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1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 

บริษัท ยูบิ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) กอตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 ดวยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 4,000,000.00 บาท 

(จํานวนหุน 4,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000.00 บาท) ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 227,999,991 บาท (จํานวนหุน 227,999,991 

หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท)  

บริษัทมีวิสัยทัศน คือ “เปนบริษัทเคมีภัณฑชั้นนําของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑโลหะในภูมิภาคเอเชีย” โดยมีพันธ

กิจ คือ การบริหารบริษัทตามหลักธรรมาภิบาล การขยายตลาดผลิตภัณฑในประเทศ การขยายตลาดตางประเทศใหเติบโต

อยางตอเนื่อง การสรางผลตอบแทนจากการดําเนินงานใหกับผูถือหุน พนักงาน ลูกคาและคูคา การพัฒนาระบบงานและ

ระบบขอมูลใหมีความทันสมัยและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและขวัญ

กําลังใจของพนักงาน การสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคา คูคาและสังคม 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑยางยาแนวฝากระปอง และแลคเกอรเคลือบกระปอง เพื่อใชใน

อุตสาหกรรมการผลิตภาชนะ กระปองโลหะ และฝาโลหะ ในการบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑอื่นๆ ตลอดระยะเวลาที่

ผานมาบริษัทไดคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจนการสรรหาผลิตภัณฑ ใหมีความหลากหลายและรักษาคุณภาพที่ดีอยาง

ตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่ตางกัน และสามารถประสบความสําเร็จทั้งตลาดในประเทศและการขยายตัว

อยางตอเนื่องในตลาดเอเชียและแปซิฟค รวมถึงการขยายตลาดสูยุโรปและอเมริกา  

 

โครงสรางองคกร 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

บริษัทมีบริษัทยอย 3 บริษัท ไดแก 

1   บริษัท ยูบิส ออล จํากัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทถือหุนรอยละ 89.99  มีทุนจดทะเบียน 10 ลาน

บาท ตั้งอยูเลขที่ 20-22 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10120 ประกอบ

ธุรกิจเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑที่ใชเปนสวนประกอบของอาหารและเครื่องดื่ม กลุมลูกคาคือ กลุมอุตสาหกรรมผลิต

อาหารและเครื่องดื่มภายในประเทศ   

2   บริษัท ยูบิส พรีมาเทค จํากัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 มีทุนจดทะเบียน 160 ลานบาท บรษิทัถอืหุนรอยละ 

99.99 ตั้งอยูเลขที่ 20-22 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10120  

บริษัท ไวตา อินเตอรเนชั่นแนล 

เทรดดิ้ง (กวางโจว) จาํกัด 

89.99% 

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ยูบิส ออล จาํกัด บริษัท ยูบิส พรีมาเทค จํากัด 

99.99% 100% 
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ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑยางยาแนวฝากระปองโดยไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กลุมลูกคาคือ กลุมอุตสาหกรรมผลิตกระปองบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรม

ผลิตภาชนะฝาขวดตางๆ และอุตสาหกรรมผลิตภาชนะโลหะอื่นๆ 

3   บริษัท ไวตา อินเตอรเนชั่นแนล เทรดดิ้ง (กวางโจว) จํากัด มีทุนจดทะเบียน 1.40 ลานเหรียญสหรฐั (หรอืประมาณ 

38.03 ลานบาท) บริษัทถือหุนรอยละ 100 ตั้งอยูที่ หอง 903 เลขที่ 486 กวางเหลียง พลาซา ถนนฮวันซื่อตะวันออก เขตเยีย่ซิว่ 

เมืองกวางโจว รหัสไปรษณีย 510075 มณฑลกวางตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ

ยางยาแนวฝากระปองและแลคเกอรเคลือบกระปองใหกับบริษัทในประเทศจีน 

 บริษัท มี 2 ผลิตภัณฑหลัก ดังนี้  

  1.  ยางยาแนวฝากระปอง (Water Base Sealing Compounds)  

2.  แลคเกอรเคลือบกระปอง (Coatings / Lacquers)  

ลูกคาของบริษัทแยกตามผลิตภัณฑที่บรรจุสามารถแบงไดเปน 2 กลุม ไดแก กลุมผูประกอบการผลิตกระปองโลหะ

เพื่อบรรจุอาหาร ผักผลไม และเครื่องดื่ม ซึ่งเปนลูกคาหลักของบริษัท และกลุมลูกคาผูผลิตกระปองโลหะเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ

อื่นๆ เชน กระปองสเปรย และกระปองเคมีภัณฑ เปนตน ในการดําเนินธุรกิจบริษัทจะติดตอประสานงานกับผูผลิตกระปอง 

เพื่อใหทราบความตองการหรือปญหาของผูใช โดยบริษัทมีทีมงานดานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่แข็งแกรงเพื่อพัฒนาคณุสมบตัิ

และคุณภาพของผลิตภัณฑใหสอดคลองการใชงานของกระปองประเภทตางๆ และเหมาะสมกับเครื่องจักรและกระบวนการใน

การเคลือบหรือยาแนวฝากระปองดังกลาว นอกจากนี้ยังมีทีมงานสนับสนุนทางเทคนิค ที่มีความเช่ียวชาญในกระบวนการผลิต

และการทํางานของเครื่องจักรตางๆ ในการผลิตกระปองโลหะ ตลอดจนการสรางความสัมพันธที่ดีและมีความใกลชิดกับลูกคา

ผูผลิตกระปอง โดยเขาไปชวยใหลูกคาสามารถใชผลิตภัณฑของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด   

นอกจากผลิตภัณฑหลักแลว บริษัทยังเปนตัวแทนจําหนายสินคาอื่นๆ ไดแก  

1 ผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นและน้ํายาลางน้ํามันหลอลื่นสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตกระปองอลูมิเนียมของ

ผลิตภัณฑ Quaker  

2 ผลิตภัณฑหมึกพิมพกระปองที่ใชในอุตสาหกรรมกระปองโลหะ  

3 ผลิตภัณฑแลคเกอรผงปดแนวรอยตะเข็บกระปอง (Powder Side Stripe) ซึ่งเปนผลิตภัณฑนําเขาจากDiostyl / 

The Netherlands  
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

 ในชวงระหวางป 2554-2556 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่สาํคัญดังนี้ 

ป เหตุการณสําคัญ 

2555 -    20 มีนาคม บริษัทไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สําหรับ 

     โครงการผลิตยางยาแนวฝากระปอง และไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน ณ วันที่ 20 กันยายน 

-    10 พฤษภาคม บริษัทจัดตั้งบริษัทยอยชื่อ บริษัท ยูบิส ออล จํากัด ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท 

(จํานวนหุนสามัญ 1 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยบริษัทถือหุนรอยละ 90 และอีกรอยละ 10 

ถือหุนโดยบุคคลอื่นที่ไมมีความเกี่ยวโยงกับบริษัท ดําเนินธุรกิจจําหนายวัตถุดิบอาหารหรือวัสดุที่

ใชเปนสวนประกอบของอาหารและเครื่องดื่ม 

-    30 พฤษภาคม บริษัทจัดตั้งบริษัทยอยชื่อ บริษัท ยูบิส พรีมาเทค จําหัด ทุนจดทะเบียน 160 ลานบาท 

(จํานวนหุน สามัญ 16 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท) ทุนที่เรียกชําระแลวรอยละ 25 เพื่อรองรับการ

สงเสริมการลงทุน โดยบริษัทถือหุนรอยละ 100 ดําเนินธุรกิจ ผลิตและจําหนายยางยาแนวฝา

กระปองสําหรับกระปองโลหะเพื่อบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม 

-    บริษัทซื้อที่ดิน 4 แปลงเปนมูลคา 71.72 ลานบาทเพื่อดําเนินการกอสรางโรงงาน รองรับโครงการที่

ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI และเพื่อขยายกําลังการผลิต 

2556 - 24 เมษายน ที่ประชุมผูถือหุนมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจํานวน 38 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

เพื่อรองรับการจายหุนปนผล ทําใหทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 190 ลานหุน เปน 228 ลานหุน 

- บริษัทลงนามสัญญาเงินกูกับธนาคารพาณิชยไทยแหงหนึ่งจํานวน 2 สัญญา รวมเปนวงเงินกูจํานวน 

150 ลานบาท เพื่อใชในการจัดซื้อที่ดินและกอสรางอาคารโรงงานที่นิคมสมุทรสาคร 

- บริษัทนําที่ดินและสิ่งปลูกสรางจดทะเบียนจํานองเพื่อเปนหลักประกันวงเงินกู 

- บริษัทดําเนินการกอสรางอาคาร และดําเนินการติดตั้งเครื่องจักรใหม รวมถึงระบบการผลิตใหม 

คาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2557 

 

โครงสรางรายไดของบริษัท  

2556 2555 2554 
พันบาท 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

รายไดจากการขาย 

  - ภายในประเทศ    (1) 

  - ตางประเทศ 

 

350,753 

360,621 

 

48.3 

49.6 

 

375,839 

373,513 

 

49.3 

49.0 

 

370,010 

329,863 

 

51.6 

46.0 

      รวมรายไดขาย 711,374 97.9 749,352 98.3 699,873 97.6 

รายไดคาสิทธิ 

รายไดอื่นๆ  (2)  

5,490 

9,536 

0.8 

1.3 

5,074 

7,390 

0.7 

1.0 

5,144 

12,007 

0.7 

1.7 

รายไดรวม 726,400 100.0 761,816 100.0 717,024 100.0 
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หมายเหตุ :      (1) รายไดจากการขายภายในประเทศ รวมถึงรายไดจากการขายผลิตภัณฑอื่นๆ (ประกอบดวย ผลิตภัณฑ Quaker   แลคเกอรผงปด    
แนวตะเข็บกระปอง  และหมึกพิมพ)  

                                                (2) รายไดอื่น ประกอบดวย คานายหนา คาบริการอื่น ขายเศษวัสดุ ดอกเบี้ยรับ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถามี)   
                                  และเงินชดเชยการสงออก 

 (3) อางอิงขอมลูใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน 20 และ 25 ในงบการเงินบรษิัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ในป 2556 บริษัทมีรายไดจากธุรกิจในประเทศ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 48 ของรายไดรวม และรายไดจาก

การขายตางประเทศรอยละ 50 ซึ่งรายไดจากการจําหนายสินคาในประเทศจีนมีสัดสวนประมาณรอยละ 32 ของรายไดรวม 

ทั้งนี้ สัดสวนการขายตางประเทศมีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 2 ซึ่งเปนผลจากการทําการตลาดอยางตอเนื่องจน

เปนที่ยอมรับในผลิตภัณฑ สงผลใหมีปริมาณการสั่งซื้อจากลูกคาเพิ่มขึ้น 

บริษัทมีรายไดหลักจากการขายผลิตภัณฑยางยาแนวฝากระปองและแลคเกอรเคลือบกระปอง คิดเปนรอยละ 91 

ของรายไดรวม และมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑอื่นๆใหกับกลุมลูกคาเดียวกัน รอยละ 7 ซึ่งไดแก น้ํามันหลอลื่นสําหรับ

อุตสาหกรรมการผลิตกระปองอลูมิเนียมซึ่งบริษัทเปนตัวแทนจําหนายสินคาของ Quaker ในประเทศไทย แลคเกอรผงปด

แนวตะเข็บกระปอง   และ หมึกพิมพกระปอง อยางไรก็ตามสินคาหลักยังคงเปนสินคาของบริษัทที่ผลิตและจําหนาย 

 รายไดจากคาสิทธิจํานวน 5 ลานบาท เปนการรับรูคาสิทธิการผลิตจาก Henkel KGaA ประกอบดวย คาธรรมเนียม

แรกเริ่มจํานวน 200,000 ยูโร ซึ่งทยอยรับรูรายไดตามระยะเวลาอายุสัญญาเปนรายปเปนเวลา 10 ป เริ่มในป 2548 และอีกสวนคือ 

รายไดคาสิทธิ Loyalty Fee รายปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารกระปอง 

ตารางแสดงมูลคาของการสงออกอาหารกระปอง 

ลานบาท เปล่ียนแปลงรอยละ

2552 2553 2554 2555 2556 255 2 2553 2554 255 5 2556

อาหารกระปอง 83,436 83,218 97 ,618 120,711 114,904 -14.1% -0.3% 17.3% 23.7% -4.8%

อาหารทะเลกระปอง   62,144 61,585 70 ,537 95,938 90,738 -13.5% -0.9% 14.5% 36.0% -5.4%

ทูนากระปอง   52,083 51,942 61 ,462 80,805 78,025 -14.7% -0.3% 18.3% 31.5% -3.4%

ซารดีนกระปอง   2,818 3,015 3 ,850 8,511 6,973 2.0% 7.0% 27.7% 121.1% -18.1%

ปูกระปอง   1,321 1,571 1 ,475 1,689 1,363 -16.1% 18.9% -6.1% 14.5% -19.3%

กุ งกระปอง   5,235 4,349 3 ,193 4,933 4,378 -1.0% -16.9% -26.6% 54.5% -11.3%

หอยลายกระปอง   585 344 240 0 0 -40.5% -41.2% -30.2% -100.0%

ปลาหมึกกระปอง   102 364 317 0 0 -55.3% 256.9% -12.9% -100.0%

ผลไมกระปอง   19,700 20,072 25 ,447 23,538 22,608 -16.6% 1.9% 26.8% -7.5% -4.0%

สับปะรดกระปอง   13,905 13,644 19 ,131 16,532 15,112 -18.5% -1.9% 40.2% -13.6% -8.6%

