 ได้เผยแพร่หนังสอืเชิญประชุม	 พร้อมข้อมลูและเอกสารประกอบวาระการประชมุ	 ท้ังฉบบัภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ	 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	30	 วัน	 ก่อนวันประชุม	(เผยแพร่วันท่ี	21	 มีนาคม	2557)	 โดยผ่าน	Website	 บริษัท	 

(http://www.unionplastic.co.th)	และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ	

•	 การอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

	 •	 ในปี	2557	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	21	เมื่อวันที่	23	เมษายน	2557	ณ	ห้องประชุม

อาคารส�านักงานใหญ่ของบริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งตั้งอยู่เลขที่1828	ถนนสุขุมวิท	แขวงบางจาก	เขตพระโขนง

กรงุเทพมหานคร	 เน่ืองจากทีต่ัง้ส�านักงานใหญ่และสาขาของบรษัิทฯ	 อยูบ่รเิวณชานเมอืงการเดนิทางไม่สะดวก	 บรษัิทฯ	 เหน็ว่า 

การใช้สถานที่ดังกล่าวซึ่งอยู ่ติดถนนใหญ่และมีรถไฟฟ้าว่ิงผ่านในการประชุม	 จะท�าให้ผู ้ถือหุ้นทุกรายมีความสะดวก 

ในการเดินทางมากกว่ามาที่ส�านักงานของบริษัทฯ

	 •	 บริษัทฯ	 ได้จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอ	 ในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม	 มีอากรแสตมป์	 

เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะหรอืรบัมอบฉนัทะ	และมบีตัรลงคะแนนเสยีงในวาระทีส่�าคญั	เช่น	วาระเลอืกตัง้

กรรมการ	เป็นต้น

•	 การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

	 •	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 ครั้งที่ผ่านมา	 บริษัท	 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่น 

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนเองได้	
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	 •	 บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดให้ใช้หนังสอืมอบฉันทะ	(แบบ	ข.)	ซึง่ผูถ้อืหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการออกเสยีงในแต่ละเรือ่งได้ว่า	

เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง	 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น 

รายบุคคลคราวละคน	 หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตามจ�านวนกรรมการท้ังหมด	 ท่ีจะต้องเลือกตั้งใน 

คราวนั้นก็ได้	ทั้งนี้	ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร

	 •	 มีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ	 เช่น	 ชื่อ/นามสกุล	 อายุ	 ที่อยู่	 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับ

กรรมการอิสระ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ	

	 •	 มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ	2	คน	ให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

	 •	 มีค�าอธิบายว่ามีเอกสารใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องน�ามาแสดงในวันประชุม	รวมทั้ง	ค�าแนะน�าขั้นตอนในการมอบฉันทะ

	 •	 มีการเผยแพร่ข้อมูลการใช้สิทธิและหลักเกณฑ์	วิธีการ	และขั้นตอนต่างๆ	ในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	

30	วัน	ก่อนวันประชุม	(เผยแพร่วันที่	21	มีนาคม	2557)	โดยผ่าน	Website	ของบริษัทฯ	และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

•	 การประชุมผู้ถือหุ้น

	 •	 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีครัง้ท่ีผ่านมา	บรษัิทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสามารถลงทะเบยีนเข้าประชมุก่อน

เวลาประชมุไม่น้อยกว่า	1	ชัว่โมง	เมือ่เปิดประชมุ	ประธานกรรมการ	ได้แจ้งจ�านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุด้วยตนเองและทีร่บัมอบ

ฉันทะมาประชุม	และแนะน�า	กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมรับทราบ	โดยมีกรรมการเข้าประชุมครบทั้ง	9	คน	

	 •	 บริษัทฯ	 ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และขั้นตอนต่างๆ	 ในการออกเสียงลงคะแนน	 และวิธีการนับคะแนนเสียง	 ให้ 

ผู้ถือหุ้นทราบก่อนประชุม	โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม	ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถ

ลงคะแนนเสยีงได้อย่างเท่าเทยีมกนั/ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดรายหนึง่ถกูจ�ากดัสทิธิในแต่ละวาระการประชมุ	และไม่มกีารเปลีย่นแปลง

ข้อมูลส�าคัญในที่ประชุม

	 •	 ประธานที่ประชุม	 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม	 และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่	 รวมทั้งตอบค�าถามที่ส�าคัญ

จนครบทุกประเด็น	จนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพอใจและไม่มีข้อสงสัยแล้ว	จึงให้มีการลงคะแนนเสียงไปตามวาระการประชุม	

โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม	รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	21

	 •	 มีการเผยแพร่รายงานการประชุม	บน	Website	ของบริษัทฯ	และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน	14	วันนับแต่วัน

ประชุม	(เผยแพร่วันที่	2	พฤษภาคม	2557)	

	 •	 การเลือกตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ให้กระท�าการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ	ดังนี้

(1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง	มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2)	 ในการเลือกตั้งกรรมการ	 อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน	 หรือคราวละ

หลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจ�านวนกรรมการทั้งหมด	ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้	ทั้งนี้	ตามแต่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร	 แต่ในการลงมติแต่ละคร้ัง	 ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตาม	(1)	 ท้ังหมด 

จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด	หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)	 การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก	หากมคีะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุเป็น

ผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 •	 นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ก�าหนดให้มีการก�ากับดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย	 ให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานตาม 

หมวดแรก	(สิทธิของผู้ถือหุ้น)	อย่างเท่าเทียมกัน	เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัท	ได้ก�ากับดูแลการใช้เงิน

ของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ	ต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ

	 •	 ไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

	 	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 ครั้งที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากวาระการประชุม

ตามหนงัสอืนดัประชุม	ที่ได้แจ้งผูถ้อืหุน้ทราบเป็นการล่วงหน้า	ท้ังนี	้เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นมเีวลาในการพจิารณาศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ

อย่างเพียงพอ
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	 •	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มวาระการประชุม

	 •	 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	 ครัง้ท่ีผ่านมา	บรษัิทฯ	มนีโยบายในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อย	

ในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยได้จัดท�าแบบฟอร์ม	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการในการเสนอ

เพิ่มวาระ	 รวมทั้งก�าหนดระยะเวลาการเสนอเพิ่มวาระ	(ตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	2556	-	31	 ธันวาคม	2556)	 เพื่อให ้

คณะกรรมการพิจารณาว่าจะบรรจุ/ไม่บรรจุ	เป็นวาระในหนังสือนัดประชุม	และให้การพิจารณาของบริษัทฯ	ถือเป็นที่ยุติ

	 •	 มีการเผยแพร่แบบฟอร์ม	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการในการเสนอเพิ่มวาระ	 เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	3	 เดือน	 ก่อน 

วันประชุม	บน	Website	ของบริษัทฯ	และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ	(เผยแพร่ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2556)

	 •	 ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกนั

	 •	 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	ครัง้ทีผ่่านมา	บรษิทัฯ	ได้ก�าหนด	ให้ผูถ้อืหุน้ทกุรายได้ใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

	 •	 บริษัทฯ	 ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ	(แบบ	 ข.)	 ให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการออกเสียง 

ในแต่ละเรื่องได้ว่า	เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง	

	 •	 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน	 หรือคราว

ละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจ�านวนกรรมการทั้งหมด	ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้	ทั้งนี้	ตามแต่ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรได้

	 •	 มีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ	 เช่น	 ชื่อ/นามสกุล	 อายุ	 ที่อยู่	 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับ

กรรมการอิสระ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวกรณีท่ีประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ	 มีการเสนอช่ือ

กรรมการอิสระ	2	คน	ให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	

	 •	 มีค�าอธิบายว่ามีเอกสารใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องน�ามาแสดงในวันประชุม	รวมทั้งค�าแนะน�าขั้นตอนในการมอบฉันทะ

	 •	 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�าคัญ	เช่น	วาระเลือกตั้งกรรมการ	เป็นต้น	

	 •	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 •	 กรณีที่บริษัทฯ	(ถ้ามี)	 การท�าธุรกรรม	 กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษัทฯ	จะมีมาตรการ	และนโยบายให้มีการท�ารายการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	และถือปฏิบัติเช่นเดียว

กับบุคคลทั่วไป	โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นส�าคัญในการพิจารณาอนุมัติการท�าธุรกรรมได้กระท�าโดยผู้ที่ไม่มี

ส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น

	 •	 ในกรณีที่บริษัทฯ	(ถ้ามี)	การอนุมัติการท�าธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ	ในระยะยาว	เช่น	

การซื้อขายสินค้า	เป็นต้น	บริษัทฯ	จะมีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ	

รวมทั้งมีการติดตามการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	บริษัทร่วมและบริษัทย่อย	อย่างสม�่าเสมอ

	 •	 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

	 •	 บริษัทฯ	มีมาตรการ	และมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	ในการเก็บข้อมูลความลับของบริษัทฯ	โดยก�าหนดไว้

ในข้อบังคับการท�างานของพนักงานบริษัทฯ	และมีระบบป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร	รวมทั้งแจ้งแนวทาง

ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรทราบและถือปฏิบัติ

	 •	 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าว	 ให้แก่

คณะกรรมการทราบเป็นประจ�า

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 •	 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม

	 	 บริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	และมีนโยบายว่าผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม	จะต้องได้รับการ

ดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โดยสรุป	ดังนี้
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	 •	 พนักงาน :	บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน	โดยก�าหนดไว้ในระเบียบบังคับ

ในการท�างาน	ภายใต้หัวข้อ	ระเบียบวินัยเกี่ยวกับความประพฤติ

	 บริษัทฯ	มุ่งมันในการพัฒนาให้ความรู้	และเสริมสร้างบรรยากาศการท�างานที่ดี	รวมทั้งมีสวัสดิการต่างๆ	

เพื่อสร้างความมั่งคงให้แก่พนักงาน	ดังนี้

•	 การพัฒนาบุคลากร

	 จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา	ให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการท�างาน	ให้กับพนักงาน	โดยผ่านการอบรม

สัมมนาต่างๆ	

•	 การดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมเท่า

เทียม และเป็นธรรม ดังนี้

•	 มีคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 คณะกรรมการ

สวัสดิการพนักงาน

•	 มีสวัสดิการรถรับส่งพนักงาน	การรักษาพยาบาล	และสวัสดิสงเคราะห์อื่นๆ

•	 มีกิจกรรมบันเทิงและกีฬา	เช่น	กีฬาภายใน/ภายนอกบริษัทฯ

	 •	 ผู้ถือหุ้น	:	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ	 โดยมุ่งเน้นสร้างผลก�าไรหรือ 

ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น

	 •	 ลูกค้า :	บริษัทฯ	มีความเอาใจใส่	 และรับผิดชอบต่อลูกค้า	 โดยมีนโยบายคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษร	มีใบรับรอง

มาตรฐาน	 คุณภาพ	(ISO	9001,	ISO/TS	16949)	 ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและรักษามาตรฐาน	 ไม่ส่งของเสียให้ลูกค้า	 รักษา 

ความลับของลูกค้า	มีบุคคลที่ท�าหน้าที่รับข้อร้องเรียนลูกค้า	และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด	

	 •	 คู่ค้า	:	การซื้อสินค้าของบริษัทฯ	มีขั้นตอนในการตรวจสอบ	โดยยึดหลักความเสมอภาค	ความโปร่งใส	อยู่บนพื้นฐาน

ของการแข่งขันที่เป็นธรรม	 โดยค�านึงถึงความต้องการ	 ความคุ้มค่าและคุณภาพ	 มีการเปรียบเทียบองค์ประกอบต่างของคู่ค้า

โดยไม่มกีารเลอืกปฏบัิต	ิมกีารท�าสญัญาระหว่างคูค้่า	มรีะบบการจดัเกบ็เอกสาร	โดยมกีารแต่งตัง้กรรมการมาช่วยในการพจิารณา

องค์ประกอบต่างๆ	ของงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

	 •	 คู่แข่ง :	

•	 ปฏิบัติตามกรอบ	กติกา	การแข่งขันที่ดี	เป็นธรรม	หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต	และไม่ท�าลายคู่แข่งขัน

•	 บริษัทฯ	 มีข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กรอย่างชัดเจน	 ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับในการท�างาน	 

ภายใต้หัวข้อ	ระเบียบวินัยในการท�างาน 

	 •	 เจ้าหนี	้:	ปฏบัิติตามเงือ่นไขการกูยื้มเงนิหรือข้อตกลงทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ	ทีพ่งึมต่ีอเจ้าหนี	้และหลกีเลีย่งการกระท�าทีไ่ม่สจุรติ

	 •	 นโยบายในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

	 	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการดูแลชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยให้การสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรม	การมีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือและพัฒนา	 การบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	 และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการ 

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	

	 	 •	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment)

	 	 บรษิทัฯ	มนีโยบายในการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม	โดยการบรหิารจดัการและควบคมุกระบวนการผลติภายในของบรษิทัฯ	

ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด	โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	การใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่	 และมาตรการประหยัดพลังงาน	 เป็นต้น	 ท้ังน้ี	 เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต	และลดมลภาวะต่างๆ	ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน	โดยบริษัทฯ	ได้เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ในการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

  • การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนือ่ง

	 	 บริษัทฯ	 ได ้รับการตรวจประเมินและได ้ใบรับรองระบบ	 ISO14001:2004	 จาก	 BUREAU	VERITAS	

CERTIFICATION	(THAILAND)	LIMITED	เมื่อวันที่	18	มกราคม	2555	(วันที่หมดอายุ	17	มกราคม	2558)	
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  • การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

•	 บริษัทฯ	ได้น�ากระดาษที่ใช้แล้ว	และยังเหลือพื้นที่อีกหนึ่งหน้า	น�ากลับมาใช้ใหม่	เพื่อลดความสูญเปล่าจากการใช้

กระดาษภายในโรงงาน	

•	 บริษัทฯ	 ได้น�าลมร้อนที่ออกจาก	Hopper	Dryer	 หมุนเวียนกลับมาใช้อีก	 เพื่อลดการท�างานของ	Heater	 

เป็นการประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่ง	โดยไม่มีผลกระทบต่อการท�างาน

•	 บริษัทฯ	ได้ท�าการรวบรวมภาชนะที่ทิ้งแล้ว	เช่น	กล่องนม	กล่องน�้าผลไม้	เพื่อน�าไปบริจาค	เพื่อการน�ากลับมา

ใช้ใหม่	(Recycle)

  • มาตรการประหยัดพลังงาน

•	 บริษัทฯ	ท�าการปรับปรุงชุด	Capacitor	Bank	เพื่อให้สามารถควบคุม	Power	Factor	ของระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง

ให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•	 บริษัทฯ	 ท�าการติดตั้ง	Variable	Speed	Drive	(VSD)	 ในการควบคุมการท�างานของปั้มน�้า	 เพื่อช่วยลดการใช้

พลังงานไฟฟ้าลง

•	 บริษัทฯ	 ท�าการปรับลดแรงดันลมท่ีจ่ายมาจากเครื่องอัดอากาศให้ต�่าลง	 แต่อยู่ในระดับท่ีสามารถใช้งานได	้ 

เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง

•	 บริษทัฯ	วางแผนทีจ่ะเปลีย่นหลอดไฟแสงสว่างภายในคลงัสนิค้า	ไปใช้หลอดไฟประหยดัพลงังาน	โดยให้ความสว่าง

ที่เหมาะสมกับสภาพการท�างาน

•	 บริษัทฯ	 ท�าการปรับปรุงห้องเคร่ืองอัดอากาศ	 ท�าให้อุณหภูมิของอากาศขาเข้าลดลง	 ส่งผลให้เคร่ืองอัดอากาศ

ท�างานได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น

  • ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

•	 บริษัทฯ	ได้เปิดช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่างๆ	โดยผ่านตู้แสดงความคิดเห็นของพนักงานบริษัทฯ	 

ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง	รวมทั้ง	ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

•	 มีกระบวนการพิจารณา	 ตรวจสอบ	 และติดตามแก้ไขข้อร้องเรียน	 โดยมีการน�าเสนอผลการติดตาม	 และแก้ไข 

ข้อร้องเรียน	ผ่านการประชุม	Operation	เป็นประจ�า

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 •	 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ	 ท้ังข้อมูลทางการเงินและท่ีมิใช่ข้อมูล

ทางการเงินอย่างโปร่งใส	ถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันเวลา	ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ	โดยผ่านช่องทางต่างๆ	ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	เช่น	

Website	ของบริษัทฯ	ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ	และรายงานประจ�าปี	เป็นต้น

	 •	 การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร	 ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ

กรรมการแต่ละคน	โดยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	ซึ่ง

จะเชือ่มโยงกบัผลการด�าเนินงานของบริษทั	และการปฏบิตังิานของกรรมการและผูบ้รหิารแต่ละท่าน	รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ	

และผู้บริหาร	ปรากฏในรายงานประจ�าปี	หน้าที่	19-20	ในหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

	 •	 การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

	 •	 บริษัทฯ	ได้เปิดเผยบทบาทและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน	ไว้แล้วในรายงานประจ�าปี	หน้าที่	15-18	ในหัวข้อการจัดการ·
	 •	 บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยจ�านวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ	 และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม	 ใน 

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ไว้แล้วในรายงานประจ�าปี	หน้าที่	

15	ในหัวข้อการจัดการ

	 •	 การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา

	 	 บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ไว้แล้วในรายงานประจ�าปี	 หน้าท่ี	42	 ในรายงานของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ
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	 •	 การเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น

	 	 บรษิทัฯ	ได้เปิดเผยรายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ่	10	รายแรก	ไว้แล้วในรายงานประจ�าปี	หน้าที	่13	ในหวัข้อผูถ้อืหุน้	และบน		Website	

ของบริษัทฯ

	 •	 การเปิดเผยการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

	 	 ในกรณี	(ถ้าม)ี	รายการระหว่างกนั	บริษทัฯ	ได้จดัให้มกีารเปิดเผยชือ่ของบคุคล	ทีม่กีารท�ารายการระหว่างกนั	ความสมัพนัธ์	

ลักษณะของรายการเงื่อนไข	นโยบายราคา	และมูลค่าของรายการ	ไว้แล้วในรายงานประจ�าปี	หน้าที่	27	ในหัวข้อความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

	 •	 การเปิดเผยการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรรมกาและผู้บริหาร

	 	 บรษิทัฯ	ด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	/ตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ต้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษัิฯ	ให้ทราบ

และรวบรวมไว้ทุกปี	

	 •	 การเปิดเผยรายงานทางการเงิน

 • คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อย	รวมท้ังสารสนเทศทางการเงนิท่ีปรากฏ

ในรายงานประจ�าปี	ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย	โดยเลือกใช้นโยบาย

บัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ	 และถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ	 รวมทั้งรายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เป็นจริง	 ตาม

มาตรฐานการบัญชี	และมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	

	 •	 รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิลงนามโดยประธานกรรมการ	และกรรมการผูจ้ดัการ	

	 •	 รายละเอยีดรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ	อยูใ่นรายงานประจ�าปี	หน้าท่ี	43

	 •	 หน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล	 ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และมีความเท่าเทียมกัน	 โดยได้เปิด 

ช่องทางให้ผู้ถือหุ้น	 และนักลงทุน	 สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัท	 เช่น	 การประชุมผู้ถือหุ้น	 ภาพรวมบริษัท/ 

คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น/ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน/งบการเงิน/ข่าวบริษัท/	แบบ	56-1	และรายงานประจ�าปี	เป็นต้น	บน	Website	

ของบริษัทฯ	(http://www.unionplastic.co.th)	ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 •	 นโยบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	กรรมการซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ	คุณวุฒิ	ความรู้	ความสามารถ	และ

ประสบการณ์	จากหลากหลายสาขาอาชีพ	ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	มีอ�านาจหน้าที่ในการ

ควบคุมดูแลและจัดการบริษัท	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับ	 และนโยบายของบริษัท	 ตลอดจนมติที่ประชุม 

คณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ	โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของบริษัท	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

	 	 บริษัทฯ	 ก�าหนดบทบาทและอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน	 ปัจจุบันบุคคลที่ด�ารง

ต�าแหน่งประธานกรรมการ	 ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	 ประธานกรรมการ	 ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ	 กับฝ่ายบริหาร	 เพื่อ

เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย	การก�ากับดูแล	และการบริหารงานประจ�า	โดยบริษัทฯ	มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจ

หน้าทีข่องฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบั	และมกีารแบ่งแยกอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบออกจากกนัโดยเดด็ขาด	ระหว่างการอนมุตัิ	

การบันทึกรายการทางบัญชี	และการดูแลทรัพย์สินของบริษัท	เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�านาจโดยไม่จ�ากัด

	 •	 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 •	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีหน้าที่	ตามข้อบังคับบริษัท	รวมถึง	การควบคุมดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	

วัตถุประสงค์	ข้อบังคับบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 •	 คณะกรรมการบริษัท	ได้มีส่วนร่วมในการก�าหนด	นโยบาย	แผนงาน	และกลยุทธ์ของบริษัท	

	 •	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ

บริษัท	 เช่น	 เป้าหมายทางการเงิน	นโยบาย	แผนงาน	กลยุทธ์	และงบประมาณ	รวมทั้งก�ากับ	ควบคุม	ดูแล	 ให้ฝ่ายจัดการ

ด�าเนินงานตามนโยบาย	แผนงาน	และกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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	 •	 คณะกรรมการบริษทั	ได้มกีารก�ากบัดแูลให้มกีารปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและมส่ีวนร่วมในการก�าหนด

มาตรฐานความประพฤตทิีด่ไีว้ในข้อบังคบัในการท�างาน	และมบีทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืน	เพือ่ให้พนกังานรบัทราบและถอืปฏบิตัิ	

รวมทั้งได้	เน้นถึงความซื่อสัตย์	สุจริต	ความมีคุณธรรม	และการไม่เอาเปรียบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ภายใต้

คติพจน์	“คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์”

	 •	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 •	 กรณีที่บริษัทฯ	(ถ้ามี)	 การท�าธุรกรรม	 กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

คณะกรรมการบรษิทั	จะมมีาตรการ	และนโยบายให้มกีารท�ารายการเป็นไปตามเงือ่นไขการค้าทัว่ไป	และถอืปฏบิตัเิช่นเดยีวกบั

บุคคลทั่วไป	 โดยได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 เป็นส�าคัญในการพิจารณาอนุมัติการท�าธุรกรรมได้กระท�าโดยผู้ที่ไม่มี

ส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น

	 •	 ในกรณีที่บริษัทฯ	(ถ้ามี)	การอนุมัติการท�าธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ	ในระยะยาว	เช่น	

การซื้อขายสินค้า	เป็นต้น	บริษัทฯ	จะมีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ	

รวมทั้งมีการติดตามการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	บริษัทร่วมและบริษัทย่อย	อย่างสม�่าเสมอ

• มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการด�าเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

และนโยบาย โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้

 • มีส�านักตรวจสอบภายใน (Internal Audit)	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบใน

การตรวจสอบระบบการควบคมุดงักล่าว	โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการ	ผูบ้รหิาร	และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	และมีการทบทวนระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอ	ปีละ	1	ครั้ง	นอกเหนือจากการสอบทานระบบ

การควบคุมภายในของแต่ละระบบงานของบริษัทฯ

 • มีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	บริษัทฯ	ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และได้จัดท�าคู่มือการ

บริหารความเสี่ยงขึ้น	 พร้อมกับได้ให้แต่ละหน่วยงานประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	 โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง	 และการประชุมของแต่ละหน่วยงาน	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการติดตามเหตุการณ์ความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกเดือน	 

โดยก�าหนดให้รายงานผลความก้าวหน้าไตรมาสละ	1	ครั้ง	และในระดับองค์กรปีละ	2	ครั้ง	

• การประชุมคณะกรรมการ

	 •	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าท้ังปี	 และได้แจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ

ก�าหนดการดังกล่าว	เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

	 •	 บริษัทฯ	มีการประชุมคณะกรรมการ	เป็นประจ�าทุกเดือน	เดือนละ	1	ครั้ง	เพื่อรายงานและติดตามผลการด�าเนินงาน

ของบริษัท	 รวมทั้งพิจารณารายงานทางการเงินทุกไตรมาส	 ตลอดจนการพิจารณารายการเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ�าปี	(แบบ	56-1)	ก่อนการน�าส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ	และส�านักงาน	ก.ล.ต

	 •	 เลขานุการบริษัท	 จะจัดเตรียมและส่งหนังสือเชิญประชุม	 พร้อมระเบียบวาระการประชุม	 และเอกสารประกอบการ

ประชุม	ให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้า	7	วัน	ก่อนวันประชุม	เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้า

ร่วมประชุม

	 •	 ประธานกรรมการ	 และกรรมการผู้จัดการ	 ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการในการเสนอ

เรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

	 •	 ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและมากพอ	 ที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส�าคัญกันอย่างรอบคอบ

และทั่วกัน	 รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ	 และกรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น�า 

สู่ที่ประชุม	รวมทั้งประเด็นการก�ากับดูแลกิจการ

	 •	 ประธานกรรมการ	กรรมการผูจ้ดัการ	และกรรมการทุกคน	จะเข้าร่วมประชมุทุกครัง้	เว้นแต่จะตดิเดนิทางไปต่างประเทศ

หรือติดภาระกิจอื่นหรือป่วย

	 •	 กรรมการผู้จัดการ	 เชิญผู้บริหาร	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง	 เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านบัญชีและ

การเงิน	

	 •	 สนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าถงึสารสนเทศทีจ่�าเป็นเพิม่เตมิ	จากกรรมการผูจ้ดัการหรอืเลขานกุารบรษิทั	หรอืผูบ้รหิาร

อื่นที่ได้รับมอบหมาย	ภายในขอบเขตนโยบายที่ก�าหนดไว้
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	 •	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร

	 มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานด้วยตนเองของคณะกรรมการ	อย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	เพือ่ให้คณะกรรมการร่วมกนัพจิารณา

ผลงานและปัญหา	เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

	 •	 ค่าตอบแทนกรรมการ

	 •	 บริษัทฯ	มีกระบวนการก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส	ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน	รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

	 •	 ค่าตอบแทนของกรรมการมลีกัษณะทีเ่ปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏิบตัอิยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั	รวมท้ัง	พจิารณาจาก

ประสบการณ์	ภาระหน้าที่	ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบ	รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน	

	 •	 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร	 เป็นไปตามผลงาน	 ผลประกอบการของบริษัทฯ	 และสถานการณ์ 

ทางเศรษฐกิจ

	 •	 การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

	 •	 การพัฒนาความรู้กรรมการ

	 	 •	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร	ดังต่อไปนี้

ล�าดับที่ รายชื่อกรรมการ

หลักสูตร

ทิศทางธุรกิจของกลุ่มสหยูเนี่ยน/	
(จ�านวนชั่วโมง)

ฝ่ากระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง/
(จ�านวนชั่วโมง)

1. รศ.	ดร.	พักตร์ผจง		วัฒนสินธุ์		 16 6

2. นายบรรเจิด		ตั้งเลิศไพบูลย์ - 6

3. นางสาวจุฑาทิพย์		อรุณานนท์ชัย - 6

4. นายสุพจน์		ขันธวิจิตร์ 16 -

รวมจ�านวนชั่วโมง 32 18

	 •	 การพัฒนาความรู้ผู้บริหาร

	 	 •	 ผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร	ดังต่อไปนี้

ล�าดับที่ หลักสูตร จ�านวนชั่วโมง

1. ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน 4

2. ISO/TS	16949	การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่ 6

3. กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งยุคใหม่เหนือคู่แข่ง 6

4. FMEA	4th	Ed.	Work	Shop	for	Automotive	Industry 6

5. เทคโนโลยีขั้นสูงในการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์สมัยใหม่ 6

6. MSA	4th	Ed.	Workshop	and	Implementation	MA-62 12

7. Enhancing	Good	Corporate	Governance	based	on	CGR	Scorecard 6

8. Update	มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี	2558	ทิศทางของนักบัญชีไทยกับ	AEC 6

9. Finance	For	non-Finance	Manager 24

10. กลยุทธ์เหนือชั้นการจัดท�าบัญชีต้นทุนเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ 6

รวมจ�านวนชั่วโมง 82
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษัทฯ	มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลการน�าข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ	ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	โดย

ก�าหนดให้พนกังานทุกคนต้องปฏบัิติตามระเบียบเกีย่วกบัการรกัษาความลับ	ซึง่ระบอุยู่ในระเบยีบข้อบงัคบัการท�างาน	

หากพนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ	 นอกจากนี้ในแต่ละปี	 บริษัทฯ	 

ได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารลงนามในหนังสือรับรองรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ/หรือผู้บริหาร	

เพื่อแสดงถึงการไม่กระท�าการใดๆ	 อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 ซึ่งรวมถึงการน�าข้อมูลที่

เป็นความลบัของบรษิทัฯ	ไปใช้	ไม่ว่าจะเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตวัหรอืไม่	หรอืน�าความเสยีหายมาสูบ่รษิทัฯ	โดยเจตนาหรอื

ไม่กต็าม	รวมทัง้การน�าข้อมลูดงักล่าวไปเผยแพร่แก่ลกูค้า	ผูข้ายสนิค้า	ผูใ้ห้บรกิาร	บรษิทัคูแ่ข่งหรอืบคุคลภายนอกอืน่ๆ

การควบคุมภายใน

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ	 ในการสอบทาน

ความเหมาะสม	 และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีข้ึน	 เพ่ือให้มั่นใจว่า	 

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ดีเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการท�าธุรกิจ	 สามารถช่วยปกป้องคุ้มครอง

ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ	จากการสญูหาย	หรอืน�าไปใช้โดยบคุคลที่ไม่มอี�านาจหน้าที	่ช่วยให้บคุลากรของบรษิทัฯ	ปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย	 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง	 น่าเชื่อถือ	 ตลอดจนช่วย 

ในการปกป้องคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้สอบทานความเหมาะสม	และประสิทธผิลของระบบการควบคมุภายใน	และการตรวจสอบ

ภายใน	โดยการพจิารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน	และมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั	เพ่ือทราบ	หรอืพิจารณา

ในทุกไตรมาส	ซึ่งในปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น	และให้ค�าแนะน�าต่อฝ่ายบริหารในเรื่องที่

เป็นสาระส�าคัญ	นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก	คือ	บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	ซึ่งเป็น 

ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี	2557	ได้ให้ความเห็นว่า	ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	อยู่ใน

ระดับที่น่าพอใจ	 ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีใน 

งบการเงิน

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2558	เมื่อวันที่	21	มกราคม	2558	คณะกรรมการบริษัทได้สอบทาน

ความมปีระสทิธผิลของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลักของระบบการควบคมุ

ภายใน	5	 ส่วน	 ได้แก่	 องค์กรและสภาพแวดล้อม	 การบรหิารความเสีย่ง	 การควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร	

ระบบสารสนเทศ	 และการสือ่สารข้อมลู	 และระบบการตดิตาม	 คณะกรรมการบรษิทั	 เหน็ว่า	 บรษิทัฯ	 ได้ปฏิบตัติาม 

องค์ประกอบของระบบการควบคมุภายในอย่างเหมาะสมแล้ว	ทัง้	5	ส่วน
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

ทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก	โดยถอืว่าการบรหิารความเส่ียงเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัของทกุกระบวนการในการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ	จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	

พนกังานทกุคนต้องปฏบิตัติาม	และมกีารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเพ่ือท�าหน้าทีบ่รหิารความเส่ียงในภาพ

รวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ส�าหรับการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบภายใต้

การก�ากับดูแลของกรรมการผู้จัดการ	 และความเสี่ยงในระดับปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของผู้บริหารท่ี 

รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ	โดยถือ	เป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุม

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	โดยมีปัจจัยความเสี่ยง	ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการด�าเนินธุรกิจ
	 บริษัทฯ	 มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้อยละ	80	 ของรายได้โดยรวม	 ซึ่งถือว่า

เป็นกลุ่มรายได้หลักต้องประสบกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน	ก�าลังซื้อของผู้บริโภคลดลงต้นทุนการผลิต

สูงขึ้นจากการปรับขึ้นของค่าพลังงานอย่างต่อเนื่องจากเหตุและผลดังกล่าว	 ท�าให้บริษัทฯ	 มีรายได้ลดลงอย่างมาก

เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	อย่างไรก็ดีบริษัทฯ	ได้พยายามที่จะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	โดยการหารายได้เพิ่มขึ้น

จากกลุ่มธุรกิจที่มุ ่งเน้นการส่งออกเป็นหลักเพื่อมาเสริมรายได้ที่ขาดหายไป	 ในขณะเดียวกันได้มีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการท�างานของพนักงาน	 โดยการส่งพนักงานในระดับผู้บังคับบัญชาไปอบรมความรู้ทางด้านเทคนิค 

การผลิตสมัยใหม่	เพื่อน�าความรู้ดังกล่าวมาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
	 บรษิทัฯ	มคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่	ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่ง

นี้	โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงไม่คาดว่าจะได้รับความ

เสียหายทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเชือ่	นอกจากนีก้ารให้สินเชือ่ของบรษิทัฯ	ไม่มกีารกระจุกตวั	เนือ่งจากบรษิทัฯ	

มฐีานของลกูค้าทีห่ลากหลายและมีอยูจ่�านวนมากรายจ�านวนเงนิสูงสุดทีบ่รษิทัฯ	อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคอื

มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากวัตถุดิบที่มีความส�าคัญต่อการผลิต
	 บริษัทฯ	ซื้อเม็ดพลาสติก	100%	เป็นการสั่งซื้อจากตัวแทนในประเทศ	โดยการซือ้เป็นสกลุเงนิบาทราคาน�า้มนัดบิ

ในตลาดโลกมีผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนวัตถุดิบของสินค้าพลาสติก	 เนื่องจากเม็ดพลาสติกเป็นผลพลอยได้จาก

การกลั่นน�้ามันดิบ	หากราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกสูงขึ้นก็มีผลท�าให้	ราคาเม็ดพลาสติกเพิ่มสูงขึ้น	รวมถึงต้นทุนการ

ผลติทีเ่พิม่ขึน้ตามด้วย	ดงันัน้ความผนัผวนทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามสภาพตลาดและปัจจัยอืน่ๆ	เช่น	ระดบัของอปุสงค์

และอุปทาน	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	เป็นต้น	ดังนั้น	หากราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลกสูงขึ้นก็จะท�าให้

ราคาเม็ดพลาสติกในประเทศสูงขึ้นตามไปด้วย	ซึ่งบริษัทฯ	มีแนวทางรองรับความเสี่ยง	ดังนี้
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1.	 มีการตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาเม็ดพลาสติกจากผู้ขายมากกว่า	1	ราย	ก่อนการสั่งซื้อ

2.	 ติดตามแนวโน้มราคาเม็ดพลาสติกจากผู้ขายภายในประเทศและต่างประเทศ

3.	 หากมีการขึ้นราคาของเม็ดพลาสติก	 บริษัทฯ	 ไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา 

เมด็พลาสตกิ	เนือ่งจากลกูค้าได้ตกลงร่วมกนัว่าจะเป็นผูร้บัความเสีย่งนัน้	โดยการรบัภาระจากการปรบัราคา

ของผลิตภัณฑ์ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
	 บริษัทฯ	พิจารณาว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต�่า	 เนื่องจากปริมาณของรายการที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปีมีน้อยรายการและจ�านวนเงินของแต่ละรายการเป็นจ�านวนที่ค่อนข้างต�่า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
	 บริษัทฯ	 มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล	 อย่างไร

กต็าม	เน่ืองจากสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่ไม่มดีอกเบ้ียหรอืมอีตัราดอกเบ้ียทีป่รบัข้ึนลงตามอตัราตลาด	

หรอืมอัีตราดอกเบ้ียคงทีซ่ึ่งใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั	ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯ	จึงอยูใ่นระดบัต�า่

ความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภัย
	 ในรอบปีทีผ่า่นมา	ไม่มอีทุกภัยเกิดขึน้	แต่เพือ่ความไม่ประมาท	บริษทัฯ	ได้มกีารปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มภายใน

โรงงานและได้มีการตรวจสอบความแข็งแรงของแนวก�าแพงกั้นน�้าอยู่สม�่าเสมอ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 30 ของยอดขายรวม
	 บริษัทฯ	มีลูกค้ารายใหญ่อยู่	2	กลุ่มคือ	กลุ่มยานยนต์และรถจักรยานยนต์	แต่จะมีรายใหญ่อยู่	3	รายซึ่งมียอด

ค�าสั่งซื้อจากบริษัทฯ	เป็นจ�านวนเงิน	327	ล้านบาท	ประมาณร้อยละ	40	ของรายได้รวมทั้งหมด	ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ	

มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทดังกล่าว	 อย่างไรก็ดี	 บริษัทมีคู่แข่งหลายราย	 ดังนั้นหากบริษัทฯ	 สูญเสียลูกค้า 

รายดังกล่าวไป	และหากบริษัทฯ	ไม่สามารถหาลูกค้ารายอื่นมาทดแทนได้	ก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากว่าร้อยละ 25
	 ในกรณีที่บริษัทฯ	 เป็นกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท	 สหยูเนี่ยน	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ซึ่งได้ถือหุ้นในบริษัทฯ	 จ�านวน	

12,380,130	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	49.52	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ซึ่งไม่เกินร้อยละ	50	และ 

ทางบริษัทฯ	ไม่ได้มีลักษณะของการพึง่พาบรษิทัใหญ่	เช่น	การให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ	ทางเทคนคิ	หรอื

การจดัหาวตัถดุบิ	การใช้ตราสนิค้าร่วมกนั	เป็นต้น
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์การด�าเนินการที่ผ่านมา

	 สภาวะเศรษฐกิจในปี	2557	 สถานการณ์ด้านการขายของตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลดลงเกือบทุกบริษัท	 เพราะผล 

กระทบมาจากนโยบายรถยนต์คันแรกสิ้นสุดลง	 ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ 

ในระดับหนึ่ง	การขาดแคลนแรงงาน	ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น	จากการปรับค่าแรงขั้นต�่า	รวมไปถึงการปรับขึ้นของค่าพลังงาน	

ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาน�้ามัน	ค่าขนส่ง	ท�าให้ยอดขายของบริษัทฯ	ในปี	2557	ลดลง	ประมาณ	167	ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ปีก่อน	 และความสามารถในการท�าก�าไรสุทธิของบริษัทฯ	 ในปี	2557	 ลดลงจากปี	2556	 จ�านวน	25.99	 ล้านบาท	 โดยแยกตาม 

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ดังนี้	
1.	 กลุ่มรถยนต์	มีรายได้ลดลง	คิดเป็น	20.90%
2.	 กลุ่มรถจักรยานยนต์	มีรายได้เพิ่มขึ้น	คิดเป็น	2.50%
3.	 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า	มีรายได้ลดลง	คิดเป็น	68.80%
4.	 กลุ่มอื่นๆ	มีรายได้เพิ่มขึ้น	คิดเป็น	6.30%	