เงาะและเงาะสอดไสสับปะรด 71 77 105 451 478 18.3% 8.5% 36.2% 330.0% 6.0%

ลิ้นจี่ 287 302 266 277 265 -10.6% 5.2% -11.8% 4.0% -4.4%

ลําไย 314 421 531 540 562 -8.2% 34.1% 26.2% 1.6% 4.1%

มะมวง 772 695 876 1,069 1,280 15.9% -10.0% 26.1% 22.0% 19.8%

ผลไมรวมกระป อง   2,754 2,781 2 ,825 2,218 2,148 -13.9% 1.0% 1.6% -21.5% -3.1%

ผลไมกระปองอื่น ๆ   1,597 2,152 1 ,713 2,452 2,763 -19.3% 34.8% -20.4% 43.1% 12.7%

ผักกระปอง 1,592 1,561 1 ,633 1,235 1,557 -0.6% -1.9% 4.6% -24.4% 26.1%

ขาวโพดฝกออนกระปอง   1,195 1,213 1 ,248 865 1,189 0.1% 1.5% 2.9% -30.7% 37.5%

หนอไมกระปอง   397 348 385 370 368 -2.5% -12.3% 10.6% -3.8% -0.7%  
    ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร  
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จากตวัเลขการสงออกในป 2556 พบวาการสงออกอาหารบรรจุกระปองมีการมูลคาสงออก 114,904 ลานบาท ลดลงรอยละ 

4.8 โดยกระจายตลาดไปสูภูมิภาคอืน่ๆทัว่โลก ซึ่งตลาดหลักยังคงเปน ประเทศสหรฐัอเมริกา กลุมEU และญี่ปุน 

การสงออกของอาหารทะเลกระปองมีการมูลคาการสงออก 90,738 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 5.4 โดยมีปริมาณการ

สงออก 648,419 ตัน ลดลงรอยละ 4.7 การสงออกของผลไมกระปองมีมูลคา 22,608 ลานบาท ลดลงรอยละ 4 และการสงออกของผัก

กระปองมีมูลคาการสงออก 1,557 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 26   

การสงออกของอุตสาหกรรมอาหารกระปองลดลงสืบเนื่องจากภาวการณฟนตัวของตลาดโลกเปนไปอยางคอนขาง

ชากระทบตอกําลังซื้อในตางประเทศ โดยเฉพาะในกลุมอาหารทะเลกระปอง นอกจากปญหาจากกําลังซื้อแลว ราคาของปลา

เมื่อตอนตนปมีราคาสูง ทําใหผูผลิตอาหารทะเลกระปองที่ไมสามารถปรับราคาขายได ตองชะลอการซื้อวัตถุดิบ และการขาย 

เพื่อรอใหราคาลดลง  นอกจากนี้ในไตรมาส 1 และ 2 ผูประกอบการสงออกในประเทศ ยังตองพบกับปญหาคาเงินบาทที่แข็ง

คาขึ้นดวย ซึ่งกระทบตอความสามารถในการแขงขันเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงขันอื่น โดยในป 2556 ที่ผานมา บริษัทได

พยายามดําเนินธุรกิจโดยการมุงเนนการตลาดในตางประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อลดความเสี่ยงของผลประกอบการ 

เชนประเทศจีน และประเทศในอาเซียน ซึ่งสงผลตอสัดสวนการขายตางประเทศ ที่มีมากกวาการขายในประเทศเปนครั้งแรก 

จากเดิมที่บริษัทใชฐานรายไดในประเทศเปนหลัก บริษัทจึงไดรับผลกระทบไมมากนักโดย  

อยางไรก็ดี จากสภาพสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ ทําใหยอดขายของบริษัทลดลงใกลเคียงกับอุตสาหกรรม ใน

ขณะเดียวกันผลประกอบการดานกําไรดีขึ้นกวาปกอน เปนผลจากการบริหารงานและการจัดการขององคกรในทุกดานเชน 

การผลิต การขาย และการควบคุมคาใชจาย อยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 87 ลานบาท เพิ่มขึ้น

รอยละ 16 จากปกอน และมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 12 ดีกวาปกอน  
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3.  ปจจัยความเสี่ยง 
 

 ปจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทุนอยางมี

นัยสําคัญ และแนวทางในการปองกันความเสี่ยง สามารถสรุปไดดังนี้ 

 

ความเสี่ยงตอการประกอบธุรกิจ 

3.1   ความเสี่ยงจากการทําสัญญาใหสิทธิการผลิตยางยาแนวฝากระปองแก HENKEL  

 บริษัทไดทําสัญญาใหสิทธิการผลิตและจําหนายยางยาแนวฝากระปองแกบริษัท HENKEL เปนเวลา 10 ป โดยเริ่ม

ตั้งแตวันที่  1 มกราคม 2548 และจะครบกําหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทไดรับคาธรรมเนียมแรกเริ่มและ

คาธรรมเนียมการใชสิทธิเปนการตอบแทน การทําสัญญานี้อาจทําใหบริษัทมีความเสี่ยงในกรณีที่ HENKEL อาจเปนคูแขงใน

ตลาดภายหลังสิ้นสุดสัญญา ในการทําสัญญากับ HENKEL  บริษัทไดวิเคราะหถึงขอดีและขอเสียเชิงธุรกิจอยางรอบคอบ ซึ่ง

ประโยชนหลักจากการทําสัญญาไดแก การเปดชองทางการตลาดสินคาของบริษัทในประเทศในแถบทวีปอเมริกาเหนือ 

อเมริกาใต ยุโรป และทวีปแอฟริกา  โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทสามารถขยายการสงออกสูตลาดในกลุมประเทศ

ดังกลาว และยังสงผลใหผลิตภัณฑของ UBIS เปนที่รูจักในกลุมผูประกอบการในตางประเทศใหกวางมากขึ้น อันจะเปน

ประโยชนอยางมากตอการขยายตลาดตางประเทศในอนาคต  

 3.2   ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม  

 ความเสี่ยงจากการผลิตที่อาจสงผลตอสิ่งแวดลอม เนื่องดวยบริษัทประกอบธุรกิจในการผลิตแลคเกอรเคลือบ

กระปองและยางยาแนวฝากระปองซึ่งเปนเคมีภัณฑ ดังนั้นกระบวนการผลิตอาจกอใหเกิดมลภาวะได ในลักษณะของกลิ่น

และการปนเปอนในน้ํา รวมถึงมลภาวะทางเสียง อยางไรก็ตามบริษัทไดจัดใหมีระบบควบคุมมลภาวะดังกลาว โดยให

สอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมในปจจุบัน โดยมีกําหนดมาตรการการปองกันและการตรวจสอบ

สิ่งแวดลอมเปนประจําทุกป ทั้งจากหนวยงานของรัฐทั้งจากสวนกลางและสวนทองถิ่น บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอมโดยจัดทําเปนแผนงานประจําปสําหรับการตรวจวิเคราะหและการควบคุมสิ่งแวดลอม พรอมทั้งมีแผนงานการ

ตรวจวิเคราะหโดยหนวยงานอิสระภายนอก ผลจากการตรวจจะถูกนํามาวางแผนการปรับปรุงเพื่อใหความเสี่ยงนี้หมดไป ดวย

การที่บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมเพราะปญหาสิ่งแวดลอมจะสงผลตอชุมชน จึงไดกําหนดเปนนโยบาย

และแผนงานที่ชัดเจน (รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดที่ขอ 2.3 การจัดหาวัตถุดิบ – เรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอม) 

3.3   ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผูจําหนายวัตถุดิบหลักจํานวนนอยราย 

วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท ประกอบดวย เรซิ่น (Resin) ตัวทําละลาย (Solvent) ยาง (Rubber) และเคมีภัณฑ

อื่นๆ เปนวัตถุดิบท่ีใชกับการผลิตอาหารโดยเฉพาะ (FDA approved raw material) บริษัทสามารถจัดหาไดจากผูจัดจําหนาย

ทั่วไป อยางไรก็ตามวัตถุดิบบางชนิดจะมีบริษัทผูผลิตและจําหนายเคมีภัณฑนอยราย จึงอาจทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากผู

จําหนายวัตถุดิบรายใหญที่ไมสามารถจัดสงวัตถุดิบได หรือจัดสงไมตรงตามเวลา ซึ่งสงผลตอการผลิตได บริษัทจึงไดมี

นโยบายการกระจายความเสี่ยงโดยกําหนดนโยบายดานการวางแผนการผลิตและการประมาณการการใชวัตถุดิบไวลวงหนา 

รวมถึงนโยบายการบริหารการจัดเก็บวัตถุดิบสํารองเพื่อการผลิต นอกจากนี้บริษัทยังกําหนดนโยบายการจัดหาวัตถุดิบจาก

ผูผลิตรายอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ และพัฒนาผลิตภัณฑใหมสําหรับวัตถุดิบของผูจัดจําหนายรายใหม 
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ความเสี่ยงดานการผลิต 

3.4   ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ  

วัตถุดิบหลักในการผลิตแลคเกอรเคลือบกระปองและยางยาแนวฝากระปองของบริษัท ประกอบดวย เรซิ่น น้ํายาง 

และเคมีภัณฑอื่นๆ คิดเปนสัดสวนตนทุนประมาณรอยละ 70 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด จึงสงผลใหตนทุนการผลิตของ

บริษัทมีความผันผวนตามไปดวย โดยปกติธุรกิจราคาของเคมีภัณฑจะแปรผันตามกลไกของตลาดดวยอุปสงค-อุปทานของ

สินคา และแปรผันตามราคาน้ํามัน ซึ่งสงผลกระทบตอผูประกอบการทุกรายในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน อยางไรก็ตาม

บริษัทไดกําหนดใหมีมาตรการติดตามราคาอยางใกลชิด พรอมทั้งกําหนดนโยบายการบริหารคลังสินคา ใหเหมาะสมกับ

สถานการณในแตละชวง เพื่อใหการบริหารการจัดซื้อเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ความเสี่ยงทางดานการบริหารจัดการ 

3.5   ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีกลุมผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50   

 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 กลุมผูถือหุนรายใหญไดแกกลุมตระกูลทั่งวัฒโนทัย ซึ่งถือหุนในบริษัทรอยละ 61 ของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ทําใหกลุมผูถือหุนรายใหญนี้สามารถควบคุมเสียงในที่ประชุมผูถือหุนได

เกือบทั้งหมด หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับ

บริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน  

 

ความเสี่ยงทางการเงิน 

3.6   ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยบริษัทมีรายจายในการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก

ตางประเทศ โดยในป 2556 มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศประมาณ 4.7 ลานเหรียญสหรัฐ และมีรายไดจากการขายสินคา

เปนเงินตราตางประเทศจํานวน 9.5 ลานเหรียญสหรัฐ บริษัทไดจัดการบริหารความเสี่ยงเงินตราตางประเทศแบบยืดหยุน ดวย

การบริหารแบบ Natural Hedging และการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับสถาบัน

การเงินในประเทศ ตามสถานการณของคาเงินบาท (ดูรายละเอียดคงเหลือที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน 27)  

 

 ความเสี่ยงจากสภาพเศรษฐกิจ 

3.7   ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจของไทย 

 ประเทศไทยเปนผูสงออกสินคาอาหารกระปองและผลไมกระปองรายใหญของโลก โดยสงออกไปยังทวีปตางๆ 

โดยเฉพาะทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย อยางไรก็ดีจากสภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ยังออนแอในป 2556 ทําใหการสงออกของ

ไทยลดลดจากปกอน รวมถึงปญหาในประเทศ เชน ปญหาดานตนทุนแรงงงาน และปญหาการเมือง ไดสงผลกระทบตอ

ยอดขายในประเทศของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทไดขยายฐานตลาดเพื่อการสงออกใหมากขึ้นเพื่อทดแทนและเปนการขยาย

ยอดขายใหเพิ่มขึ้น 
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4.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสาํคัญอื่น  
 

1   ขอมูลทั่วไป 

1)   ขอมูลบริษัท 

ชื่อ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายแลคเกอรเคลือบกระปองและยางยาแนวฝากระปอง ใหกับ 

 ผูผลิตกระปองโลหะทั้งในประเทศและตางประเทศ 

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000826 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ 20-22 ถนนนราธวิาสราชนครนิทร แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 โทรศัพท  026784222    โทรสาร 022872018 

ที่ตั้งโรงงานสามพราน 48/1 หมู 6 ถนนเพชรเกษม ตําบลคลองใหม อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 โทรศัพท  034-322911   โทรสาร 034-324233 

เว็บไซต www.ubisasia.com 

ทุนจดทะเบียน 228,000,000 บาท (หุนสามัญ 228,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) 

ทุนที่ออกและชําระแลว 227,999,991 บาท (หุนสามัญ 227,999,991 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) 