5.	 แม่พิมพ์	มีรายได้ลดลง	คิดเป็น	66.00%

สัดส่วนรายได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ (%)
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 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน

 ปัจจัยภายนอก 

	 ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง	ท�าให้ก�าลังซื้อของผู้บริโภคลดลง	มีการระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น	การปรับราคาขึ้นของ

ค่าพลังงาน	โดยเฉพาะไฟฟ้าที่มีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ	(ค่า	Ft)	ส่งผลให้รายได้ต�่ากว่าที่ประมาณการไว้จากเหตุข้างต้น	

และต้นทุนการผลิตก็ปรับตัวสูงขึ้น

 ปัจจัยภายใน 

	 จากการที่ค�าสั่งซื้อของลูกค้าส่วนมากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	มีการแกว่งตัวขึ้นลงไม่แน่นอน	ต้องปรับแผนการผลิตมากขึ้น	

ท�าให้การเตรียมทรัพยากรที่รองรับการผลิตไม่สามารถท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานเพิ่มสูงขึ้น

ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร
 จากการวิเคราะห์งบการเงินของ	 บริษัท	 ยูเนี่ยนพลาสติก	 จ�ากัด	(มหาชน)	 พบว่าบริษัทฯ	 มีความสามารถในการท�าก�าไรใน 

ปี	2557	ลดลงจากปี	2556	สาเหตุจากยอดรายได้ของบริษัทฯ	ลดลงจากปีที่ผ่านมา	เนื่องมาจากการแข่งขันทางด้านราคาของกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของบริษัทฯ	 โดยเฉพาะรถยนต์	 รถจักรยานยนต์	 และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า	 ประกอบกับลูกค้าบางรายได้ลงทุนใน 

เครื่องฉีดใหม่และน�าชิ้นงานบางส่วนกลับไปฉีดเอง	จึงมียอดสั่งซื้อลดลง	

รายได้

ก�าไรสุทธิ

ล้านบาท
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 ความสามารถในการท�าก�าไร
	 บริษัท	ยูเนี่ยนพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)	มีความสามารถในการท�าก�าไรในปี	2557	ลดลงจากปี	2556	ดังนี้	ก�าไรต่อหุ้นลดลง

จาก	2.89	บาท	เป็น	1.87	บาท	อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน	ลดลงจาก	8.71	%	เป็น	6.77	%	เมื่อพิจารณาถึงอัตราก�าไรขั้นต้น	 

ปี	2557	ลดลงจากปี	2556	คือ	13.04%	เป็น	10.37	%	ในด้านอัตราก�าไรสุทธิลดลงจากปีก่อนในปี	2557	เท่ากับ	5.94	%	ส่วนของ

ปี	2556	เท่ากับ	7.59%	ตามล�าดับ	ทั้งนี้ในปี	2557	บริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิลดลงจากปี	2556	ประมาณ	35.41	%	

	 อัตราก�าไรขั้นต้นที่ลดลงดังกล่าวเป็นผลจาก

 1. ยอดขายชิ้นงานพลาสติกของบริษัทฯ	 ในปี	2557	 ลดลงประมาณ	116	 ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	 เนื่องจากสาเหต	ุ 

ดังต่อไปนี้

- ในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์นั้น	ยอดขายลดลงประมาณ	97	ล้านบาท	โดยยอดขายที	่ลดลงจากปีก่อนเป็นไปตามยอดผลิต
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์	 ส่งผลให้ยอดสั่งซื้อจากลูกค้ามีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง	
นอกจากนี้	ลูกค้าบางส่วนได้ขอคืนแม่พิมพ์เพื่อกลับไปผลิตเอง

-	 ในกลุ่มช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้าน้ัน	ยอดขายในปีปัจจบุนัลดลงจากปีก่อนท้ังสิน้ประมาณ	19	ล้านบาท	เช่นเดยีวกบัทิศทาง
ในกลุ่มยานยนต์	 เนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคา	 ประกอบกับลูกค้าบางราย	 ได้ลงทุนในเครื่องฉีดใหม่และน�าชิ้นงาน
บางส่วนกลับไปฉีดเอง	จึงมียอดค�าสั่งซื้อกับบริษัทฯ	ลดลง

 2. ยอดขายแม่พิมพ์ ในปีปัจจุบันลดลงจากปีก่อนประมาณ	51	 ล้านบาท	 โดยลูกค้ารายหลักคือกลุ่มท่ีท�าแม่พิมพ์เพื่อ 

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

 3. เงินปันผลรับ บริษัทฯ	ได้รับเงินปันผลจ�านวน	27	ล้านบาท	เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนในบริษัท	ยูเนี่ยนนิฟโก้	จ�ากัด	

ซึ่งลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย

ร้อยละ

ไตรมาส	1 ไตรมาส	2 ไตรมาส	3 ไตรมาส	4 ไตรมาส	1 ไตรมาส	2 ไตรมาส	3 ไตรมาส	4
2556 25572556 25572556 25572556 2557

อัตราก�าไรขั้นต้น
รายไตรมาส 2556 - 2557
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 แนวทางแก้ไข	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการเพิ่มสัดส่วนของรายได้	 จากเดิมที่มีการพึ่งพากลุ่มรถยนต์	 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า	 มาเป็น	

กลุ่มลูกค้าที่เป็นงานส่งออก	

	 อัตราผลตอบแทนต่อการใช้สินทรัพย์	(ROA)	ลดลงจาก	9.33	%	เป็น	6.33	%	และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(ROE)	

ลดลงจาก	12.04%	เป็น	8.05%	ในขณะเดียวกันอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมลดลงจาก	1.23	เท่า	เป็น	1.07	เท่า	อัตรา 

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรสุทธิลดลงจาก	47.23%	เป็น	36.84%	ตามล�าดับ	

	 เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่ท�าให้อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวมในปี	2557	 เป็น	1.07	 เท่า	 พบว่าประสิทธิภาพในการจัดการ

สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของกิจการยังสามารถใช้ประโยชน์เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า	อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจาก

ปีก่อน	3.22	เท่า	เป็น	3.24	เท่า	อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก	12.79	รอบ	เป็น	13.21	รอบ	อันเนื่องมาจากยอด

สนิค้าคงเหลอืสิน้ปี	2557	ลดลง	ระยะเวลาการเกบ็หนีเ้ฉลีย่ไม่เพิม่ขึน้จากเดมิคอื	56	วนั	ลกูหนีส่้วนใหญ่เป็นลกูหนีท่ี้ยงัไม่ครบก�าหนด

ช�าระและไม่มีปัญหาในการเรียกเก็บหนี้	 เนื่องจากเป็นลูกหน้ีรายใหญ่	 คือ	 บริษัทท่ีผลิตรถยนต์ท่ีมีชื่อเสียงในประเทศไทย	 บริษัทฯ	 

จึงพิจารณาไม่ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ส่วนระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ	28	วัน

	 ส่วนในด้านต้นทุน	 และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี	2557	 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี	2556	 จ�านวน	138	 ล้านบาท	 

โดยสาเหตุหลักเป็นการลดลงในของต้นทุนการใช้วัตถุดิบเนื่องจากยอดขายลดลง	ทั้งนี้บริษัทฯ	ยังได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต

และบ�ารุงรักษาเครื่องจักร	จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของสินค้าที่มีไว้เพื่อขายได้คุณภาพ	และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานโดยเฉพาะใน

ส่วนของผลขาดทุนของผลต่างจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ถูกบันทึกบัญชีแล้วในปีก่อน

ต้นทุนขายและก�าไรขั้นต้น
รายไตรมาส 2556 - 2557
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 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

	 ในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงระยะสั้น	หรือการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทฯ	ในการช�าระหนี้ระยะสั้น	พบว่าบริษัทฯ	

มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญ	ในปี	2557	บริษัทฯ	มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี	2556	

คือ	อัตราทุนหมุนเวียนเท่ากับ	3.24	เท่า	และ	3.22	เท่า	ส่วนอัตราทุนหมุนเร็วเท่ากับ	2.73	เท่า	และ	2.69	เท่า	ตามล�าดับ	

 ความสามารถในการช�าระหนี้
	 พจิารณาจากภาพโดยรวมแล้ว	บรษิทัฯ	ยงัมศีกัยภาพในการช�าระหนี้ได้โดยไม่มผีลกระทบทางด้านความเสีย่งใดๆ	เมือ่พจิารณา

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานจะเห็นว่าในปี	2557	 บริษัทฯ	 มีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานเป็นบวก	 ซ่ึงเป็นข้อสนันสนุน 

ให้เห็นว่าบริษัทฯ	มีความสามารถในการช�าระหนี้ได้

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีฐานะการเงินซึ่งวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบ	การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์	หนี้สิน	

และส่วนของผู้ถือหุ้น	ดังนี้	

(หน่วย	:	ล้านบาท)

รายการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี เพิ่ม / (ลด)

2557 2556 จ�านวน %

รวมสินทรัพย์ 735.09 763.51 (28.42) (3.72)

รวมหนี้สิน 158.01 162.59 (4.58) (2.82)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 577.08 600.92 (23.84) (3.97)

 การวิเคราะห์สินทรัพย์ 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์จ�านวน	735.09	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2556	จ�านวน	28.42	ล้านบาท	คิดเป็น

ร้อยละ	3.72	โดยมีรายละเอียดส�าคัญ	ดังนี้

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น	 สภาพคล่องสูง	 ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	 เดือน 

นับจากวันที่ได้มา	และไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้
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(หน่วย	:	ล้านบาท)

กระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556
เงินสดคงเหลือยกมาต้นปี 114 222

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

	 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 80 111

	 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 2 16

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 82 127

รับดอกเบี้ย 4 2

จ่ายภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย (23) (30)

รับคืนภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย 15 15

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 78 114

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1 (131)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (71) (91)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 8 (108)

เงินสดคงเหลือปลายปี 122 114

•	 ในปี	2557	 บริษัทฯ	 มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน	78	 ล้านบาท	 จากผลประกอบการตามปกติของ	
บรษิทัฯ	ทีม่กี�าไรจากการด�าเนนิงาน	โดยเงนิสดรบัจากการด�าเนนิงานลดลงจากปีก่อน	เป็นไปตามก�าไรจากการด�าเนนิงาน
ที่ลดลง	และการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของกิจการซึ่งส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ

•	 บริษัทฯ	มีเงินสดรับในกิจกรรมลงทุน	จ�านวนรวมทั้งสิ้น	1	ล้านบาท	โดยมีกระแสเงินสดรับหลัก	คือจากเงินลงทุนที่ลดลง
และเงินปันผลรับ	ขณะเดียวกันมีกระแสเงินสดใช้ไปส�าหรับการซื้ออาคารและอุปกรณ์ในระหว่างปี

•	 บริษัทฯ	มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	จ�านวน	71	ล้านบาท	โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	ซึ่งน้อยกว่าในปี	2556	

ที่มีการจ่ายปันผล	จ�านวนทั้งสิ้น	91	ล้านบาท

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	 ณ	31	 ธันวาคม	2557	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจ�านวนเงิน	109	 ล้านบาท 

ลดลงจากปี	2556	เป็นจ�านวนเงิน	10	ล้านบาท	สาเหตุที่ท�าให้ลูกหนี้ลดลงเนื่องมาจากยอดขายลดลง	พบว่าอายุหนี้ส่วนใหญ่ยังไม่

ถึงก�าหนดช�าระ	และไม่มีปัญหาในการรับช�าระหนี้	บริษัทฯ	จึงพิจารณาไม่ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ



รายงานประจำาปี 2557

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์38

 สินค้าคงเหลือ 

 จ�านวนวันในการถือครองสินค้า รายงานสินค้าคงเหลือที่เคลื่อนไหวช้า และความสามารถในการท�าก�าไรจากสินค้าที่จะขายใน

อนาคต พบว่าบรษิทัฯ บันทกึค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอืไว้ในจ�านวนทีเ่พยีงพอแล้วในสภาพการณ์ปัจจบุนั ทัง้นีบ้รษิทัฯ 

มีแนวทางในการบรหิารจดัการสนิค้าเสือ่มสภาพทีค่งค้างนาน โดยหากมสีนิค้าท่ีมกีารเคลือ่นไหวช้า บรษัิทฯ จะระบายสนิค้าดงักล่าว

ออกไปตามข้อตกลงกับลูกค้าที่มีการรับซื้อสินค้าคืน โดยค�านึงถึงอายุของสินค้าคงเหลือและสภาวเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

 มูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ ดังนี้ 

 (หน่วย : พันบาท)

รายการ ราคาทุน รายการปรับลดราคาทุน 
ใหเ้ปน็มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2557 2556 2557 2556 2557 2556

สินค้าส�าเร็จรูป 12,767 12,589 (998) (958) 11,769 11,631

งานระหว่างผลิต 27,591 21,661 (187) (219) 27,404 21,442

วัตถุดิบ 11,909 14,124 (1,645) (729) 10,264 13,395

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 9,679 8,105 (330) (384) 9,349 7,721

รวม 61,946 56,479 (3,160) (2,290) 58,786 54,189

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2556 25572556 25572556 25572556 2557

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) มูลค่าลูกหนี้การค้าคงเหลือ (ล้านบาท)

54

154

63

164

57

118

51

112

53

112

52

102

52

106

52

101
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39คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 3.7 ล้านบาท คือที่ดินที่บางชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเช่า เพื่อใช้ในการ

ด�าเนนิงาน ทีด่นิดงักล่าวมมีลูค่ายตุธิรรมประมาณ 36 ล้านบาท โดยมลูค่ายตุธิรรมของทีด่นิดงักล่าวประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ

ในปี 2554

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ในปี 2557 มจี�านวน 260.07 ล้านบาท และปี 2556 มจี�านวน 271.07 ลดลงเป็นจ�านวน 11 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 4.06  

ส่วนใหญ่เกดิจากการตดัค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์ตามหลกัเกณฑ์ ทัง้นีบ้รษิทัฯ ตดัรายการ ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบญัชี  

เมื่อจ�านวนสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือ

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน เมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี  

ส่วนสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบริษทัฯ เป็นซอฟแวร์คอมพวิเตอร์ซึง่มอีายกุารให้ประโยชน์มากกว่า 1 ปี บรษัิทฯ ได้ประเมนิการด้อยค่า

ของสินทรัพย์ดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรลดลงจากปี 2556 

จาก 47.23% เป็น 36.84% ตามล�าดับ

(หน่วย : พันบาท)

รายการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี เพิ่ม / (ลด)

2557 2556 จ�านวน %

ที่ดิน 76,474 76,474 - -

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 78,702 82,619 (3,917) (4.74)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 89,058 80,863 8,195 10.13

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ส�านักงาน 1,233 1,458 (225) (15.43)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,265 2,177 (912) (41.89)

รถยนต์ 1,615 2,386 (771) (32.31)

ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 11,720 25,090 (13,370) (53.29)

รวม 260,067 271,067 (11,000) (4.059)

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2556 25572556 25572556 25572556 2557

ระยะเวลาการถอืครองสนิค้า (วนั) มูลค่าสินค้าคงเหลือ (ล้านบาท)

54 54
52

54
59

65 63
59

28 26 25 30 33 34 34 34



รายงานประจำาปี 2557

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์40

	 ส�าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์	 เพิ่มขึ้น	8.19	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่เป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ฉีดงานตามสั่งของลูกค้า	 ทรัพย์สินอื่นๆ	

ลดลงจากการตัดค่าเสื่อมราคาตามหลักเกณฑ์	 และโอนทรัพย์สินระหว่างติดตั้ง	 ในส่วนที่มีการด�าเนินการแล้วเสร็จไปเป็นทรัพย์สิน

ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์

 หนี้สิน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีหนี้สินรวมจ�านวน	158.01	ล้านบาท	และปี	2556	จ�านวน	162.59	ล้านบาท	ลดลงจาก 

ปีก่อน	จ�านวน	4.58	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	2.82	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

	 มีจ�านวน	119.73	 ล้านบาท	 ปี	2556	 จ�านวน	125.58	 ล้านบาท	 ลดลง	5.85	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	4.66	 เน่ืองจากม ี

ผลกระทบมาจากค�าสัง่ซ้ือของลกูค้าลดลง	จงึท�าให้การสัง่ซือ้วตัถดุบิลดลงตามไปด้วยซึง่เจ้าหนีก้ารค้าส่วนใหญ่เป็นการสัง่ซือ้วตัถดุบิ

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

	 ปี	2557	จ�านวน	38.28	ล้านบาท	ปี2556	จ�านวน	37.01	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1.27	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	3.43	เนื่องมาจาก	

บริษัทฯ	มีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่ออกจากงานตามกฏหมายแรงงาน	และตามโครงการเงินช่วยเหลือหลัง

ออกจากงาน	ซึ่งบริษัทฯ	ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน

 ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้น	จ�านวน	577.08	ล้านบาท	ปี	2556	จ�านวน	600.92	ล้านบาท	ลดลง	

23.84	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	3.97	เนื่องจากบริษัทฯ	จ่ายปันผลเป็นจ�านวนที่มากกว่าผลก�าไรประจ�าปี

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
	 โดยสรุป	การที่บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น	8	ล้านบาท	โดยมีกระแสเงินสดเพิ่มจากกิจกรรมด�าเนินงาน	78	ล้านบาท	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	1	ล้าน	มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน	71	ล้านบาท	โดยเป็นการจ่ายเงินปันผล	ดังนั้น 

ในการด�าเนินงานของปี	2557	 บริษัทฯ	 คาดว่าความเสี่ยงจากการช�าระหนี้อยู่ในระดับต�่า	 เนื่องจากบริษัทฯ	 ไม่มีภาระผูกพันและ 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

	 โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ	 ที่ใช้ในการลงทุน	 ปรับปรุงกิจการของบริษัทฯ	 เงินส่วนใหญ่ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 

ในปี	บริษัทฯ	มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี	หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อปัจจัยการผลิตและการลงทุนซื้อเครื่องจักรกับ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ

	 ส�าหรบัการบรหิารจดัการทนุ	วัตถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุทีส่�าคญัของบรษิทัฯ	คอืการจดัให้มซีึง่โครงสร้างทนุทีเ่หมาะสม	

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	 

มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	 เท่ากับ	0.27	:	1	(2556	:	0.27	:	1)	 และเฉพาะบริษัทฯ	 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ	0.28	:	1	 

(2556:	0.27	:1)

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	ไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน	(2556	:	4	ล้านบาท)

	 บริษัทฯ	ได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์ส�านักงาน	อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ	

1	ถึง	4	ปี
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41คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

	 บริษัทฯ	มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงาน	ดังนี้

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ระยะเวลา ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

ภายใน		1	ปี 3 2

มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	4	ปี - -

	 ทั้งนี้บริษัทฯ	มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่	คือ	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบันและ

ที่จะมีผลบังคับในอนาคต	 อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่ได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา 

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์	การตีความและ

การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน	จึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ	ยกเว้นมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินบางฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ	คือ	

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

	 มาตรฐานฉบับปรังปรุงนี้ก�าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในก�าไรขาดทุน	หรือ

ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 หรือทยอยรับรู้ในก�าไรขาดทุนก็ได้	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 รับรู้รายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการ 

ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก�าไรหรอืขาดทนุในงวดทีเ่กดิรายการ	บรษิทัฯ	ประเมนิว่าเมือ่น�ามาตรฐานฉบบัปรบัปรงุนีม้า

ใช้ในปี	2558	 และเปลี่ยนมารับรู้รายการก�าไรขาดทุนดังกล่าวทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 จะไม่มีผลกระทบต่อหนี้สินส�ารอง 

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและก�าไรสะสมยกมาในงบการเงิน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานในอนาคต

	 การรวมตัวของชาติใน	ASEAN	 เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน	ประมาณปลายปี	2558	อาจส่งผลกระทบกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ	เพราะเนื่องจากการรวมตัวดังกล่าว	ท�าให้อัตราภาษีทุกภูมิภาคเท่ากับศูนย์	

	 ดังนั้นสินค้าต่างๆ	 ที่มีลักษณะเหมือนกันของบริษัทฯ	 จะถูกน�าเข้ามาใช้หรือลูกค้าจะใช้เป็นข้ออ้างอิงในการขอต่อรองราคา 

ซึ่งในกรณีนี้อาจจะมีผลต่อรายได้ทั้งบวกและลบ



รายงานประจำาปี 2557
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ยูเนี่ยนพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย	รองศาสตราจารย์	ดร.	พักตร์ผจง	วัฒนสินธุ	์ประธาน

กรรมการตรวจสอบ	นายบรรเจิด	ตั้งเลิศไพบูลย์	และนางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ

หน้าที่	ภายใต้ขอบเขต	และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	เป็นไปตามกฎบัตรและสอดคล้องตามข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 ในปี	2557	คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้จดัให้มกีารประชมุรวม	4	ครัง้	มกีรรมการตรวจสอบทกุท่านเข้าร่วมประชมุครบทกุครัง้	โดยประชมุ

ร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงู	ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบกจิการภายใน	และผูส้อบบญัช	ีในวาระที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี

ฝ่ายบริหารเข้าร่วม	ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ	และได้เสนอรายงานผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส	สรุปสาระส�าคัญของผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้	

 1) การสอบทานงบการเงิน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงิน	 รายไตรมาส	 และรายงานทางการเงิน

ส�าหรับปี	2557	ร่วมกับผู้สอบบัญชีฯ	และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นอย่าง

ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	 ครบถ้วน	 และเชื่อถือได้	 พร้อมทั้ง 

ให้ข้อสังเกตและค�าแนะน�าเพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ

 2) การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	 บริษัทฯ	 มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	

โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมประเมินด้วย	 เพื่อทบทวนความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทฯ	ซึ่งคณะกรรมการบริษัท	มีความเห็นว่า	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่าง

เหมาะสมแล้ว	นอกจากนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ

แผนงาน	อตัราก�าลงั	ตลอดจนสอบทานผลการตรวจสอบ	รวมท้ังตดิตามผลการแก้ไขปรบัปรงุในประเด็นท่ีมนียัส�าคญั	เพือ่ให้ระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัทฯ	มีความเพียงพอ	เหมาะสม	

 3) การปฏบิตัติามกฎระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้พจิารณาสอบทานการปฏบิติัตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง

กับธุรกิจของบริษัทฯ	ในทุกไตรมาส	เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อก�าหนดที่วางไว้

 4) การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ของบริษัทฯ	 และบริษัทร่วม	 รวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	 ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไป	 

โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ

 5) การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง	 และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ 

การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทฯ	

 6) การประเมินตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเอง	เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ	และ

แนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองคณะกรรมการตรวจสอบ	ทัง้นีจ้ากผลการประเมนิแสดงให้เห็นว่า	การปฏบิติัหน้าท่ีส่วนใหญ่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบ	 และแนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ท่ีก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย

 7) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชี	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก	เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละ

ค่าสอบบญัชต่ีอคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่ขออนมุตัทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด		

ซึง่เป็นบรษิทัในระดบัสากลทีม่เีครอืข่ายครอบคลมุในหลายประเทศ	เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	ยเูนีย่นพลาสตกิ	จ�ากดั	(มหาชน)	ประจ�าปี	2558

(รองศาสตราจารย์ ดร. พักตร์ผจง  วัฒนสินธุ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)

43คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัท	เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	และ	งบการเงิน

แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจของบริษัทฯ	 และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	 งบการเงิน 

ดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ

อย่างสม�่าเสมอ	 ทั้งยังใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการอย่างดีที่สุดในการจัดท�า	 รวมทั้งมีการ 

เปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัท	 เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้ม ี

การปฏิบัติตามระบบดังกล่าว	ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายในเป็นประจ�าทุกปีต่อผู้สอบบัญชีและ

กรรมการตรวจสอบของบรษิทั	ซึง่ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัของระบบการควบคมุ

ภายใน	 รวมทั้งการกระท�าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท�ารายงานของบริษัทฯ	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 

ข้อก�าหนดกฎหมายและมีความครบถ้วนถูกต้อง

	 คณะกรรมการบรษิทั	 ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระและกรรมการทีไ่ม่เป็น 

ผูบ้รหิารเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน	 ส่วนความเหน็ 

ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว ้

ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัท	มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในบริษัทฯ	โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้และแน่ใจว่าบริษัทฯ	ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่

เป็นสาระส�าคัญของงบการเงินของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ในนามคณะกรรมการบริษัท

(นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล)
ประธานกรรมการ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558   

(นายสุพจน์  ขันธวิจิตร์)
กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558   
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด 

(มหาชน) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบแสดง 

การเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้และงบกระแสเงนิสดส�าหรบัปีส้ินสุดวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบาย

การบญัชีท่ีส�าคญัและหมายเหตุเรือ่งอืน่ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ยเูนีย่นพลาสตกิ 

จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกนั

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

 ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถ

จดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรือ

ข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงิน

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถงึการใช้วิธกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและ 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ

ประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสิทธิผลของการควบคมุภายใน

ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตุ

สมผลของประมาณการทางบัญชท่ีีจัดท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการน�าเสนองบการเงนิโดยรวม 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)  



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)

45คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�าเนินงานและ

กระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร

ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2558

เติมพงษ์  โอปนพันธุ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501



รายงานประจำาปี 2557

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์46

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 122,287,296 113,941,414 122,287,296 113,941,414 

เงินลงทุนชั่วคราว 8 95,000,000 105,000,000 95,000,000 105,000,000 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9 109,118,970 119,361,417 109,118,970 119,361,417 

สินค้าคงเหลือ 10 58,785,894 54,188,958 58,785,894 54,188,958 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,719,817 11,624,656 2,719,817 11,624,656 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 387,911,977 404,116,445 387,911,977 404,116,445 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกัน 11 11,500,000 14,485,418 11,500,000 14,485,418 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 11,676,481 11,065,283 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 15 258,802,113 268,889,868 258,802,113 268,889,868 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 1,264,943 2,177,046 1,264,943 2,177,046 

สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 22 7,280,806 7,027,981 7,280,806 7,027,981 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 17 32,912,875 32,009,438 32,912,875 32,009,438 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 347,177,561 359,395,377 338,001,070 350,830,084 