ปที่กอตั้ง 17 มิถุนายน 2540 

ติดตอหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ นายสวาง ทั่งวัฒโนทัย และ นายอัครวินทร บุญมงคลรัศม์ิ 

 โทรศัพท  026784222    โทรสาร 022872018   

 Email: akrawin@ubisasia.com 

 

2   ขอมูลบริษัทยอย 

ชื่อบริษัทยอย 1 บริษัท ยูบิส ออล จํากัด 

ประเภทธุรกิจ ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑที่ใชเปนสวนประกอบของอาหารและเครื่องดื่ม ใหกับ

บริษัทผูผลิตอาหารและเครื่องดื่มภายในประเทศ 

เลขทะเบียนบริษัท 0105555066642 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ 20-22 ถนนนราธวิาสราชนครนิทร แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 โทรศัพท  026784222    โทรสาร 022872018 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (หุนสามัญ 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) 

ทุนที่ออกและชําระแลว 10,000,000 บาท (หุนสามัญ 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) 

ปที่กอตั้ง 10 พฤษภาคม 2555 

 

 

ชื่อบริษัทยอย 2 บริษัท ยูบิส พรีมาเทค จาํกัด 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายยางยาแนวฝากระปอง ใหกับผูผลิตกระปองโลหะทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  

เลขทะเบียนบริษัท 0105555077962 
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ที่ตั้งสํานักงานใหญ 20-22 ถนนนราธวิาสราชนครนิทร แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 โทรศัพท  026784222    โทรสาร 022872018 

ทุนจดทะเบียน 160,000,000 บาท (หุนสามัญ 16,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) 

ทุนที่เรียกชําระ รอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน  

 40,000,000 บาท (หุนสามัญ 16,000,000 หุน มูลคาหุนที่เรียกเก็บหุนละ 2.50 บาท) 

ปที่กอตั้ง 30 พฤษภาคม 2555 

 

ชื่อบริษัทยอย 3 บริษัท ไวตา อินเตอรเนชั่นแนล (กวางโจว) จาํกัด (ตั้งอยูที่ประเทศจนี จังหวัดกวางโจว) 

ประเภทธุรกิจ นําเขาและจําหนายแลคเกอรเคลือบกระปองและยางยาแนวฝากระปอง ใหกับ 

 ผูผลิตกระปองโลหะในประเทศจีน 

เลขทะเบียนบริษัท 440101400001952 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ Room 901-905, Guangliang Plaza,  

 486  Huanshi East Road, Guangzhou, Guangdong 510075, P.R. China 

 โทรศัพท  (8620) 87675791    โทรสาร (8620) 87677386 

ทุนจดทะเบียนและเรยีกชําระ 1.40 ลานเหรยีญสหรัฐ (หรือประมาณ 38.03 ลานบาท) 

 

3   ขอมูลบุคคลอางอิง 

ผูสอบบัญชี นายอุดม ธนูรัตนพงศ  เลขทะเบียน 8501  

 บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากัด,  

 100/72 ชั้น22 อาคารวองวานิช บี ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320    

 โทรศัพท 026450107 –9   โทรสาร 02645 0110 

ที่ปรึกษากฎหมาย นางวริสสา ชาลีกุล  บริษัท ชร (2010) จํากัด 

 44/555 หมู 10 ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230 

 โทรศัพท  0 2510 0690   โทรสาร 0 2510 0680 

ที่ปรึกษาทางการเงิน ไมมี 

นายทะเบียน บริษัท ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

  โทรศัพท 0 2229 2800 โทรสาร 0 2359 1259    
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5.  ผูถือหุน 

(1) รายชื่อผูถือหุนใหญ 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีดังนี้ 

ลําดับที่ รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ สัดสวนการถือหุน 

1. กลุมครอบครัวทั่งวัฒโนทัย  139,059,990 60.99 % 

 นายสวง ทั่งวัฒโนทัย 52,099,950 22.85 % 

 นายพีรพงศ ทั่งวัฒโนทัย 15,620,580 6.85 % 

 นายพงศธร ทั่งวัฒโนทัย 12,202,500 5.35 % 

 นายสวาง ทั่งวัฒโนทัย 2,829,750 1.24 % 

 นางสาวภัทรา ทั่งวัฒโนทัย 7,000,000 3.07 % 

 นางสาวณิดา ทั่งวัฒโนทัย 1,400,000 0.62 % 

 นายสวสัดิ์ ทั่งวัฒโนทัย 13,250,850 5.81 % 

 นายชนะ ทั่งวัฒโนทัย 9,400,350 4.12 % 

 นางสาวมยุรี ทั่งวัฒโนทัย 2,469,000 1.08 % 

 นางสาวรัชนี ทั่งวัฒโนทัย 2,349,000 1.03 % 

 นายแสวง ทั่งวัฒโนทัย 4,238,010 1.86 % 

 นายสกรรจ ทั่งวัฒโนทัย 9,000,000 3.95 % 

 นางสาวพิมทอง ทั่งวัฒโนทัย 7,200,000 3.16 % 

2. นายสมชัย เหลืองนทีเทพ 21,597,750 9.47 % 

3. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD - 

UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG 

8,510,880 3.73 % 

4. นางสาวสุดคนึง ปญญะธารา 7,561,320 3.32 % 

5. นายสุรชาติ พงษภัทรินทร 7,342,800 3.22 % 

6. น.ส. รุงทิวา ปาล ี  7,050,080 3.09 % 

7. น.ส. ณัฐวรรณ บุญตา 6,837,840 3.00 % 

8. นายคมสัน เตชะไมตรีจิตต 6,030,000 2.64 % 

9. นายธเนศร ธาํรงลักษณ 3,161,699 1.39 % 

10. นายอมรวัฒน ถิรกฤตพร 2,617,800 1.15 % 

 ผูถือหุนรายยอยอื่นๆ 18,229,832 8.29 % 

รวม 227,999,991 100.00 % 

 

         ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ 

ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติสามารถถือครองหุนของบริษัท รวมกันไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่ออกและ

ชําระแลว โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หุนของบริษัทที่ถือโดยชาวตางชาติมีจํานวนรอยละ 4.63 
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(2) รายชื่อผูถือหุนที่เปนกรรมการและ/หรือผูบริหาร ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 

2556 มีดังนี้ 

 

ลําดับที่ รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ สัดสวนการถือหุน 

1. นายสวง ทั่งวัฒโนทัย 52,099,950 22.85 % 

2. นายสมชัย เหลืองนทีเทพ 21,597,750 9.47 % 

3. นายพงศธร ทั่งวัฒโนทัย 12,202,500 5.35 % 

4. นายสุรชาติ พงษภัทรินทร 7,342,800 3.22 % 

5. นายธเนศร ธาํรงลักษณ 3,161,699 1.39 % 

6. นายสวาง ทั่งวัฒโนทัย 2,829,750 1.24 % 

7. นายดั๊ก ราสิค 1,218,000 0.53 % 

8. นายณวรรธน ตริยพงศพัฒนา 550,000 0.24 % 

    

รวม 101,002,449 44.29 % 

 

 

6.  นโยบายการจายเงินปนผล 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

ในกรณีปกติที่บริษัทไมมีความจําเปนตองใชเงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงิน

สํารองตามกฎหมายแลว อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะกําหนดใหบริษัทจายเงินปนผลแตกตางไปจากนโยบาย

ดังกลาวไดตามความเหมาะสมและตามความจําเปนของบริษัท เชน กรณีที่บริษัทมีความจําเปนตองใชเงินเพื่อการลงทุนหรือ

การขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมีเหตุการณอื่นใดที่มีผลกระทบตอ

สภาพคลองทางการเงินของบริษัท เปนตน 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

บริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผลตามผลประกอบการของบริษัท โดยมิไดกําหนดอัตราการจายเงินปนผลที่

แนนอน แตขึ้นอยูกับแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทยอย 
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7.  โครงสรางการจัดการ   
7.1   คณะกรรมการบริษัท  

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

2556 2555 
ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

คณะกรรม 

การบริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรม

การบริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1. นายสวง ทั่งวัฒโนทัย ประธานกรรมการ/   

ประธานกรรมการบริหาร 

6/6  9/9  

2. นายสมชัย เหลืองนทีเทพ กรรมการ/กรรมการบริหาร 6/6  9/9  

3. นายธเนศร ธาํรงลักษณ กรรมการ/กรรมการบริหาร 6/6  9/9  

4. นายสุรชาติ พงษภัทรินทร กรรมการ/กรรมการบริหาร 6/6  9/9  

5. นายสวาง ทั่งวัฒโนทัย กรรมการ/กรรมการบริหาร 6/6  9/9  

6. นายพงศธร ทั่งวัฒโนทัย กรรมการ 6/6  9/9  

7. นายภักดี กาญจนาวลัย กรรมการ/กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5/6 3/4 9/9 4/4 

8. นายพงษศักดิ์ เลี้ยงศิร ิ กรรมการ/กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

6/6 4/4 9/9 4/4 

9. นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต  กรรมการ/กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

5/6 3/4 6/9 2/3 

7.2   ผูบริหาร 

รายชื่อผูบริหาร ประกอบดวย 

1. นายสวง  ทั่งวัฒโนทัย  ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นายสุรชาติ  พงษภัทรินทร  ผูอํานวยการสํานักประธานกรรมการบริหาร 

3. นายธเนศร  ธํารงลักษณ  ผูอํานวยการสายการขาย 

4. นายสมชัย  เหลืองนทีเทพ  ผูอํานวยการสายการผลิต 

5. นายสวาง  ทั่งวัฒโนทัย  ผูอํานวยการสายปฏิบัติการ 

6. นายดั๊ก  ราสิก   ผูอํานวยการสายเทคโนโลยีผลิตภัณฑ 

7. นายพงศธร  ทั่งวัฒโนทัย  ผูอํานวยการสายการตลาด 

8. นายณวรรธน ตริยพงศพัฒนา  กรรมการผูจัดการ 

9. นายอัครวินทร บุญมงคลรัศมิ์  รองผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน  

 
 



 

 13 

โครงสรางการบริหารจัดการของบรษิัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3   เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งให นายอัครวินทร บุญมงคลรัศมิ์ ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัทตั้งแต

วันที่ 14 สิงหาคม 2551  

 

7.4   คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

(1)   คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายผลิต 

 

ฝายการตลาด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 

ฝายตรวจสอบภายใน 

 

ฝายขาย 

 

ฝายทรัพยากร

บุคคล 

ฝายบริหาร ฝายบัญชี

การเงิน 

คณะกรรมการบริษัท 
 

ผูอํานวยการ 

สํานักประธาน

กรรมการ 

เลขานุการบริษัท 

 

ผูอํานวยการ 

สายการขาย 

 

ผูอํานวยการ 

สายการผลิต 

 

กรรมการ

ผูจัดการ 

 

ผูอํานวยการ 
สายปฎิบัติการ 

 

 

ผูอํานวยการ 

สายการตลาด 

 

ผูอํานวยการ 

สายเทคโนโลย ี

ผลิตภัณฑ 
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 คาตอบแทนกรรมการ ประกอบดวยเบี้ยกรรมการ ดังนี้ 

 

 รายช่ือกรรมการ  ตําแหนง คาตอบแทนกรรมการ 2556 (บาท) 

   คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม 

1. นายสวง               ทั่งวัฒโนทัย   ประธานกรรมการ             -             -             - 

2. นายสมชัย            เหลืองนทีเทพ  รองประธานกรรมการคนที่ 1             -             -             - 

3. นายธเนศร           ธํารงลักษณ  รองประธานกรรมการคนที่ 2             -             -             - 

4. นายสุรชาติ          พงษภัทรินทร  กรรมการ             -             -             - 

5. นายสวาง             ทั่งวัฒโนทัย   กรรมการ             -             -             - 

6. นายพงศธร          ทั่งวัฒโนทัย   กรรมการ             -             -             - 

7. นายภักดี              กาญจนาวลัย กรรมการและกรรมการอิสระ 220,000             - 220,000 

8. นายพงษศักดิ์       เลี้ยงศิร ิ กรรมการและกรรมการอิสระ 138,000             - 138,000 

9. นายวิสุทธิ์            จิราธิยุต  กรรมการและกรรมการอิสระ 138,000             - 138,000 

     

 รวม  496,000             - 496,000 

หมายเหตุ 1) กรรมการที่ดํารงตําแหนงบริหารในบริษัทและไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือน จะไมไดรับ 

  คาตอบแทนกรรมการ 

 2) กรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบ จะไดรับคาตอบแทนรวมเปนรายไตรมาส 

 คาตอบแทนผูบริหาร  

 ในป 2556 บริษัทไดจายคาตอบแทนประกอบดวยคาตอบแทนเงินเดือนและโบนัส ใหกับผูบริหารจํานวน 8 ราย 

รวมเปนจํานวนเงิน 48.5 ลานบาท 

 

(2)   คาตอบแทนอื่น 

 คาตอบแทนอื่นของกรรมการ  

 ไมมี 

 คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร  

 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทไดสมทบในอัตราสวนรอยละ 2-3 

ของเงินเดือน ขึ้นอยูกับอายุการทํางาน โดยในป 2556 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหาร 8 ราย 

รวมเปนจํานวนเงิน 1.2 ลานบาท 
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7.5   บุคลากร 

บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจํานวน 81 คน โดยอยูในสํานักงานกรุงเทพจํานวน 38 คน และในโรงงานที่จังหวัด

นครปฐมจํานวน 43 คน ซึ่งสามารถแบงตามสายงานตางๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 

สายงานหลัก พนักงานประจํา 

  ป 2556 ป 2555 

1.   สํานักประธานกรรมการบริหาร (รวมผูบริหาร) 8 8 

2. สายปฏิบัติการ 14 20 

3. สายการตลาดและขาย 10 10 

4. สายการผลิต 43 40 

5. สายเทคโนโลยีผลิตภัณฑ 5 3 

6. สํานักตรวจสอบภายใน 1 1 

รวม 81 77 

 

 เงินเดือนและโบนัสรวมของบริษัทสําหรับ ป 2556 และป 2555 เปนดังนี้ 

ประเภทผลตอบแทน ป 2556 ป 2555 

เงินเดือนรวม 71,053,230 67.,651,664 

โบนัสรวม 12,928,700 12,386,980 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2,006,737 1,969,288 

 รวม 85,988,667 82,007,932 

บริษัทมีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่คํานึงถึงความเหมาะสมของความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน         

แตละกิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และมีการประเมินผลงานในแตละปเพื่อกําหนดผลตอบแทนและดําเนินการฝกอบรม

เพิ่มเติมซึ่งบริษัทใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางาน และสามารถใหบริการลูกคาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนอัตรากําลังใหเหมาะสมกับปริมาณงานและสรรหาบุคลากรลวงหนา  บริษัทไมมี

สหภาพแรงงาน  โดยสามารถนําเสนอความคิดเห็นของพนักงานไดโดยอิสระดวยตนเอง โดยเสนอมายังผูบริหารเพื่อการ

พิจารณาไดโดยตรง 

 

ขอพิพาทดานแรงงาน 

ปจจุบันบริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงาน ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายจัดใหมีการอบรมภายในใหกับพนักงานของบริษัท มีการชี้แจงระเบียบและขอกําหนดบริษัทสําหรับ

พนักงานใหม และมีการใหความรูจากหนวยงานตางๆกอนเริ่มงาน และการพัฒนาใหพนักงานมีทักษะความรู โดยเรียนรูจาก

การปฏิบัติจริงอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหคําแนะนําของผูมีประสบการณในแตละสายงาน นอกจากนี้บริษัทยังสงเสริมให

พนักงานเขารับการอบรมและสัมมนากับหนวยงานภายนอกอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนมีนโยบายในการใหผลตอบแทนกับ

พนักงานในอัตราที่เหมาะสม เพื่อจูงใจและรักษาใหพนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว 
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8.  การกํากับดูแลกิจการ 
 

8.1   นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกํากับกิจการที่ดี ขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับ

กรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และมีความมุงมั่นที่จะพัฒนายกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

สูแนวปฏิบัติที่เปนสากล 

 

8.2   คณะกรรมการชุดยอย 

 โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1)  คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 9 ทาน ดังรายนามตอไปนี้  

1.  นายสวง ทั่งวัฒโนทัย   ประธานกรรมการ 

2. นายสมชัย เหลืองนทีเทพ   รองประธานกรรมการ 

3. นายธเนศร ธํารงลักษณ   รองประธานกรรมการ 
4. นายสุรชาติ พงษภัทรินทร   กรรมการ 

5. นายสวาง ทั่งวัฒโนทัย   กรรมการ 

6. นายพงศธร ทั่งวัฒโนทัย   กรรมการ 

7. นายภักดี กาญจนาวลัย   กรรมการอิสระ 

8. นายพงษศักดิ์ เลี้ยงศิริ   กรรมการอิสระ 

9. นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต   กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน ที่ชอบ

ดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

2. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทควบคุมกํากับดูแลการบริหารและ  การจัดการ

ของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับ

อนุมัติของที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติของที่ประชุมผูถือ

หุน เชนการเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแก

บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท  การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

เปนตน 

3. คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ใหเปนคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และใหคณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธาน

กรรมการบริหาร ทั้งนี้กรรมการบริหารมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและบําเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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กําหนด โดยไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนอยางอื่นใน

ฐานะที่เปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัท 

4. คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการหรือ อาจมอบ

อํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้น ๆ ก็ได 

5. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปน

หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัท

อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทํา เพื่อประโยชนของ

ตนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตกรรมการผูนั้นจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอน ที่จะมีมติแตงตั้งตนเปน

กรรมการ 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่การดําเนินการเรื่องใดที่กรรมการทานใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศสํานักงาน 

กลต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) มีสวนไดเสียหรือความขัดแยงทางผลประโยชน  (ตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน กับบริษัทหรือบริษัทยอย โดยกรรมการทานนั้น

จะตองงดการออกเสียงลงคะแนน และ/หรือนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อให

พิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวภายใตขอบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท 

 กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ประกอบดวย นายสวง ทั่งวัฒโนทัย นายสมชัย เหลืองนทีเทพ นาย

ธเนศร ธํารงลักษณ นายสุรชาติ พงษภัทรินทร นายสวาง ทั่งวัฒโนทัย และนายพงศธร ทั่งวัฒโนทัย กรรมการสองในหกคนนี้ 

ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท    

กรรมการอิสระ  

มีจํานวนรอยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท (3 ทานจากกรรมการ 9 ทาน) ประกอบดวย 

1.   นายภักดี  กาญจนาวลัย   

2.   นายพงษศักดิ์  เลี้ยงศิริ   

3.   นายวิสุทธิ์  จิราธิยุต  

คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้ 

1.  ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของยูบิส บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 

2.  ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนพนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา รวมถึงที่ปรึกษา

กฎหมาย ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษาดานอื่นๆ หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมของ ยูบิส บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง (ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) 

3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน เปนลูกคา คูคา เจาหนี้ ลูกหนี้ รวมทั้งไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียทั้งทางตรงและ

ทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของ ยูบิส บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน

ลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ (ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) 
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4.  ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคู

สมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย  

5.  ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน

ผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

6. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 

7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามขอ 1-6 อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (collective 

decision) ได 

2)  คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 8 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 

1. นายสวง ทั่งวัฒโนทัย  ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายสมชัย เหลืองนทีเทพ กรรมการบริหาร 

3. นายธเนศร ธํารงลักษณ  กรรมการบริหาร 

4. นายสุรชาติ พงษภัทรินทร กรรมการบริหาร 

5. นายสวาง ทั่งวัฒโนทัย  กรรมการบริหาร 

6 นายพงศธร ทั่งวัฒโนทัย  กรรมการบริหาร 

7 นายดั๊ก ราสิก   กรรมการบริหาร 

8 นายณวรรธน ตริยพงศพัฒนา กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. วางแผน ดําเนินกิจการและควบคุมกิจการของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

2. กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

3. กําหนดแผนงานและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนตามนโยบายของบริษัท           

4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกู หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท รวมถึงเปนผูค้ําประกันหรือการ

ชําระเงินหรือการชําระหนี้เพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท  

5. กําหนดโครงสรางองคกร และการบริหาร รวมถึงมีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง  ให

บําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน คาตอบแทน โบนัส สําหรับพนักงานระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป      

6. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณี และสอดคลองกับกฎหมายที่บังคับ

ใชอยู  

7. มีอํานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพยสินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจาง การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน    การเขา

ทําสัญญาหรือการทํานิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติและเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัทในวงเงิน

ที่กําหนด  

8. ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่

ประชุมผูถือหุน   

9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแตละคราว  
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 ทั้งนี้การมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการ

บริหารสามารถอนุมัติรายการที่กรรมการบริหารทานใดทานหนึ่งหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.) มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน กับบริษัทหรือบริษัทยอย โดยคณะกรรมการบริหารจะตองนําเสนอ

เรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อใหพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวภายใตขอบังคับ

หรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

3)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนทั้งหมด 3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 

1.   นายภักดี กาญจนาวลัย  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.   นายพงษศักดิ์ เลี้ยงศิริ  กรรมการตรวจสอบ 

3.   นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต  กรรมการตรวจสอบ 

      นายอัครวินทร บุญมงคลรัศมิ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  สอบทานใหบริษัท มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2.  สอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบใน

การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯและ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยป

ละ 1 ครั้ง 

5.  พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6.  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้ 

 (ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

 (ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 (ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

 หลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

 (ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

 (จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

 (ฉ)  จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต

 ละทาน 

 (ช)  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

 (Charter) 
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 (ซ)  รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.  ดําเนินการตรวจสอบเรื่องที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีของบริษัท ในกรณีพบพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ

ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ไดกระทําความผิดตามที่กําหนดไวใน พระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตนใหแกสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูสอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจาก

ผูสอบบัญชี 

8.  พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตรากําลังของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

9.  สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน 

10.  จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

11.  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

12.  คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญฝายจัดการหรือหัวหนางานเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงหรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของ

ไดตามขอบเขตอํานาจหนาที่ 

13.  คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมดวยคาใชจายของบริษัทตาม

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 

14.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

8.3   การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

 บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ดังนั้นการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปน

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท โดยบริษัทกําหนดใหเปนหนาที่ของ

คณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผูที่มีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ 

เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนบริษัท หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แลวแตกรณี  

 

8.4   การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย 

 คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลที่ทําใหสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงาน

ของบริษัทยอย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้ 

(1) บริษัทจัดสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุม ในบริษัทยอย 

ตามสัดสวนการถือหุน ที่ผานมาการเสนอชื่อบุคคลที่จะเปนตัวแทนบริษัทไปเปนกรรมการ หรือผูบริหารใน

บริษัทยอยดําเนินการโดยฝายจัดการ ดังนั้นตั้งแตป 2557 เปนตนไป การเสนอชื่อและใชสิทธิออกเสียง

ดังกลาวจะผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

(2) บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจะมีหนาที่ดําเนินการเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทยอยนั้นๆ 

(3) บริษัทไดกําหนดใหบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังนั้น ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนที่จะไปลง

มติ หรือใชสิทธิออกเสียงในเรื่องสําคัญในระดับเดียวกับที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเปนการ

ดําเนินการโดยบริษัทเอง 

(4) ในกรณีเปนบริษัทยอย บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอบังคับในเรื่องการทํารายการเกี่ยว

โยง และ/หรือ รายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ใหสอดคลองกับการปฏิบัติของบริษัท มีการจัดเก็บ
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ขอมูลและการบันทึกบัญชี ที่ทําใหบริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมไดทัน

กําหนด 

 

8.5   การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายหามกรรมการและผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายใน นําขอมูลภายในซึ่งยังไมได

เปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและผูอื่น โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

1. กําหนดให กรรมการและผูบริหาร จัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท ของตนเอง คูสมรส และ

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังนี้ 

- รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่รับตําแหนงกรรมการ  

- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันที่มีการ ซื้อ 

 ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย  

      และใหสงสําเนารายงานการถือหลักทรัพยดังกลาวใหแกเลขานุการบริษัท ภายในวันที่สงรายงานดังกลาว เพื่อ

จัดทําบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจํานวนหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารเปนรายบุคคล เพื่อนําเสนอให

คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป  

2. ประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญที่อาจสงผล

ตอการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนที่

บริษัทจะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส 

และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือจนกวาขอมูลภายในนั้น จะเปดเผยตอสาธารณชน 

 บริษัทไดกําหนดโทษสําหรับกรณีที่มีการฝาฝนในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว

ไวในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมาย 
 
8.6   คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

 ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญชี 
คาสอบบัญชี 2556 

(บาท) 

คาสอบบัญชี 2555 

(บาท) 

1 บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด 

(มหาชน) 

นายอุดม ธนูรัตนพงศ 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 

615,000 576,000 

2 บริษัท ยูบิส พรีมาเทค จํากัด นายอุดม ธนูรัตนพงศ 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 

20,000 15,000 

3 บริษัท ยูบิส ออล จาํกัด นายอุดม ธนูรัตนพงศ 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 

30,000 15,000 

4 บริษัท ไวตา อินเตอรเนชั้น

แนบ เทรดดิ้ง (กวางโจว) 

จํากัด 

Mr. Zhang Dong Liang, 
Guangzhou Tianhe Jiade 
Certified Public Accountants 

200,290 

(RMB 40,000) 

187,545 

(RMB 38,000) 

 รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี 865,290 793,545 

 



 

 22 

 คาบริการอื่น (Non-audit fee) – ไมมี 

ทั้งนี้ นายอุดม ธนูรัตนพงศ และบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด, Mr. Zhang Dong Liang และสํานักงาน 

Guangzhou Tianhe Jiade Certified Public Accountants ไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ / บริษัทยอย / 

ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวกับบุคคลดังกลาว 

นายอุดม ธนูรัตนพงศ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ป 2555 - 2556 

 

8.7   การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

คณะกรรมการเขาใจบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีตอบริษัท และผูถือหุน และได

ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เปนไปตามแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนํามาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานของบริษัทเพื่อสรางความโปรงใสในการทํางาน การ

ดําเนินการใหมีจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดทําระบบควบคุมภายในตางๆ รวมถึงการใหความสําคัญของความเทาเทียมกันของ

ผูถือหุน และการรักษาผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ในป 2556 บริษัทไดมีการปรับปรุงนโยบายกํากับดูและกิจการ 

ฉบับป 2556 และไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 เพื่อใหนโยบาย

ฯมีความสอดคลองกับนิยามของตลาดหลักทรัพยและใหมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้

ในป 2556 บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 หมวด สรุปไดดังนี้ 

1.   สิทธิของผูถือหุน 

ในป 2556 นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน เชน สิทธิการโอนหุนของผูถือหุนสามารถดําเนินการโอน

หุนไดโดยไมมีขอกําหนดทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆที่เปนการสงเสริมการใชสิทธิของ 

ผูถือหุนดังนี้ 

 บริษัทไดใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด และตาม

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ บริษัทไดจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2556 ในวันที่ 24 เมษายน 2556 โดย

มีกรรมการเขารวมประชุม 9 ทาน นอกจากนี้ยังมีผูบริหารระดับสูง ผูแทนผูสอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส 

ออดิท จํากัด และผูแทนที่ปรึกษาทางกฎหมายบริษัท จาก บริษัท ชร (2010) จํากัด เขารวมประชุมในครั้งนี้

ดวย 

 บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวที่ เว็บไซตของบริษัทที่ 

www.ubisasia.com และไดแจงใหผูถือหุนรับทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ 

วันที่ 22 มีนาคม 2556 เพื่อใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลกอนวันประชุม 33 วัน และไดเผยแพร รายงานขอมูล

บริษัทและรายงานประจําป ณ วันที่ 26 มีนาคม 2556  

 บริษัทไดแจงหลักเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมผูถือหุน พรอมทั้งขอมูลสําหรับแตละวาระการ

ประชุมอยางเพียงพอตอการตัดสินใจ ใหผูถือหุนทราบในหนังสือเชิญประชุม  

 บริษัทไดจัดเตรียมขอมูลทางเอกสารในการประกอบการมอบอํานาจ และเตรียมหนังสือมอบอํานาจ แบบ ข. 

และแบบ ค. พรอมเสนอชื่อกรรมการอิสระใหผูถือหุนพิจารณา รวมถึงจัดเตรียมอากรแสตมปเพื่ออํานวยความ

สะดวกโดยไมคิดมูลคา 

 บริ ษั ท ไ ด เ ผ ย แ พ ร ร า ย งา น ก า ร ป ร ะ ชุมส า มัญผู ถื อ หุ น ป ร ะ จํ า ป  2556 ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ตข อ งบ ริ ษั ท ที่ 

www.ubisasia.com และไดแจงใหผูถือหุนรับทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ภายหลังการประชุม 12 วัน  
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2.   การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม 

 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนราย

ยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันอยางแทจริง  

 ในป 2556 บริษัทไดรับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งอยูในระดับดีมาก  

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2556 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการ

ประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา ระหวางวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 โดยมีการแจงใหผูถือหุนรับทราบผานระบบขาวของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทั้งเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนของเรื่องดังกลาวไวในเว็บไซตของ

บริษัทที่ www.ubisasia.com เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 

 บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุน

สามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงไดเองในแตละวาระ เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง

สามารถมอบอํานาจใหบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ผูถือ

หุนสามารถ download หนังสือมอบฉันทะไดอีกทาง ผานทางเว็บไซตของบริษัท  

 บริษัทใชระบบคอมพิวเตอรในการลงทะเบียน และการตรวจนับคะแนนเสียง รวมทั้งการใชบัตรลงคะแนน

เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูถือหุน โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการบัตรลงคะแนนจะเปนแบบ

ลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล และบริษัทไดทําการเก็บบัตรลงคะแนนหลังจบวาระจากผูถือหุนทุก

ทานที่เขารวมการประชุม 

 บริษัทไมไดเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ โดยไมไดแจงใหผูถือหุนรับทราบลวงหนาใน

การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2556  

 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีการแสดงความเห็นและตั้งคําถามในที่ประชุมจนไดขอมูลครบถวน กอนการ

ลงมติใดๆในแตละวาระการประชุม  

 คณะกรรมการบริษัท กําหนดขอหามการใชขอมูลภายใน ในฐานะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่

เกี่ยวของ ในการแสวงหาประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัท ใหบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุน

บริษัท ทั้งนี้กรรมการ และผูบริหารจะตองทํารายงานการการถือหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 

 คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหกรรมการบริษัท และผูบริหาร รายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคล

ที่มีความเกี่ยวของ ตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 ภายใน

เดือนธันวาคม ของทุกป หรือรายงานทันทีเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น 

3.   บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทดําเนินธุรกิจการคาโดยคํานึงถึงสิทธิและความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ตามแนวปฏิบัติที่ได

กําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และไดดําเนินการดูแลและติดตามใหมีการปฏิบัติตามคูมือฯใหเปนไป

ตามที่บริษัทกําหนด ใหครอบคลุมถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดังนี้ 

 มีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอ ผูบริหารและพนักงานบริษัท และบริษัทยอย ในการใหคาตอบแทนและ

สวัสดิการที่เหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย และไดใหผลประโยชนอื่นเชน โบนัส โดยพิจารณาจากผลงาน

รายบุคคล สงเสริมทักษะและพัฒนาการของพนักงานโดยการสงเขารับการอบรมที่จัดขึ้นภายในองคกร และ
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การเขารวมอบรมนอกสถานที่ตามหลักสูตรที่เหมาะสมและเกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของแตละ

คน ทั้งนี้บริษัทยังคํานึงถึงสวัสดิภาพในการทํางานของพนักงานโดยเฉพาะความปลอดภัยในขณะทํางาน โดย

กําหนดนโยบายความปลอดภัยและตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลการทํางานใหมีความปลอดภัย

สูงสุด 

 ไดมีการปฏิบัติตอเจาหนี้ตามเงื่อนไข หรือขอตกลงทางการคา รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่ทํากับ

ธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินดวยดีมาโดยตลอด ซึ่งบริษัทไมเคยมีขอขัดแยงกับสถาบันการเงินตลอด

ระยะเวลาที่ผาน และสําหรับเจาหนี้การคาบริษัทมีขอกําหนดตามระบบ ISO ที่บริษัทตองปฏิบัติตาม เพื่อให

เกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้การคาทุกราย และเพื่อรักษาคุณภาพของสินคาและบริการที่จะไดรับจากเจาหนี้

การคาดวย 

 จัดสงสินคาที่มีคุณภาพและใหบริการที่ดี ดวยความรับผิดชอบตอลูกคา โดยมีการควบคุมการผลิตที่ดีตาม

ระบบงานที่กําหนดเพื่อรักษาคุณภาพของสินคาอยางสม่ําเสมอ และการใหบริการที่ดีตามนโยบายของบริษัท 

ดวยการใหบริการและคําปรึกษาทางเทคนิคและขอมูลของสินคาเพื่อใหลูกคามีความเขาใจและสามารถ

นําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบตอลูกคาดวยความกระตือรือรนและเขา

รวมแกปญหาทันที 

 ปฏิบัติตอคูแขงตามกรอบการแขงขันที่เปนธรรม ตามขอกําหนดตามกฎหมาย และขอกําหนดทางการคา 

 รับผิดชอบตอสภาพแวดลอม ชุมชน และสังคม โดยเนนระบบการผลิตที่เปนมิตรตอชุมชน ดวยการควบคุม

การผลิตใหเปนไปตามกระบวนการผลิตที่ดี และมีนโยบายในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมจาก

ผูเชี่ยวชาญภายนอก เพื่อบริษัทไดกําหนดมาตรการในการควบคุมดูแลสภาพแวดลอมของบริษัท ไมใหสงผล

กระทบทั้งภายในองคกร คือ สุขภาพของพนักงาน และภายนอกองคกรคือ สภาวะแวดลอมของชุมชน

ใกลเคียง ทั้งนี้ตลอดป 2556 บริษัทไมมีขอพิพาทกับชุมชนหรือพนักงาน  

 อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตอผูสอบบัญชีอิสระ และใหความรวมมือในการเปดเผยขอมูลตางๆที่

ถูกตองและโปรงใส เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นตองบการเงินไดอยางถูกตอง ครบถวน และ

อยางอิสระ เพื่อใหผูถือหุนและนักลงทุนสามารถเชื่อถือในขอมูลของบริษัทไดอยางมั่นใจ 

4.   การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 บริษัทไดมีการเปดเผยขอมูลทางการเงินและสารสนเทศสําคัญตางๆ อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และ

โปรงใส ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยในป 2556 

บริษัทไมไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแกไขงบการเงิน หรือเอกสารที่เกี่ยวของแตอยาง

ใด ซึ่งขอมูลทางการเงิน และสารสนเทศที่สําคัญของบริษัท โดยบริษัทไดเผยแพรสารสนเทศผานทางตลาด

หลักทรัพย และเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกและเปนขอมูลปจจุบัน  

 รายชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย รวมถึงบทบาทหนาที่ ขอบเขตอํานาจ และวาระการดํารง

ตําแหนง รายละเอียดปรากฏตามขอ 8 โครงสรางการจัดการ  

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  ในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัท 

พิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และ

หนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการอยูในอํานาจอนุมัติ
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ของที่ประชุมผูถือหุน สวนคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท 

กําหนด ซึ่งเช่ือมโยงกับ ผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน  

 คณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นตองบการเงิน ถูกตอง ครบถวน และการเปดเผยขอมูลครบถวนและเพียงพอ 

โดยไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินไวในรายงานประจําป 2556 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหความเห็นตอระบบการควบคุม

ภายใน และการเสนอรายชื่อผูสอบบัญชี ไวในรายงานประจําป 2556 

 บริษัทจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อเปนตัวแทนในการสื่อสารกับผูลงทุนประเภท

สถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหทั่วไป และภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยสามารถติดตอไดที่  คุณสวาง ทั่งวัฒ

โ น ทั ย  ห รื อ  คุ ณ อั ค ร วิ น ท ร  บุ ญ ม ง ค ล รั ศ มิ์  เ บ อ ร โ ท ร ศั พ ท  02678422 ห รื อ ส ง อี เ ม ล ล ไ ด ที่             

akrawin@ubisasia.com 

ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดใหคุณณวรรธน ตริยพงศพัฒนา กรรมการผูจัดการ เปนผูแทนผูบริหารในการใหขอมูล

ขาวสาร รวมกับนักลงทุนสัมพันธ  

5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 บริษัทมี ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เปนบุคคลคนเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม

บริษัทไดมีการกําหนดบทบาท อํานาจ และหนาที่ของทั้งสองตําแหนงแบงแยกออกจากกันอยางชัดเจน ซึ่ง 

บริษัทไดมีการแตงต้ังกรรมการผูจัดการเพื่อรับผิดชอบในการจัดการและการบริหารการทํางานของผูบริหาร

และพนักงานบริษัทแยกจากบทบาทการกําหนดนโยบายของกรรมการเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการทํางาน   

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถ โดยบริษัทจัดใหมีจํานวนกรรมการที่

เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท ปจจุบันบริษัทมีกรรมการ 9 คน เปนกรรมการที่เปนผูบริหารและ

พนักงานจํานวน 6 คน และเปนกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2556 มีกรรมการที่ครบวาระจํานวน 3 คน และไดรับการแตงตั้งกลับเขามาใหม 3 คน 

ไดแก นายธเนศร ธํารงลักษณ นายสวาง ทั่งวัฒโนทัย และนายภักดี กาญจนาวลัย  

 กรรมการทั้ง 9 คน มีเพียงทานเดียว คือ นายสุรชาติ พงษภัทรินทร ที่ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระในบริษัทจด

ทะเบียนอื่น 1 บริษัท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)  

 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้ง นายภักดี กาญจนาวลัย ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ใหเปนประธานกรรมการ

ตรวจสอบ เนื่องจากทานเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณในการสอบทานงบการเงิน และ

กรรมการอิสระอีก 2 คนมีประสบการณในฐานะผูบริหารระดับสูง ทั้งสามทานมีคุณสมบัติตามนิยาม

กรรมการอิสระที่บริษัทกําหนด  

 คณะกรรมการบริษัทไดมีสวนรวมกับฝายจัดการ ในการพิจารณากําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย แผนกล

ยุทธ แผนธุรกิจและงบประมาณบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน ที่ครอบคลุมทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การ

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและ

ถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนอิสระและรายงานตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม ได

รวมกันประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 และเห็นวามีระบบการควบคุม

ภายในที่เพียงพอ 
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 คณะกรรมการชุดยอย บทบาท อํานาจ และหนาที่; บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอยดังนี้ คือ คณะกรรมการ

บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดดูไดที่หัวขอ 9.2 

 คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ โดยในการประชุมแตละครั้งมีการ

กําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอนุมัติ มีเอกสารประกอบการประชุมที่