รวมสินทรัพย์ 735,089,538 763,511,822 725,913,047 754,946,529 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)

47คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
หน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้

หน้ีสนิหมนุเวยีน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 18 116,737,494 124,483,075 116,737,494 124,483,075 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 2,991,000 1,095,000 2,991,000 1,095,000 

รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน 119,728,494 125,578,075 119,728,494 125,578,075 

หน้ีสนิไม่หมนุเวยีน

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 38,278,367 37,014,244 38,278,367 37,014,244 

รวมหน้ีสนิไม่หมนุเวยีน 38,278,367 37,014,244 38,278,367 37,014,244 

รวมหน้ีสนิ 158,006,861 162,592,319 158,006,861 162,592,319 

ส่วนของผูถ้อืหุน้

ทนุเรือนหุน้

 ทนุจดทะเบยีน 

  หุน้สามญั 25,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 

 ทนุออกจ�าหน่ายและช�าระเตม็มลูค่าแล้ว

  หุน้สามญั 25,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 167,200,000 167,200,000 167,200,000 167,200,000 

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 20 62,500,000 62,500,000 62,500,000 62,500,000 

 ยังไม่ได้จัดสรร 97,382,677 121,219,503 88,206,186 112,654,210 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 577,082,677 600,919,503 567,906,186 592,354,210 

รวมหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 735,089,538 763,511,822 725,913,047 754,946,529 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)



รายงานประจำาปี 2557

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์48

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ก�าไรขาดทุน

รายได้

รายได้จากการขาย 744,987,224 911,552,013 744,987,224 911,552,013 

รายได้อื่น

 รายได้จากการขายเศษวัสดุ 6,605,985 12,241,102 6,605,985 12,241,102 

 เงินปันผลรับ 12, 13 26,996,760 29,196,496 27,746,757 29,696,494 

 อื่นๆ 20,058,356 13,667,929 20,058,356 13,667,929 

รวมรายได้ 798,648,325 966,657,540 799,398,322 967,157,538 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 667,737,412 792,663,551 667,737,412 792,663,551 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 33,911,743 40,969,238 33,911,743 40,969,238 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 44,296,859 50,606,750 44,296,859 50,606,750 

รวมค่าใช้จ่าย 745,946,014 884,239,539 745,946,014 884,239,539 

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 52,702,311 82,418,001 53,452,308 82,917,999 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 1,361,195 1,736,268 - - 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ ่ายทางการเงินและค่าใช้จ ่าย 
 ภาษีเงินได้ 54,063,506 84,154,269 53,452,308 82,917,999 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน - (2,538) - (2,538)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 54,063,506 84,151,731 53,452,308 82,915,461 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22 (6,654,037) (10,749,068) (6,654,037) (10,749,068)

ก�าไรส�าหรับปี 47,409,469 73,402,663 46,798,271 72,166,393 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - - - - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 47,409,469 73,402,663 46,798,271 72,166,393 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 23

   ก�าไรส�าหรับปี 1.90 2.94 1.87 2.89 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)



บริษัท ยูเนี่ยนพ
ลาสติก จำากัด (มหาชน)

49
คุณ

ธรรม คุณ
ภาพ

 คุณ
ประโยชน์

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ก�าไรสะสม

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

จัดสรรแล้ว -
ส�ารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 250,000,000 167,200,000 62,500,000 139,062,095 618,762,095 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหต ุ26) - - - (91,245,255) (91,245,255)

ก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส�าหรบัปี - - - 73,402,663 73,402,663 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 250,000,000 167,200,000 62,500,000 121,219,503 600,919,503 

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 250,000,000 167,200,000 62,500,000 121,219,503 600,919,503 

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

ก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส�าหรบัปี - - - 47,409,469 47,409,469 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 250,000,000 167,200,000 62,500,000 97,382,677 577,082,677 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)



รายงานประจำาปี 2557

คุณ
ธรรม คุณ

ภาพ
 คุณ

ประโยชน์
50 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก�าไรสะสม

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและ
ช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

จัดสรรแล้ว -
ส�ารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 250,000,000 167,200,000 62,500,000 131,733,072 611,433,072 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหต ุ26) - - - (91,245,255) (91,245,255)

ก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส�าหรบัปี - - - 72,166,393 72,166,393 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 250,000,000 167,200,000 62,500,000 112,654,210 592,354,210 

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 250,000,000 167,200,000 62,500,000 112,654,210 592,354,210 

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

ก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส�าหรบัปี - - - 46,798,271 46,798,271 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 250,000,000 167,200,000 62,500,000 88,206,186 567,906,186 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)



บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)

51คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

งบกระแสเงินสด
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี 54,063,506 84,151,731 53,452,308 82,915,461 

รายการปรบักระทบยอดก�าไรก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย)

   จากกจิกรรมด�าเนินงาน

   ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย 15, 16 51,157,730 56,428,918 51,157,730 56,428,918 

   การปรบัลดสนิค้าคงเหลอืเป็นมลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รับ 10 869,695 435,171 869,695 435,171 

   ก�าไรจากการจ�าหน่าย/ตดัจ�าหน่ายอปุกรณ์ 15 (510,212) (268,133) (510,212) (268,133)

   ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม 12 (1,361,195) (1,736,268) - - 

   ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทียั่งไม่เกดิข้ึนจริง 170,787 48,193 170,787 48,193 

   รายได้เงนิปันผล 12, 13 (26,996,760) (29,196,496) (27,746,757) (29,696,494)

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 5,286,178 10,270,196 5,286,178 10,270,196 

   ดอกเบีย้จ่าย - 2,538 - 2,538 

   ดอกเบีย้รบั (3,428,654) (4,634,325) (3,428,654) (4,634,325)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์

   และหนีส้นิด�าเนินงาน 79,251,075 115,501,525 79,251,075 115,501,525 

สนิทรพัย์ด�าเนนิงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหน้ีอืน่ 8,749,619 41,215,778 8,749,619 41,215,778 

   สนิค้าคงเหลอื (5,466,631) 15,107,037 (5,466,631) 15,107,037 

   สนิทรพัย์หมนุเวียนอืน่ 8,904,839 (6,634,389) 8,904,839 (6,634,389)

หนีส้นิด�าเนนิงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหน้ีอืน่ (7,260,938) (29,339,463) (7,260,938) (29,339,463)

   หนีส้นิหมนุเวียนอืน่ 1,896,000 (3,228,000) 1,896,000 (3,228,000)

   หนีส้นิไม่หมนุเวียนอืน่ (4,022,055) (5,601,547) (4,022,055) (5,601,547)

เงนิสดจากกจิกรรมด�าเนินงาน 82,051,909 127,020,941 82,051,909 127,020,941 

รบัดอกเบีย้ 4,750,695 2,547,939 4,750,695 2,547,939 

จ่ายดอกเบีย้ - (2,538) - (2,538)

จ่ายภาษเีงนิได้หัก ณ ทีจ่่าย (22,886,923) (28,586,760) (22,886,923) (28,586,760)

รบัเงนิคนืภาษเีงนิได้หกั ณ ทีจ่่าย 15,076,624 13,292,593 15,076,624 13,292,593 

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด�าเนินงาน 78,992,305 114,272,175 78,992,305 114,272,175 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

ซือ้อาคารและอปุกรณ์ 15 (40,104,545) (47,496,465) (40,104,545) (47,496,465)

จ่ายช�าระเจ้าหนีค่้าซือ้อปุกรณ์ (2,339,683) (3,673,689) (2,339,683) (3,673,689)

เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายอปุกรณ์ 2,810,119 636,825 2,810,119 636,825 

ซือ้สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 16 (498,194) (2,311,733) (498,194) (2,311,733)

เงนิลงทนุชัว่คราว (เพิม่ข้ึน) ลดลง 8 10,000,000 (105,000,000) 10,000,000 (105,000,000)

เงนิลงทนุทีม่ภีาระค�า้ประกนั (เพิม่ข้ึน) ลดลง 2,985,418 (2,985,418) 2,985,418 (2,985,418)

เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทนุ 12, 13 27,746,757 29,696,494 27,746,757 29,696,494 

เงนิสดสทุธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ 599,872 (131,133,986) 599,872 (131,133,986)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

จ่ายเงนิปันผล 26 (71,246,295) (91,245,255) (71,246,295) (91,245,255)

เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (71,246,295) (91,245,255) (71,246,295) (91,245,255)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สทุธิ 8,345,882 (108,107,066) 8,345,882 (108,107,066)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 113,941,414 222,048,480 113,941,414 222,048,480 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 122,287,296 113,941,414 122,287,296 113,941,414 

ข้อมลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพ่ิมเตมิ

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

   รายการซือ้อปุกรณ์ทีย่งัไม่ได้จ่ายช�าระ 1,855,040 2,339,683 1,855,040 2,339,683 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. ข้อมูลทั่วไป

 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บรษิทั ยเูนีย่นพลาสตกิ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ ”) เป็นบรษิทัมหาชนซึง่จดัตัง้และมภีมูลิ�าเนาในประเทศไทย 

โดยมีบริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่  

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับจ้างผลิตและซ่อมแซม 

แม่พิมพ์ซึ่งรายได้จากการบริการดังกล่าวมีจ�านวนที่ไม่เป็นสาระส�าคัญ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ  

อยู่ที่ 11/1 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบัญญัตวิิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา

อังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตาม 

วิธีราคาทุน
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มีผลบงัคบัในปีบญัชปัีจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด

ดังนี้

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

  กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

  มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน

  การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ

   และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน  

  ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

  แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและ 

ค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งมีผล

บังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง

ประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและ 

ค�าศัพท์ การตคีวามและการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เช่ือว่าจะไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนินี้ในปีทีน่�ามาตรฐานดงักล่าวมาถอืปฏิบตั ิอย่างไรกต็าม มาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิตามทีก่ล่าวข้างต้นบางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารเปล่ียนแปลง

หลักการส�าคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�าหนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก 

รับรู้รายการดังกล่าวทันทีในก�าไรขาดทุน หรือในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก�าไรขาดทุนก็ได้ 

 ปัจจบุนับรษิทัฯ รบัรูร้ายการก�าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยทนัทีในก�าไรหรอื

ขาดทนุในงวดท่ีเกดิรายการ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ประเมนิว่าเมือ่น�ามาตรฐานฉบบัปรบัปรงุนีม้าใช้ในปี 2558 

และเปลี่ยนมารับรู้รายการก�าไรขาดทุนดังกล่าวทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่มีผลกระทบต่อหน้ีสิน

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและก�าไรสะสมยกมาในงบการเงิน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินรวม โดยใช้แทน

เนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีส�าหรับงบการเงินรวมที่เดิมก�าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับน้ีเปล่ียนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่า 

ผู้ลงทุนมอี�านาจการควบคมุหรอืไม่ กล่าวคอื ภายใต้มาตรฐานฉบบันีผู้ล้งทนุจะถอืว่าตนควบคมุกจิการทีเ่ข้าไป

ลงทนุได้ หากตนมสีทิธไิด้รบัหรอืมส่ีวนได้เสียในผลตอบแทนของกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุ และตนสามารถใช้อ�านาจ

ในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือ

สทิธิในการออกเสยีงโดยรวมน้อยกว่ากึง่หนึง่กต็าม การเปลีย่นแปลงทีส่�าคญันีส่้งผลให้ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดลุยพนิจิ

อย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯ มีอ�านาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน�าบริษัทใด 

ในกลุ่มกิจการมาจัดท�างบการเงินรวมบ้าง

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน 

ของบริษัทฯ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการ 

ร่วมค้า ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันที่เข้า

นิยามของการร่วมค้าโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ในขณะที่มาตรฐานฉบับที่ 31 ก�าหนดให้กิจการสามารถเลือกน�าเงิน

ลงทนุในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนัมาจดัท�างบการเงนิรวมโดยใช้วิธรีวมตามสัดส่วน หรอืบนัทกึเป็นเงนิลงทนุตาม

วิธีส่วนได้เสียก็ได้

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงิน

ลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

 มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วม 

การงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อ 

งบการเงินของบริษัทฯ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่า

ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน

ท่ีเก่ียวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันที

เป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

 จากการประเมนิเบือ้งต้น ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เช่ือว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญั

ต่องบการเงินของบริษัทฯ 

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้

 ขายสินค้า

 รายได้จากการขายสนิค้ารบัรูเ้ม่ือบรษิทัฯ ได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนทีม่นียัส�าคญัของความเป็นเจ้าของ

สนิค้าให้กบัผูซ้ือ้แล้ว รายได้จากการขายแสดงมลูค่าตามราคาในใบก�ากบัสินค้าโดยไม่รวมภาษมีลูค่าเพ่ิม ส�าหรบั

สินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว 

 รายได้ค่าบริการ

 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดหมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู 

ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้ 
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4.3 ลูกหนี้การค้า

 ลกูหนีก้ารค้าแสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รบั บรษิทัฯ บันทกึค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญส�าหรบัผลขาดทนุ

โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน

และการวิเคราะห์อายุหนี้ 

4.4 สินค้าคงเหลือ

 สนิค้าส�าเรจ็รปูและงานระหว่างผลติแสดงมูลค่าตามราคาทนุตามวิธเีข้าก่อน-ออกก่อนหรอืมลูค่าสุทธทิีจ่ะได้รบั

แล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซ่ึงใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และ

ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

 วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

แล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบก�าหนดแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุนตัดจ�าหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต�่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยท่ี 

แท้จริง ซึ่งจ�านวนที่ตัดจ�าหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุน

สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธี

ส่วนได้เสีย 

ง) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท�ารายการ 

หลังจากนั้น บริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 บรษิทัฯ รบัรูผ้ลต่างระหว่างจ�านวนเงนิที่ได้รบัสุทธจิากการจ�าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัย์ในส่วนของ

ก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อ

การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - 5, 10, 20 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ - 5, 10 ปี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ส�านักงาน - 3, 5 ปี

ยานพาหนะ - 5 ปี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและระหว่างก่อสร้าง

 บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการ

จ�าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) 

ของสินทรัพย์นั้น

 บริษัทฯ ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์

ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า 

บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปี

เป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 3 และ 5 ปี
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4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก 

บริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ บริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงาน 

ของ บริษัทฯ ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

 สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั 

ผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสินทรพัย์

ที่ เช ่าหรือมูลค ่าป ัจจุ บันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต ้องจ ่ายตามสัญญาเช ่าแล ้วแต ่มูลค ่าใดจะต�่ากว ่า 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก 

ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อม

ราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า 

  จ�านวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเช่าด�าเนนิงานรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตามวิธเีส้นตรงตลอด

อายุของสัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์

และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ จะท�าการประเมนิการด้อยค่าของทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์หรอืสินทรพัย์

ที่ไม่มตัีวตนอืน่ของบรษิทัฯ หากมีข้อบ่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า บรษิทัฯ รบัรูข้าดทนุจากการด้อยค่า

เมือ่มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มมีลูค่าต�่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสินทรพัย์นัน้ ทัง้นีม้ลูค่าทีค่าดว่า

จะได้รบัคืนหมายถงึมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายของสินทรพัย์หรอืมลูค่าจากการใช้สินทรพัย์แล้วแต่ราคา

ใดจะสูงกว่า 

 บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 
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4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ 

เงินท่ีบริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ 

บริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษัทฯ มีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตาม

โครงการเงนิช่วยเหลอืหลงัออกจากงาน ซึง่บรษิทัฯ ถอืว่าเงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออก

จากงานส�าหรับพนักงาน 

 บริษัทฯ ค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่

ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลัง

ออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน

 สนิทรพัย์หรอืหนีส้นิโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย มลูค่าปัจจุบันของภาระผกูพันตามโครงการผลประโยชน์ 

และหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่สามารถน�าไปจ่ายภาระผูกพันได้โดยตรง

 สินทรัพย์โครงการ คือ สินทรัพย์ที่ถือไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สินทรัพย์โครงการ 

ไม่สามารถใช้ในการจ่ายช�าระเจ้าหนี้และไม่สามารถจ่ายโดยตรงมายังบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ วัดมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์โครงการโดยใช้ข้อมูลราคาตลาดและในกรณีที่สินทรัพย์โครงการเป็นตราสารหนี้ที่มีตลาด 

ซื้อขายคล่อง บริษัทฯ จะวัดมูลค่าโดยใช้ราคาเสนอซื้อที่ประกาศ

 ในการปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นครัง้แรกในปี 2554 บรษิทัฯ 

เลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่าหนี้สินที่เคยรับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม 

โดยใช้วิธีปรับย้อนหลังเสมือนว่าได้บันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

มาโดยตลอด
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4.14 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯ จะบันทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบัญชเีมือ่มภีาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว 

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพัน

นั้นและบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณ

จากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ 

หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษ ี

ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 บรษัิทฯ รบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างช่ัวคราวทีต้่องเสียภาษทีกุรายการ แต่รบัรูสิ้นทรพัย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ใน

จ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ 

จะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีก�าไรทางภาษี

เพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดข้ึนเกี่ยวข้องกับ 

รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

  ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ 

การประมาณการในเรือ่งทีมี่ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพินจิและการประมาณการดงักล่าวนีส่้งผลกระทบ

ต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ

แตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้
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 สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้

ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอน 

ความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ 

ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่

คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิ

ที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจ�านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง

ของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และ 

ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนจากสินค้าเส่ือมคณุภาพ โดยค�านงึถึง

อายุของสินค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์

และมลูค่าคงเหลอืเมือ่เลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอื

ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจากนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึ

ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้

ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซี่งเกี่ยวเน่ืองกับ

สินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บรษัิทฯ จะรบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีส�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษแีละขาดทนุทางภาษี

ที่ไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัฯ จะมกี�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จาก

ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จ�านวน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่า 

จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป

ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกันเหล่านั้น 

ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2557 2556

รายการธรุกจิกบับรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั

(มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)

ขายสินค้าและบริการ 83 110 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้อื่น 7 7 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ซื้อวัตถุดิบ 14 19 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่มของ  
  ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 17,202 15,599

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 17,202 15,599

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 1,654 1,984

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,654 1,984
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานที่ให้แก่กรรมการ

และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,348 10,223

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 582 943

รวม 7,930 11,166

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

เงินสด 50 50

เงินฝากธนาคาร 122,237 53,955

พันธบัตรระยะสั้น - 59,936

รวม 122,287 113,941

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงนิฝากออมทรพัย์มอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.50 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.25 ถงึ 2.44 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

 เงินลงทุนนี้ คือ เงินฝากประจ�าอายุ 6 เดือน จ�านวน 95 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 - 3.00 ต่อปี
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 17,114 15,472

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 17,114 15,472

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 83,644 96,402

 ค้างช�าระไม่เกิน 3 เดือน - 330

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 83,644 96,732

รวมลูกหนี้การค้า 100,758 112,204

ลูกหนี้อื่น

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 88 127

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 7,400 4,843

อื่นๆ 873 2,187

รวมลูกหนี้อื่น 8,361 7,157

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 109,119 119,361

10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2557 2556 2557 2556 2557 2556

สินค้าส�าเร็จรูป 12,767 12,589 (998) (958) 11,769 11,631

งานระหว่างผลิต 27,591 21,661 (187) (219) 27,404 21,442

วัตถุดิบ 11,909 14,124 (1,645) (729) 10,264 13,395

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 9,679 8,105 (330) (384) 9,349 7,721

รวม 61,946 56,479 (3,160) (2,290) 58,786 54,189
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ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็น

จ�านวน 2.2 ล้านบาท (2556: 1.6 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับ

ลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ�านวน 1.3 ล้านบาท (2556: 1.2 ล้านบาท) โดยน�าไปหักจากมูลค่าของสินค้า 

คงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

11. เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกัน

 จ�านวนนี้เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งบริษัทฯ ใช้วางเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันการใช้ไฟฟ้า

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินซ่ึงแสดง 

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน

2557 2556 2557 2556 2557 2556

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท พีเอสวี โมลด์ จ�ากัด ผลิตและขาย
แม่พิมพ์

ไทย 25 25 11,676 11,065 2,500 2,500

รวม 11,676 11,065 2,500 2,500

12.2 ส่วนแบ่งก�าไรและเงินปันผลรับ

 ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2557 2556

บริษัท พีเอสวี โมลด์ จ�ากัด 1,361 1,736

รวม 1,361 1,736

 ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมจ�านวน 749,997 บาท (2556: 499,998 บาท)
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12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท
ทุนเรียกช�าระ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

รายได้รวมส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

ก�าไรส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

บริษัท พีเอสวี โมลด์ จ�ากัด 10 10 60 54 14 9 43 37 7 7

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าเงินลงทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯ รับ 

ระหว่างปี

2557 2556 2557 2556 2557 2556

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด 19.99 19.99 20,002 20,002 26,997 29,196

รวม 20,002 20,002 26,997 29,196

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คือ ที่ดินให้เช่า ทั้งนี้ไม่มี

การเคลื่อนไหวของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวในระหว่างปี

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าประมาณ 36 ล้านบาท 

ซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมินราคาอสิระโดยใช้เกณฑ์วิธพิีจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมตฐิานหลกั

ที่ใช้ในการประเมินราคาที่ดินดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว 

และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้ง

 และเครื่องใช้
ส�านักงาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

และ
ระหว่างก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 76,474 211,361 825,027 14,034 5,283 16,917 1,149,096

ซื้อเพิ่ม - 1,322 10,280 518 1,624 36,092 49,836

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (249) (1,921) (475) (522) - (3,167)

โอน - 16,044 11,875 - - (27,919) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 76,474 228,478 845,261 14,077 6,385 25,090 1,195,765

ซื้อเพิ่ม - - 5,455 699 - 35,805 41,959

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (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

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - 135,240 724,368 12,577 3,462 - 875,647

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 10,867 41,682 711 704 - 53,964

ค่าเส่ือมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย/ 
 ตัดจ�าหน่าย - (248) (1,908) (475) (167) - (2,798)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 145,859 764,142 12,813 3,999 - 926,813

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 9,460 38,793 723 771 - 49,747

ค่าเส่ือมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย/ 
 ตัดจ�าหน่าย - (379) (57,258) (1,612) - - (59,249)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 154,940 745,677 11,924 4,770 - 917,311

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - - 62 - - - 62

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - - 62 - - - 62

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - - 62 - - - 62

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 76,474 82,619 81,057 1,264 2,386 25,090 268,890

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 76,474 78,702 89,057 1,234 1,615 11,720 258,802

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2556 (จ�านวน 51 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 53,964

2557 (จ�านวน 48 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 49,747

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งาน

อยู ่มลูค่าตามบญัชก่ีอนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผือ่การด้อยค่าของสินทรพัย์ดังกล่าวมจี�านวนเงนิประมาณ 

745 ล้านบาท (2556: 649 ล้านบาท)
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 

แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

ราคาทุน 13,413 12,915

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (12,148) (10,738)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 1,265 2,177

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 2,177 2,330

ซื้อเพิ่ม 498 2,312

ค่าตัดจ�าหน่าย (1,410) (2,465)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 1,265 2,177

17. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

ปี 2555 - 15,077

ปี 2556 16,932 16,932

ปี 2557 15,981 -

รวม 32,913 32,009
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 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายข้างต้นจากกรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่จะได้รับ

คืนขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบภาษีโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเชื่อว่าบริษัทฯ จะได้รับคืน 

เงินภาษีทั้งจ�านวนในอนาคต

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 505 1,136

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 85,945 90,376

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,149 848

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,855 2,709

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 24,917 26,327

อื่นๆ 2,366 3,087

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 116,737 124,483

19. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซึง่เป็นเงินชดเชยพนักงานเมือ่ออกจากงาน แสดงไดด้ังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน 60,754 56,564

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (22,476) (19,550)

หนี้สินสุทธิ 38,278 37,014
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 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

โครงการ มีดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 56,564 49,063

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 4,409 4,327

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,966 1,897

รับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 144

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั - 4,046

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (2,185) (2,913)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 60,754 56,564

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี 19,550 16,717

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 1,089 (479)

เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ 3,803 3,838

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (1,966) (526)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี 22,476 19,550

 สินทรัพย์โครงการ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล ตราสารทุนและตราสารหนี้ภายในประเทศ

ที่มีตลาดซื้อขายคล่อง
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 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 4,409 4,327

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,966 1,897

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (1,089) 479

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
 ประกันภัย - 4,046

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 5,286 10,749

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วน 
 ของก�าไรหรือขาดทุน

ต้นทุนขาย 3,428 4,541

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,858 6,208

 สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 3.7 3.7

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  
 (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน) 3.5 - 6.5 3.5 - 6.5

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 
 (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน) 0 - 30 0 - 30
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 จ�านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

ปี 2557 38,278

ปี 2556 37,014

ปี 2555 32,346

ปี 2554 33,691

ปี 2553 32,336

20. ส�ารองตามกฎหมาย

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรร

ก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุน

สะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุ จดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมาย

ดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

 อนึง่ ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้บรษิทัฯ ต้องจัดสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีเป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 

10 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าจะมีทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

ของทุนจดทะเบียน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีส�ารองตามกฎหมายเป็นจ�านวน 62.5 ล้านบาท (เท่ากับ 

ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) ซึ่งครบตามจ�านวนขั้นต�่าที่ก�าหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 198,761 204,730

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 51,157 56,429

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 12,384 14,485

ค่าขนส่ง 26,432 30,421

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 385,769 483,592

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างผลิต (6,108) 10,733
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22. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 6,907 11,654 6,907 11,654

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ 
 เกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับ 
 รายการผลแตกต่างชั่วคราว (253) (905) (253) (905)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน 
 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6,654 10,749 6,654 10,749

 รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 54,064 84,152 53,452 82,915

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้ 

 นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 10,813 16,830 10,690 16,583

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 1,386 818 1,386 818

 รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น (5,399) (5,839) (5,548) (5,939)

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (272) (347) - -

 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (253) (224) (253) (224)

 อื่นๆ 379 (489) 379 (489)

รวม (4,159) (6,081) (4,036) (5,834)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบ 

 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6,654 10,749 6,654 10,749
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 7,281 7,028

รวม 7,281 7,028

23. ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปี (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ย 

ถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

24. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกส่วนงาน

 ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน

การด�าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน

และประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน

 บรษิทัฯ ด�าเนนิธุรกจิหลกัในส่วนงานด�าเนนิงานทีร่ายงานเพียงส่วนงานเดยีว คอื ธรุกจิรบัจ้างผลิตและจ�าหน่าย

ชิ้นส่วนพลาสติก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังด�าเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ซึ่งมีรายได้ในจ�านวน

ที่ไม่เป็นสาระส�าคัญ และด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติ

งานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิงานซึง่วัดมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัที่ใช้ใน

การวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�าไรจากการด�าเนิน

งาน และสนิทรพัย์ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ จงึถอืเป็นการรายงานตามส่วนงานด�าเนนิงานและเขตภมูศิาสตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน 

จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
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 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ในปี 2557 บรษิทัฯ มีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่จ�านวนสามรายเป็นจ�านวนเงนิประมาณ 162 ล้านบาท 83 ล้านบาท 

และ 82 ล้านบาท (ปี 2556 มีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่จ�านวนสองราย เป็นจ�านวนเงนิประมาณ 237 ล้านบาท และ 

104 ล้านบาท)

25. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารอง 

เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 3 ของ

เงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อ

พนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุน 

เป็นจ�านวนเงิน 4 ล้านบาท (2556: 4 ล้านบาท) 

26. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(พันบาท) (บาทต่อหุ้น)

เงินปันผลประจ�าปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่  
 24 เมษายน 2556 91,250 3.65

หกั: เงนิปันผลส่วนทีผู่ถ้อืหุน้บางราย ไม่มสีทิธไิด้รบั (5)

เงนิปันผลจ่ายสทุธิ 91,245

เงนิปันผลประจ�าปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่  
 23 เมษายน 2557 71,250 2.85

หกั: เงนิปันผลส่วนทีผู่ถ้อืหุน้บางราย ไม่มสีทิธไิด้รบั (4)

เงินปันผลจ่ายสุทธิ 71,246

27. วงเงินสินเชื่อ

 วงเงินสินเชื่อ (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น) ของบริษัทฯ ปราศจากภาระค�้าประกัน อย่างไร

กต็ามบรษิทัฯ ได้ให้ค�ามัน่สญัญาต่อธนาคารว่าจะไม่จ�าหน่ายจ่ายโอนหรอืก่อภาระผกูพันในทรพัย์สินของบรษิทัฯ 

ตามที่ระบุในสัญญา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน
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28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน (2556: 4 ล้านบาท) 

28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

 บรษิทัฯ ได้เข้าท�าสญัญาเช่าด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัการเช่าอปุกรณ์ส�านกังาน อายขุองสัญญามรีะยะเวลาโดย

เฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี

 บริษัทฯ มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ที่ต้องจ่าย

ช�าระภายใน 1 ปี จ�านวน 3 ล้านบาท (2556: 2 ล้านบาท)

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ

และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้

การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินลงทุน บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ

ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่ง

นี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับ

ความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัว 

เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้อง

สูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล อย่างไร

ก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ไม่มีดอกเบี้ยหรือมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของ 

บริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต�่า
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 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์ทางการ

เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนดหรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่  

(หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง 

ตามราคาตลาด ไม่มีดอกเบี้ย รวม
อัตราดอกเบี้ย 

ที่แท้จริง
ภายใน
1 ปี

มากกว่า  
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 122 - 122 0.50

เงินลงทุนชั่วคราว 95 - - - 95 2.60 - 3.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 109 109 -

เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกัน - 12 - - 12 3.25 - 5.00

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - 12 12 -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - 20 20 -

95 12 122 141 370

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 117 117 -

- - - 117 117

 (หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง 

ตามราคาตลาด ไม่มีดอกเบี้ย รวม
อัตราดอกเบี้ย 

ที่แท้จริง
ภายใน
1 ปี

มากกว่า  
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60 - 53 1 114 0.50 - 2.44

เงินลงทุนชั่วคราว 105 - - - 105 3.03 - 3.40

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 119 119 -

เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกัน - 14 - - 14 2.60 - 5.25

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - 11 11 -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - 20 20 -

165 14 53 151 383

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 124 124 -

- - - 124 124
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 (หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง 

ตามราคาตลาด ไม่มีดอกเบี้ย รวม
อัตราดอกเบี้ย 

ที่แท้จริง
ภายใน
1 ปี

มากกว่า  
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 122 - 122 0.50

เงินลงทุนชั่วคราว 95 - - - 95 2.60 - 3.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 109 109 -

เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกัน - 12 - - 12 3.25 - 5.00

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - 2 2 -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - 20 20 -

95 12 122 131 360

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 117 117 -

- - - 117 117

 (หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง 

ตามราคาตลาด ไม่มีดอกเบี้ย รวม
อัตราดอกเบี้ย 

ที่แท้จริง
ภายใน
1 ปี

มากกว่า  
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60 - 53 1 114 0.50 - 2.44

เงินลงทุนชั่วคราว 105 - - - 105 3.03 - 3.40

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 119 119 -

เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกัน - 14 - - 14 2.60 - 5.25

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - 2 2 -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - 20 20 -

165 14 53 142 374

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 124 124 -

- - - 124 124
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯ พิจารณาว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต�่า เนื่องจากปริมาณของรายการที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปีมีน้อยรายการและจ�านวนเงินของแต่ละรายการเป็นจ�านวนที่ค่อนข้างต�่า

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ บรษิทัฯ จงึประมาณมลูค่ายตุธิรรม

ของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายช�าระหนี้สินในขณะ

ทีท่ัง้สองฝ่ายมคีวามรอบรู ้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลกัษณะ

ที่ไม่มคีวามเกีย่วข้องกนั วธิกีารก�าหนดมลูค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลักษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ มลูค่ายตุธิรรม

จะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

30. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อ

สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.27:1 (2556: 0.27:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สิน

ต่อทุนเท่ากับ 0.28:1 (2556: 0.27:1)

31. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
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คุณ
ธรรม คุณ

ภาพ
 คุณ

ประโยชน์
82 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (Audit Fee) 

รายการ ชื่อบริษัทผู้จ่าย
2557 2556

ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี (บาท) ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี (บาท)

1 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 920,000 บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด 880,000

ค่าบริการอื่น (Other Fee) 

รายการ ชื่อบริษัทผู้จ่าย

2557 2556

ผู้ให้บริการ
ประเภทของ
งานบรกิารอืน่

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

ผู้ให้บริการ
ประเภทของ
งานบริการอื่น

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

ส่วนที่จ่ายไป
ระหว่างบัญชี

ส่วนที่ต้องจ่าย
ในอนาคต

ส่วนที่จ่ายไป
ระหว่างบัญชี

ส่วนที่ต้องจ่าย
ในอนาคต

1 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
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บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม และรายการระหว่างกัน

ชื่อนิติบุคคล บริษัท สหยูเน่ียน จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ประเภทธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มพลังงาน 
กลุ่มการค้า การลงทุนและบริการ

ทุนจดทะเบียน 3,000,000,000 บาท

ความสัมพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทและมีกรรมการร่วมกัน

% การถือหุ้น ถือหุ้นในบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) 49.521 % (12,380,130 หุ้น)  
(ณ วันที่ 3 เมษายน 2557)

คณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

ล�าดับ ช่ือ/นามสกุล

1 นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา

2 นายชุตินธร  ดารกานนท์

3 นางอัจฉรา  จันทร์ฉาย

4 นายชีวิน  ไชยพานิชย์

5 นางสาวภคินี  พฤฒิธ�ารง

6 นายยรรยง  ตั้งจิตต์กุล

7 นางบุศราค�า  นีลวัชระ

8 นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล

9 นายฐิติวัฒน์  สืบแสง

10 นายปรีชา  ชุณหวานิชย์

11 นางจันทรตรี  ดารกานนท์ 

12 นางพินิจพร  ดารกานนท์  เกษมทรัพย์

13 นายบวรรัตน์  ดารกานนท์

14 นายวัชรพงษ์  ดารกานนท์

15 นายนันทิยะ ดารกานนท์ 

รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
ส�าหรับรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นไปตามวิธีการค้าโดยปกติ ดังนี้

ชื่อนิติบุคคล บริษัท พีเอสวี โมลด์ จ�ากัด

ที่ตั้ง 46/36 หมู่ 9 ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ประเภทธุรกิจ รับจ้างผลิต ผลิต จ�าหน่ายแม่พิมพ์ส�าหรับผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด

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

ความสัมพันธ์ บริษัทฯ ถือหุ้น

% การถือหุ้น 25.00% (249,999 หุ้น)

ชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ นายวราพงษ์ จัยสิน

รายการระหว่างกัน
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คณะกรรมการบริษัท พีเอสวี โมลด์ จ�ากัด

ล�าดับ ช่ือ/นามสกุล

1 นายวราพงษ์  จัยสิน 

2 นายประสิทธิ์  ถีถะแก้ว

3 นายชัยยิ่ง  ศรีประเสริฐ 

4 นายมลฤทธิ์  โกเมนเอก 

5 นายสุพจน์  ขันธวิจิตร์ 

 หมายเหตุ บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ยูเนี่ยนพรอสแพค จ�ากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พีเอสวี โมลด์ จ�ากัด 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 และมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มทุน โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2548 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548

ชื่อนิติบุคคล บริษัท ยูเน่ียนนิฟโก้ จ�ากัด

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

ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

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

ความสัมพันธ์ บริษัทฯ ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน

% การถือหุ้น 19.9976% (199,976 หุ้น)

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

คณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด

ล�าดับ ช่ือ/นามสกุล

1 นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล

2 นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา

3 นายฐิติวัฒน์  สืบแสง

4 นายสุภกิจ  พ่วงบัว

5 นายวัชรพงษ์  ดารกานนท์

6 นายทาคาชิ  อุไค

7 นายโคจิ  วาตานาเบ้

8 นายโยชิอากิ  โนโตยะ

9 นายฮิโรชิ  โอซาดะ

10 นายโทชิยูกิ  ยามาโมโต้
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ลักษณะของรายการระหว่างกันและนโยบายในการท�ารายการระหว่างกัน

 1. บริษัทฯ มีรายการธรุกจิทีส่�าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั (เกีย่วข้องกนัโดยการมผีูถ้อืหุน้และ/หรอืมกีรรมการร่วมกนั) 

รายการธรุกจิดงักล่าว ส่วนใหญ่เป็นการขายและซือ้สนิค้าในราคาซึง่เป็นไปตามสภาพตลาดในขณะนัน้

 2. มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกนัเป็นปกตธิรุกจิเช่นเดยีวกนักบัทีซ่ือ้/ขายให้กบักจิการ

อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการอนุมัติดังกล่าว

 3. นโยบายการก�าหนดราคาซ้ือ/ขายระหว่างกนัของบรษิทัฯ เป็นปกตธิรุกจิเช่นเดยีวกบัทีซ่ือ้/ขายให้กบักจิการอืน่

ที่ไม่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามราคาตลาด

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป

ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น 

ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

2557 2556

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
(มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)

ขายสินค้าและบริการ 83 110 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้อื่น 7 7 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ซื้อวัตถุดิบ 14 19 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจประเภท ผลิตและรับจ้างฉีดชิ้นส่วนพลาสติกและผลิตแม่พิมพ์

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 11/1 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510 
โทร. 0 2517 0109 - 14 แฟกซ์ 0 2517 0529
Website : http://www.unionplastic.co.th

ที่ตั้งส�านักงานสาขาที่ 1 99/8 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.38) ต�าบลบางสมัคร อ�าเภอบางปะกง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทร. (038) 571 741 - 5 แฟกซ์ (038) 842 418

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ช�าระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทร่วม บริษัท พีเอสวี โมลด์ จ�ากัด

ประกอบธุรกิจประเภท รับจ้างผลิต ผลิต จ�าหน่ายแม่พิมพ์ส�าหรับผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 46/36 หมู่ 9 ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทร. 0 2315 5161 - 3

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มุลค่าหุ้นละ 10 บาท ช�าระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 249,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด

ประกอบธุรกิจประเภท ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 99/11 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.38) ต�าบลบางสมัคร อ�าเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทร. (038) 842 130 - 5 แฟกซ์ (038) 842 129

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ช�าระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 199,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.9976 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทร. 0 2359 1200 - 1 แฟกซ์ 0 2359 1259

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

ผู้สอบบัญชี บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

นายกฤษดา เลิศวนา และ/หรือนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ และ/หรือ
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958, 4501 และ 3459 ตามล�าดับ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 193/136-137 ชั้น 33 เลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทร. 0 2264 0777 แฟกซ์ 0 2264 0789, 0 2264 0790

ข้อมูลส�าคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 

 • บริษัทฯ ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส�าคัญอื่นต่อนักวิเคราะห์หรือกลุ่มนักลงทุนกลุ่มอื่น
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