เพียงพอตอการตัดสินใจ และจัดสงใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษา

ขอมูลกอนการประชุม ในการประชุมทุกคนสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระ โดยมีประธานกรรมการ

เปนผูดูแลการประชุมและสรุปความเห็นที่ไดจากที่ประชุม บันทึกการประชุมจัดทําเปนลายลักษณอักษรโดย

เลขานุการบริษัท และจัดเก็บไวภายหลังการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อใหกรรมการและ

ผูเกี่ยวของตรวจสอบได 

 บริษัท มิไดจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอแทน แตบริษัทไดกําหนดวิธีการสรรหาและ

มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูดูแล ซึ่งจะสามารถดูแลงานในสวนนี้ได ตามขอมูลที่ไดเปดเผยไวใน

ขอ 9.3 
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ประวัติกรรมการและผูบริหาร 

1.   นายสวง ทั่งวัฒโนทัย 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ  

  มหาวิทยาลัย George Washington, USA 

  ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร  

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรม หลักสูตร DAP  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท,  

  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

  ประธานกรรมการบริหาร,  

  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง 10 ป 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน   ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

การมี/ไมมีสวนไดเสียในบริษัท และบริษัทในเครือ   ไมมี 
 

 

2. นายสมชัย เหลืองนทีเทพ 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร  

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรม หลักสูตร DAP  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  ประกาศนียบัตร มินิเอ็มบีเอ  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท,  

  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

  ผูอํานวยการอาวุโสสายการผลิต,  

  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง 10 ป 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน   ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

การมี/ไมมีสวนไดเสียในบริษัท และบริษัทในเครือ   ไมมี 
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3. นายธเนศร ธาํรงลักษณ 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรม หลักสูตร DAP  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท,  

  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

  ผูอํานวยการสายการขาย,  

  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง 10 ป 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน   ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

การมี/ไมมีสวนไดเสียในบริษัท และบริษัทในเครือ   ไมมี 
 

 

 

4. นายสุรชาติ พงษภัทรินทร 

คุณวุฒิทางการศึกษา อนุปริญญาบัตรสาขาบริหารธุรกิจ   

  วิทยาลัย Montgomery, USA 

การอบรม หลักสูตร DAP  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร,  

  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

  ผูอํานวยการสํานักประธานกรรมการบริหาร,  

  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

  กรรมการอิสระ,  

  บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง 10 ป 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน   กรรมการอิสระ,  

     บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง ไมมี 

ทางผลประโยชน 

การมี/ไมมีสวนไดเสียในบริษัท และบริษัทในเครือ ไมมี 
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5. นายสวาง ทั่งวัฒโนทัย 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ  

  มหาวิทยาลัย Oklahoma State, USA 

  ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี  

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรม หลักสูตร DAP  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร,  

  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

  ผูอํานวยการสายปฏิบัติการ,  

  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง 10 ป 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน   ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

การมี/ไมมีสวนไดเสียในบริษัท และบริษัทในเครือ   ไมมี 

 

 

 

 6. นายพงศธร ทั่งวัฒโนทัย 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ  

  มหาวิทยาลัย National University, USA 

  ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การอบรม หลักสูตร DAP  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ,  

  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

  ผูอํานวยการสายการตลาด,  

  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง 3 ป 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน   ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

การมี/ไมมีสวนไดเสียในบริษัท และบริษัทในเครือ   ไมมี 
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7.   นายภักดี กาญจนาวลัย 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญชี  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรม หลักสูตร DAP  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ,  

  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต,  

    สํานักงานกาญจนกิจ 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง 10 ป 

การถือหุนบริษัท      ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน   ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

การมี/ไมมีสวนไดเสียในบริษัท และบริษัทในเครือ   ไมมี 

ความสัมพันธ ไมมีความสัมพันธกับบริษัทและกรรมการบริหาร 

 

 

8. นายพงษศักดิ์ เลี้ยงศิร ิ

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทสาขาระบบสารสนเทศ  

  City College of New York, USA 

  ปริญญาตรีสาขาระบบสารสนเทศ  

  City College of New York, USA 

การอบรม หลักสูตร DAP  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ,  

  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

ประสบการณ กรรมการผูจัดการ  

  บริษัท เพาเวอรพรอสเพค จาํกัด 

  กรรมการ บริษัท ไฟฟา ชนบท จํากัด 

  ผูอํานวยการ, บริษัท เคนเนดี้ แอนด ดอนคิน (ประเทศไทย) จาํกัด 

  ผูอํานวยการ, บริษัท สตารไมโครอิเลคโทรนิกส (ประเทศไทย) จํากัด 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง 10 ป 

การถือหุนบริษัท      ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน   ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

การมี/ไมมีสวนไดเสียในบริษัท และบริษัทในเครือ   ไมมี 

ความสัมพันธ ไมมีความสัมพันธกับบริษัทและกรรมการบริหาร 
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9. นายวิสุทธิ จิราธิยุต 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร (อุตสาหการ),  

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

การอบรม หลักสูตร DAP  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ,  

  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

  ประธานกรรมการ, บริษัท สยามสติล ซินดิเกต จาํกัด (มหาชน)  

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง 2 ป 

การถือหุนบริษัท      ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน   ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

การมี/ไมมีสวนไดเสียในบริษัท และบริษัทในเครือ   ไมมี 

ความสัมพันธ ไมมีความสัมพันธกับบริษัทและกรรมการบริหาร 

 

 

 

10. นายณวรรธน ตริยพงศพัฒนา 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ  

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  ปริญญาตรีมนุษยศาสตร,  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

การอบรม - 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการผูจัดการ / กรรมการบริหาร  

  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง 2 ป 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน   ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

การมี/ไมมีสวนไดเสียในบริษัท และบริษัทในเครือ   ไมมี 

ความสัมพันธ ไมมีความสัมพันธกับบริษัทและกรรมการบริหาร 
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11. นายดั๊ก ราสิค  

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอกสาขาเคมี  

  มหาวิทยาลัย New South Wales 

  ปริญญาโทสาขาเคมี  

  มหาวิทยาลัย New South Wales 

  ปริญญาตรีสาขาเคมี  

  มหาวิทยาลัย Belgrade 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการบริหาร,  

  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

  ผูอํานวยการสายเทคโนโลยีผลิตภัณฑ, 

  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

ประสบการณ ผูจัดการแผนกเทคนิค – เอเชีย, บริษัท ICI 

  ผูจัดการแผนกเทคนิค – เอเชีย, บริษัท Coates Brothers 

  ผูจัดการแผนกเทคนิค – เอเชีย, บริษัท WR Grace 

 

 

12. นายอัครวินทร บุญมงคลรัศม์ิ 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงปจจุบัน รองผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน, บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

  เลขานุการบริษัท 
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9.  ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities; CSR) 
 

 ในป 2556 บริษัทอยูระหวางการจัดทํานโยบายความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติเปนนโยบายเพื่อแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ แตอยางไรก็ตาม บริษัทมีการดําเนินธุรกิจอยาง

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยถือเปนสวนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจปกติ (CSR-in-process) โดยบริษัทขอสรุป

แนวทางความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับกิจกรรมที่บริษัทไดดําเนินการในกระบวนการทํางานที่เปนปกติ มีดังนี้ 

1. การสรรหาวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตสินคา และจําเปนตองสัมผัสกับอาหารจะเลือกใชวัตถุดิบที่ผูผลิตออก

หนังสือยืนยันวาผานมาตรฐาน US หรือ EU Food And Drug Administration – for use in Food packaging  

2. กระบวนการผลิตของบริษัทมีการคํานึงถึงสิ่งแวดลอม และการกําจัดของเสีย ที่เปนไปตามกฎหมาย 

3. ผลิตภัณฑที่บริษัทสงมอบใหกับลูกคาเพื่อใชดานในของกระปองซึ่งตองสัมผัสกับอาหาร บริษัทไดดําเนินการสง

ผลิตภัณฑนั้นไปทดสอบยังสถาบันภายนอกที่อยูทั้งตางประเทศ และในประเทศที่เปนที่ยอมรับของอุตสาหกรรม 

เชน Insitut Nehring GmbH (Germany), SQTS (Switzerland), SGS (Thai)  เปนตน เพื่อยืนยันวาผลิตภัณฑของ

บริษัทไดผานการทดสอบ มีมาตรฐานและสามารถสัมผัสกับอาหารไดอยางปลอดภัย ซึ่งถือเปนหนาที่ความ

รับผิดชอบตอผูบริโภค 

4. บริษัทมีระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008  ที่รับรองโดย Bureau Veritas (BVQI) ซึ่งระบบคุณภาพการบริหารจัดการ

นี้ บริษัทไดรับมาตอเนื่องตั้งแตปพ.ศ. 2541 โดย ISO 9001: 2008 นี้เปนมาตรฐานลาสุดที่ไดรับในปปจจุบัน ในแต

ละปจะมีลูกคาเขาตรวจ (audit) ระบบคุณภาพนี้อยางสม่ําเสมอ  

 

9.1   นโยบาย 

 แมในป 2556 บริษัทยังดําเนินการจัดทํานโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ยังไมแลวเสร็จ แตแนวทางที่บริษัทได

วางกรอบไวสําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ใหเปนไปตามความรับฟดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และ

กลุมผูมีสวนไดเสีย ตามหลักการ 8 ขอ ดังนี้ 

(1) การประกอบกิจการดวยความเที่ยงธรรม   

บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติกับคูคาไมวาจะเปน Suppliers หรือ ลูกคา อยางเปนธรรม ดังนี้ 

- ในดาน Suppliers บริษัทมี Suppliers สําหรับวัตถุดิบมากกวา 1 ราย เพื่อใหเกิดการแขงขันในดานราคา 

บริการ และการใหขอมูลตางๆ ยกเวนวัตถุดิบจําเพาะที่มี Supplier เพียงรายเดียวซึ่งมีจํานวนไมมาก โดยมี

การประชุมกับผูขายหลักๆอยางสม่ําเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลทางธุรกิจ  

- ในดานลูกคา เนื่องจากสินคาของบริษัทมีคูแขง จึงจําเปนตองแขงขันกันดวยราคา คุณภาพของสินคา และ

การใหบริการหลังการขาย จึงทําใหลูกคา สามารถเลือกใชสินคาไดอยางอิสระไมถูกผูกขาดโดยผูขายราย

หนึ่ง รายใด ทําใหบริษัทตองดําเนินธุรกิจที่ตองแขงขันได ทั้งในดาน ราคา คุณภาพ และบริการ เมื่อเทียบ

กับคูแขง   

(2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทจะจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อปองกันความเสี่ยงไมใหมีการทุจริตคอรัปชั่นในทุกระดับ ทั้งภายในองคและ

ภายนอกองคกร รวมถึงการดูแลใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัด ซึ่งที่ผานมาบริษัทไมเคยไดรับการรองเรียน

หรือพบเห็นการทุจริตคอรัปช่ันใดๆ   
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(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทจะวางกรอบแนวปฏิบัติสําหรับสิทธิมนุษยชน ทั้งตอภายในองคกรและภายนอกองคกร เพื่อแสดงถึง

การเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคนที่อาจจะมีสวนเกี่ยวของกับบริษัททั้งทางตรงและทางออม 

(4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทใหการปฏิบัติกับพนักงานอยางดี มีสวัสดิการตางๆที่ดีกวากฎหมายบังคับ อยางไรก็ตามบริษัทจะ

ทบทวนเพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่มีวาเพียงพอตอการดูแลสิทธิของพนักงานหรือไม เพื่อการพัฒนา

คุณภาพของพนักงาน และพัฒนาบริษัทใหดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน 

(5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

(5.1) บริษัทจะจัดทําแนวทางการสรรหาวัตถุดิบตามคุณลักษณะที่กําหนดจากแหลงผลิตที่ดีเปนที่ยอมรับ 

(5.2) บริษัทจะจัดทําแนวทางปฏิบัติเพื่อการทบทวนและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑเพื่อใหบริษัท

สามารถสงมอบสินคาที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยอยางตอเนื่อง  

(5.3) บริษัทมีระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008  ที่รับรองโดย Bureau Veritas (BVQI) ซึ่งระบบคุณภาพการ

จัดการนี้ เนนการจัดการอยางเปนระบบในทุกกระบวนการทํางาน ตั้งแตการสรรหาวัตถุดิบ การผลิต 

ตลอดจนการจัดสงสินคาอยางมีคุณภาพ  

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

บริษัทจะทําแนวทางปฏิบัติ ในการทบทวนและดูแลความเสี่ยงจากผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจาก

กระบวนการผลิต ทั้งระหวางการผลิตและหลังกระบวนการผลิต ตลอดจนการกําจัดของเสียจากการผลิต 

ที่ผานมาบริษัทไดดําเนินการตรวจวัดสภาพแวดลอมภายในโรงงานเปนประจําทุกป และในพื้นที่การผลิต

อยางสม่ํา เสมอ เพื่อเฝาระวังและหามาตรการปองกันแกไขทันที  ทําใหบริษัทยังไมเคยมีปญหาดาน

สิ่งแวดลอมกับชุมชนและหนวยงานใดๆ 

(7) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญในการอยูรวม และพัฒนาชุมชน บริษัทจะวางนโยบายในการดําเนินการรวมกับ

ชุมชนอยางเหมาะสม อยางก็ตามในป 2556 บริษัทไดจัดกิจกรรมทาสีจราจร ที่โรงงเรียนโสตศึกษา อําเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยใหพนักงานบริษัททั้งฝายโรงงาน และสํานักงานรวมกันทาสีจราจรใหกับ

โรงเรียน รวมถึงบริจาคทุนการศึกษาเพื่อใหโรงเรียนใชในในการดําเนินงานดวย 

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และ

ผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทจะจัดทําแนวปฏิบัติในการทบทวนและการพัฒนาดานนวัตกรรมที่บริษัทมีใหมีแผนการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดเสีย ทั้งดานสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมนี้อยางตอเนื่อง  

ที่ผานมาบริษัทไดดําเนินการวิจัยและพัฒนาสินคาแลคเกอรตัวใหม ที่สามารถทําใหโรงงานผลิตกระปองใช

พลังงานในการอบจากเดิม 1800c ลงมาเหลือเพียง 1400c ซึ่งจะชวยใหสามารถประหยัดพลังงานไดมากถึง 20-

25% ขณะนี้อยูในชวงการทดลองที่โรงงานลูกคา ซึ่งลูกคาไดใหความสนใจเปนอยางมากเพราะนอกจากจะ

สามารถประหยัดคาใชจายจากพลังงานที่ใชนอยลง ยังชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม ลดโลกรอน เปนตน  
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9.2   การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

 เนื่องบริษัทอยูระหวางการเตรียมการสําหรับนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ดังนั้นกระบวนการจัดทํารายงาน 

และกระบวนการดําเนินงานคงยังไมสามารถระบุในขณะนี้ แตบริษัทคาดหวังวาจะสามารถเริ่มดําเนินการกระบวนการ

ดังกลาวในป 2557 ซึ่งจะไดชี้แจงใหทราบในคราวตอไป 

(1)   กระบวนการจัดทํารายงาน – ยังไมไดดําเนินเกี่ยวกับ stakeholder engagement 

(1) การดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายที่บริษัทไดเปดเผย -  ตามหลักการ 8 ขอที่กลาวถึง บริษัทไดมีการ

ดําเนินการในกระบวนการทํางานปกติบางแลวในบางขอ แตบริษัทมีความประสงคจะกําหนดแนวทางในการ

จัดทํา การทบทวน และควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ใหมีความชัดเจนขึ้น และจะชี้แจงในโอกาสตอไป 

 

9.3   การดําเนินที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม 

 ไมมี 

 

9.4   กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (after process) 

ในป 2556 บริษัทไดจัดกิจกรรมดังนี้ 

1. เดือนมกราคม : ทาสีจราจร ที่โรงเรียนโสตศึกษา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยใหพนักงานบริษัททั้ง

ฝายโรงงาน และสํานักงานรวมกันทาสีจราจรใหกับโรงเรียน รวมถึงบริจาคทุนการศึกษาเพื่อใหโรงเรียนใชใน

ในการดําเนินงานดวย 

2. เดือนพฤศจิกายน : สงตัวแทนเขารวมกิจกรรม CSR กับสมาคมบริษัทจดทะเบียน เพื่อบริจาคหนังสือ และ 

ปรับปรุงหองสมุด โรงเรียนไกรลาดศึกษา จังหวัดปทุมธานี 

3. เดือนพฤศจิกายน : รวมบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุการณพายุไหเยียน ประเทศฟลิปปนส จํานวน

เงิน 100,000 บาท ที่สภากาชาดไทย 

 

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเก่ียวกับการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น 

 บริษัทอยูระหวางการจัดทํานโยบายเกี่ยวกับการบริหารความสี่ยงและการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการ

คอรรัปชั่นในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย และเมื่อนโยบายไดจัดทําแลวก็จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

ไดพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกลาว เพื่อใหมีผลในการนําไปใชในทางปฏิบัติ และจะเสนอใหคณะกรรมการทบทวนความ

เหมาะสมของนโยบายอยางนอยทุกป 

 ทั้งนี้บริษัทจะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบวา คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ดูแลใหบริษัทปฏิบัติ

ใหเปนไปตามกฎหมาย โดยกฎหมายดังกลาวรวมถึง กฎหมายเกี่ยวกับการหามจายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริต

คอรรัปชั่น และหนาที่ดูแลขางตนรวมถึงการดูแลใหมีการดําเนินการตามที่บริษัทกําหนด 
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10.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

10.1   สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ไดจัดประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 7 มีนาคม 2557 โดยมีกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบ

เขารวมประชุม เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดช้ีแจงและรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในในรอบป 2556 ใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรายงานวา จากการพิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ พรอมทั้ง

ขอเสนอแนะการตรวจสอบภายใน ซึ่งมุงเนนการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการใหมีการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง มี

ประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการติดตามและดําเนินการแกไขผลการตรวจสอบในประเด็นที่เปนสาระสําคัญ โดยเฉพาะประเด็น

สําคัญของปจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน รายการที่เกี่ยวโยงซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน เปนรายการจริงทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไปอยางสมเหตุสมผล และเปนผลประโยชนสูงสุดตามนโยบาย

บริษัท การดูแลทรัพยสิน มีระบบปองกันที่ดี  

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา ในป 2556 ไมพบขอบงชี้วา มีรายการทุจริตหรือการนําทรัพยสินของ

บริษัท ไปใชโดยมิชอบ และจากผลการสอบทานที่เปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว ไดสอดคลองกับขอกําหนดกฎหมายของ

ภาครัฐและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจากการหารือกับผูสอบบัญชีภายนอก ในประเด็นระบบการควบคุมภายในนั้น 

มีความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่มีผลตอระบบการควบคุมภายในและตอ

รายงานทางการเงิน นอกจากนี้บริษัทยังไดปรับปรุงระบบงานบัญชีใหดีขึ้นตามคําแนะนําของผูสอบบัญชี เพื่อใหระบบการ

จัดเก็บขอมูลและรายงานทางการเงิน มีความสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี  

 คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ

แลวสรุปไดวาจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 องคประกอบคือ การควบคุมภายในองคกร 

การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการ

เห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอ และเหมาะสมกับธุรกรรมของบริษัท สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

 1. องคกรและสภาพแวดลอม  

 บริษัท กําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัวเหมาะสม และสอดคลอง

กับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง รองรับแผนงานระยะยาว และการขยายงานและกําหนดโครงสรางการบังคับบัญชาแยกตาม

สายงานที่สอดคลองกับกลยุทธการดําเนินธุรกิจ และการกํากับดูแลกิจการ โดยมีฝายตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอิสระ 

รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2. การบริหารความเสี่ยง  

 บริษัท กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปนนโยบายสําคัญ โดยคณะกรรมการบริหารและผูบริหารระดับสูง 

ทําหนาที่ในการประเมินปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และกําหนดผูรับผิดชอบในหนวยงานตางๆ 

พรอมทั้งมอบหมายใหการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของผูบริหารทุกคน มีการวางแผนและกําหนดมาตรการ

บริหารความเสี่ยง มีการประเมินปจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและเปาหมายของบริษัท จัดใหมี

การติดตามการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานตางๆ ภายในองคกร รวมทั้งไดจัดใหมีการอบรม เพื่อสนับสนุนใหการทํางาน

ขององคกรสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง 
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3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร   

 คณะกรรมการบริษัท ไดจัดทําอํานาจดําเนินการโดยกําหนด (1) ตําแหนงผูมีอํานาจอนุมัติ วงเงิน การสั่งการ การ

กอหนี้ และการชําระหนี้ ไวเปนลายลักษณอักษร (2) จัดทําระบบการปฏิบัติงานและอํานาจหนาที่ในการอนุมัติตามระบบงาน 

(3) บริษัท ไดสํารวจกฎหมาย หรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับบริษัท และไดจัดทําคูมือการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป เพื่อใหครอบคลุม

ทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับบริษัท ทําใหบริษัท

มั่นใจวาหนวยงานตางๆมีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอที่จะตอบสนองความเสี่ยงในการดําเนินงานทุกดาน 

ทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑตางๆ รวมถึงไดพิจารณาประเด็นสําคัญ

และปญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายนอก และติดตามอยางใกลชิดเพื่อ

ปรับปรุงแกไขและปองกันปญหา 

 4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล  

 บริษัท ไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญเพื่อใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทํารายงานเชิง

วิเคราะหเปรียบเทียบ หลักการและเหตุผล พรอมเอกสารประกอบขอเท็จจริง จัดสงขอมูล เพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจ

เปนการลวงหนา 7 วัน และกําหนดใหมีเลขานุการบริษัท เพื่อใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการ

บริษัท จะตองทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท เปน

ศูนยกลางในการจัดทําและจัดเก็บเอกสารไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน จัดเก็บรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผูถือหุน และจัดใหมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญทางบัญชีไวเปนหมวดหมู 

สามารถสืบคนไดตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารวมกับผูสอบบัญชี  ฝายตรวจสอบภายใน และผูเกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดทํางบ

การเงินของบริษัท เพื่อใหมีความม่ันใจวา บริษัท มีการใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับ

ลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสม 

 5. ระบบการติดตาม  

 บริษัท มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเปนลําดับชั้น ตั้งแตคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ

ผูบริหาร เพื่อติดตามเปาหมาย และกํากับการดําเนินการตามแผนกลยุทธ และแผนงาน ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท  

อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนการติดตามการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยดวย 

 

10.2   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นแตกตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

  ไมมี 

 

 

 



 

 38 

11.  รายการระหวางกัน 
 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ระหวางป 2555 และ ระหวางป 2554 ดังตอไปนี้ 

 

ชื่อผูที่เกี่ยวของ/

ความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ ประเภทรายการ ขนาดรายการ 

(พันบาท) 

นโยบายราคา /  

เหตุผลและความจําเปน 

นายแสวง นายสวง นายสวาง 

และ นายสวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย  

ความสัมพันธ: 

นา ย สว ง  ทั่ ง วั ฒโ น ทั ย  เ ป น

ประธานกรรมการ และถือหุน

ในบริษัทรอยละ 22.85 

นายสว าง  ทั่ ง วั ฒโนทัย เป น

กรรมการ และถือหุนในบริษัท

รอยละ 1.24 

นายแสวง และนายสวัสดิ์ เปนพี่

นองกับ นายสวง และนายสวาง 

คาเชาที่ดินและอาคาร

สํ า ห รั บ โ ร ง ง า น ที่

จังหวัดนครปฐม 

คาเชาสําหรับป 2556   

 

 

เงินประกันการเชา

ทรัพยสิน 

3,514 

 

 

1,320 

คาเชาที่ดินและอาคารโรงงาน และ

เงิ นประกั นก าร เช า  เป นไป ตาม

เงื่ อ น ไ ข แ ล ะ ร า ค า ต ล า ด ทั่ ว ไ ป 

(อางอิงรายงานการประเมินมูลคา

ทรัพยสินจากบริษัท เอเจนซี่ ฟอร 

เรียลเอสเตท แอฟแฟรส ลงวันที่ 9 

มีนาคม 2547 โดยใชวิธีมูลคาตาม

วิธีการตนทุน)  

การเชาในชวงแรกจะมีความคุมคา

ตอเงินลงทุนและผลประกอบการ

บริษัท  ซึ่งปจจุบันบริษัทอยูระหวาง

การกอสรางโรงงานใหมของตนเอง 

นายพง ศธร แ ละนายพีรพง ศ 

ทั่งวัฒโนทัย   

ความสัมพันธ: 

นายพงศธร ทั่งวัฒโนทัย เปน

กรรมการ และถือหุนในบริษัท

รอยละ 5.35 

นายพีรพงศ ทั่งวัฒโนทัย ถือหุน

ในบริษัทรอยละ 6.85 

นายพง ศธร แ ละนายพีรพง ศ 

ทั่งวัฒโนทัย เปนบุตร นายสวง 

ทั่งวัฒโนทัย 

คาเขาที่ดินและอาคาร 

สํ า ห รั บ สํ า นั ก ง า น

กรุงเทพฯ 

คาเชาสําหรับป 2556   

 

 

เงินประกันการเชา

ทรัพยสิน 

1,997 

 

 

750 

คาเชาสํานักงาน และเงินประกันการ

เชา เปนไปตามเงื่อนไขและราคา

ตลาดทั่ วไป (อางอิงรายงานการ

ประเมินมูลคาทรัพยสินของบริษัท 

เอเจนซี่  ฟอร  เรียลเอสเตท แอฟ

แฟรส ลงวันที่  27 กรกฎาคม 2547 

โ ด ย ใ ช วิ ธี มู ล ค า ต า ม วิ ธี ก า ร

เปรียบเทียบราคาตลาดเทียบเคียงกับ

อัตราค าเช าขอ งผู เช ารายอื่นที่ มี

ลักษณะสินทรัพยใกลเคียงกัน และ

เงื่อนไขอื่นๆเปนไปตามเงื่อนไข

ตลาดทั่วไป)  
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12.  ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ   
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556 2555 2554 2556 2555 2554 

       

ขอมูลเกี่ยวกับหุนสามัญ       

ราคาพารตอหุน (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)  1.55 1.36 1.26 1.60 1.36 1.23 

กําไรตอหุน (บาท)  0.38 0.33 0.28 0.44 0.36 0.28 

       

ผลการดําเนินงาน (พันบาท)       

รายไดจากการขาย 711,374 749,352 699,873 682,038 716,398 673,664 

รายไดรวม 726,400 761,384 717,025 695,969 728,795 687,478 

กําไรสุทธิ 87,083 75,141 65,739 100,533 81,101 63,477 

       

ขอมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)       

สินทรัพยรวม 535,810 473,507 426,557 567,758 506,987 417,290 

หนี้สินรวม 180,939 164,430 140,272 203,222 197,383 137,488 

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 228,000 190,000 190,000 228,000 190,000 190,000 

สวนของผูถือหุน 354,871 309,077 286,285 364,536 309,604 279,802 

       

อัตราสวนทางการเงิน       

ผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (%) 26.20 25.20 22.45 29.83 27.52 22.95 

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%) 17.22 16.66 15.19 18.71 17.55 16.36 

ผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร (%) 66.32 140.31 313.83 80.80 152.36 317.97 

กําไรขั้นตน (%) 35.11 31.54 29.14 32.62 28.71 26.58 

กําไรสุทธิ (%) 11.96 9.85 8.80 14.45 11.13 9.23 
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13.  การวิเคราะหและคาํอธบิายของฝายจัดการ 
 

13.1   การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

 ในป 2556 บริษัท มีรายไดรวมเทากับ 726 ลานบาท ปรับตัวลดลงจากปกอนรอยละ 4.6 (รายไดรวมป 2555 เทากับ 

761 ลานบาท) แบงเปนรายไดจากการขายสินคาจํานวน 711 ลานบาท รายไดคาลิขสิทธิ์จํานวน 5 ลานบาท และรายไดอื่นๆ 

จํานวน 10 ลานบาท (ประกอบดวย คานายหนา คาชดเชยภาษีสงออก เปนตน) 

รายไดจากการขายป 2556 เทากับ 711 ลานบาท ลดลงจากป 

2555 รอยละ 5 โดยยอดขายในประเทศมูลคา 351 ลานบาท ลดลงจากป

กอนรอยละ 7 เปนผลมาจากภาวะอุตสาหกรรมอาหารกระปองในป 

2556 มีการสงออกลดลงกวารอยละ 5 อันเนื่องมาจากทั้งภาวะ การฟน

ตัวอยางชาๆในตลาดตางประเทศ ราคาวัตถุดิบอาหารทะเลมีราคาสูง 

และคาเงินบาทที่แข็งสงผลตอผูประกอบการสงออก   สําหรับยอดขาย

ตางประเทศของบริษัทมีมูลคา 360 ลานบาท ลดลงรอยละ 3 ซึ่งเปนผล

มาจากยอดขายลดลงในสวนที่ Henkel ดูแล  สวนตลาดที่สําคัญอื่นๆ 

เชนจีนมีการเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ,  ฟลิปปนส เพิ่มขึ้นรอยละ 4 , อินโดนีเซีย 

เพิ่มขึ้นรอยละ 12 เปนตน  ในปนี้สัดสวนการขายตางประเทศมากกวา 

การขายในประเทศ ดังนี้ ขายในประเทศ : ขายตางประเทศ เทากับ 49.4 : 50.6 ซึ่งจะเปนทิศทางการเติบโตของบริษัทที่จะ

ขยายตลาดตางประเทศ โดยจะยังคงรักษาฐานการตลาดในไทยและจะเพิ่มศักยภาพในการเติบโตอยางตอเนื่อง 

 ถึงแมวาการขายของบริษัทมีการลดลงไมมาก แตบริษัทสามารถรักษาผลประกอบการดีขึ้นกวาปกอน โดยบริษัทมี

กําไรสุทธิสําหรับป 87 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 12 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16 และมีอัตรากําไรสุทธิปนี้เทากับรอยละ 12 

ผลการเติบโตของกําไรสุทธิมาจาก การบริหารจัดการภายในอยางมีประสิทธิภาพ เชนการดูแลราคาวัตถุดิบ และทํางาน

รวมกับ Supplier อยางใกลชิดสงผลใหราคาโดยรวมลดลง รวมถึงการพัฒนาการะบวนการผลิตอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทมี

ตนทุนขายลดลง อัตรากําไรขั้นตนปนี้เทากับรอยละ 35 ซึ่งสูงกวาปกอนที่มีอัตรารอยละ 32 ในปนี้อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

รอยละ 26 เพิ่มขึ้นจากปที่แลวที่รอยละ 25  

 ในสวนของคาใชจายในการขายและบริหารในป 2556 เทากับ 153 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนเพียงรอยละ 3 อัน

เปนผลมาจากความพยายามในการบริหารคาใชจายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากที่ปกอนบริษัทไดลงทุนในดานการปรับ

โครงสรางบริษัทและการเพิ่มบุคลากร ในดานตางๆเชน ฝายขาย ฝายปฏิบัติการหองแล็บ  

 ในป 2556 บริษัทมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล 24.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนเล็กนอยรอยละ 2 เปนผลมาจาก

การลดอัตราภาษีเงินไดจากรอยละ 23 เปนรอยละ 20  

 

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

บริษัท มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 536 ลานบาท และ 474 ลานบาท 

(ตามลําดับ) เพิ่มขึ้นรอยละ 13 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการกอสรางอาคารโรงงานและเครื่องจักรใหม ที่นิคม
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อุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณรวมสุทธิในปนี้ เทากับ 182 ลานบาท เพิ่มขึ้น 92 ลานบาท (ในป 

2555เปนการเพิ่มในสวนการซื้อที่ดิน และสวนปรับปรุงที่ดิน รวม 76 ลานบาท) สําหรับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น และ

สินคาคงเหลือ ในปนี้มูลคาลดลง  

 ลุกหนี้การคาสุทธิป 2556 เทากับ 203 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 6 และมีอัตราสวนหมุนเวียนลุกหนี้การคา

อยูที่ 3.37 เทา ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 107 วัน เพิ่มจากปกอนที่ 100 วัน สาเหตุมาจากการใหเครดิตเทอมแกลูกหนี้

ตางประเทศบางตลาดที่มียอดขายเพิ่มขึ้นแตอยูภายใตเงื่อนไขการคา L/C term  

 ในการคาปกติ บริษัทจะใหเครดิตเทอมลูกคาอยูที่ประมาณ 30-120 วัน ลูกคาของบริษัทในอุตสาหกรรมสวนมาก

เปนลูกคาขนาดใหญและมีประวัติการดําเนินงานที่ดี บริษัทจึงไมมีปญหาเรื่องหนี้เสีย สวนการตั้งสํารองหนี้เสียเปนการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 

สินคาคงเหลือป 2556 มีมูลคา 109 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 4 เปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมมากและเปนการบริหาร

สินคา ทั้งวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปในระดับดําเนินการปกติ บริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายดานการจัดหาวัตถุดิบ และการบรหิาร

สินคาคงคลังใหมีความเหมาะสมตามปริมาณการขาย ในปนี้บริษัทมีอัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือที่ 9.45 เทา และมรีะยะเวลา

การขายสินคาเฉลี่ย 38 วัน เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาขายเฉลี่ยของปกอน 31 วัน 

หนี้สิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีหนี้สินรวม 181 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10 โดยแบงเปนหนี้สินหมุนเวียน 

เทากับ 138 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12 และหนี้สินไมหมุนเวียนเทากับ 43 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2 การเพิ่มของหนี้สินเปน

การเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มียอดคงเหลือ 18 ลานบาท เพิ่มจากยอดคงเหลือป 2555 จํานวน 15 ลาน

บาท สําหรับเปนทุนหมุนเวียนปกติและการจายคากอสรางอาคารและซื้อเครื่องจักรใหม และอีกรายการที่เพิ่มคือ ภาระผูกพัน

ผลประโยชนพนักงาน มียอดเทากับ 42 ลานบาท บันทึกรายการเพิ่มในป 2556 จํานวน 2 ลานบาท 

สําหรับเจาหนี้การคาป 2556 มีจํานวน 81 ลานบาท ลดลงรอยละ 12 จากการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ลดลง อัตราสวน

หมุนเวียนเจาหนี้อยูที่ 5.35 เทา และมีระยะเวลาชําระหนี้ 67 วัน ซึ่งในปกอนเทากับ 59 วัน  

สวนของผูถือหุน 

 บริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 354 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 15 ในปนี้

บริษัทไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 83.6 ลานบาท โดยแบงจายเปนหุนปนผลจํานวน 38 ลานบาท และจายเปนเงิน

สดจํานวน 45.6 ลานบาท สงผลใหทุนจะทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 190 ลานบาท เปน 228 ลานบาท  

บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.51 เทา ลดลงจากปกอนที่ 0.53 เทา 

 

การวิเคราะหงบกระแสเงินสด 

 จากผลประกอบการป 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานสุทธิจํานวน 91 ลานบาท อัตราเงินสดตอ

การทํากําไรรอยละ 81 ปกอนมีอัตราเงินสดตอการทํากําไรรอยละ 53 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนใชไป 79 ลานบาท 

เปนการใชจายในโครงการกอสรางโรงงานใหมและเครื่องจักรใหม และมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินใชไป

จํานวน 30 ลานบาท เปนผลมาจากการจายเงินสดปนผลจํานวน 45.6 ลานบาท ขณะที่มีการใชวงเงิน OD ไปจํานวน 14 ลานบาท 

อัตราการจายปนผลรอยละ 78 
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13.2   ปจจัยหรือเหตุการณที่อาจสงผลตอฐานะการเงินหรือการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคต 

 บริษัทอยูระหวางดําเนินการโตรงการกอสรางอาคารโรงงานใหมและติดตั้งเครื่องจักรใหม รวมถึงระบบการผลิต

ใหม ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกําลังการผลิตอีกเทาตัว บริษัทคาดการณวาจะสามารถดําเนินการผลิตไดเต็ม

กระบวนการผลิตประมาณไตรมาส 4 ป 2557 เปนการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในสวนตลาดตางประเทศไดอยางดี 

 การไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก บีโอไอ สําหรับบริษัท ยูบิส พรีมาเทค จํากัด ในการผลิตยางยาแนวฝากระปอง 

(Can End Sealant) โดยสิทธิประโยชนที่ไดรับคือการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป ภายหลังการดําเนินกอสราง

โรงงาน จนสามารถเริ่มดําเนินการผลิตและจําหนาย 
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รายงานของผูสอบบญัชีรับอนญุาต 

เสนอ  คณะกรรมการและผูถือหุน บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม  

และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื ่อง

อื่น ๆ  และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน

ของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่

ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน

เปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผย

ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ

แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการ

ประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดย

ถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการ

แสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ

นโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการ

ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 
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ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ

กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

ขอมูลและเหตุการณที่เนน 

ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทไดใช

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหม ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบ

การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้ 

ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและ

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ ไดมีการปรับยอนหลังจาก

ผลกระทบของการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังกลาว 

ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในเรื่องดังกลาว 

 

 

(นายอุดม ธนูรัตนพงศ) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8501 

 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 26 กุมภาพันธ 2557 
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บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยงบดุล 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สนิทรัพย 3

สินทรัพยหมนุเวียน

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 5 10,629,232.96   25,509,273.92   20,809,480.02   713,184.85        13,212,694.69   15,261,925.54   

   เงินลงทุนช่ัวคราว -                     -                     82,020,000.00   -                     -                     82,020,000.00   

   ลูกหนีก้ารคาและลูกหนีอ่ื้น 4, 6 219,222,861.12 226,883,352.01 206,915,894.70 212,285,286.08 210,899,966.24 184,235,433.93 

   เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 -                     -                     -                     2,000,000.00     500,000.00        -                     

   สินคาคงเหลือ 2, 7 109,229,938.91 113,871,780.18 86,758,387.06   85,675,756.47   96,674,300.90   68,213,574.38   

   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1,745,154.69     43,283.91          33,717.29          1,745,154.69     43,283.91          33,717.29          

        รวมสินทรัพยหมนุเวียน 340,827,187.68 366,307,690.02 396,537,479.07 302,419,382.09 321,330,245.74 349,764,651.14 

สินทรัพยไมหมนุเวียน

   เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 -                     -                     -                     87,027,472.50   80,277,487.50   38,027,500.00   

   เงินฝากสถาบันการเงนิติดภาระค้ําประกัน 9 811,100.00        399,100.00        399,100.00        811,100.00        399,100.00        399,100.00        

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 2, 10 182,432,560.78 95,881,594.06   19,392,213.22   167,017,012.03 94,825,398.22   19,225,079.02   

   สินทรัพยไมมีตัวตน 11 77,432.69          113,093.38        189,172.47        77,432.69          113,093.38        189,172.47        

   สินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี 2, 12 9,206,926.76     8,354,769.02     7,539,524.74     8,332,025.76     7,937,228.08     7,539,524.74     

   สินทรัพยไมหมนุเวียนอ่ืน 4, 13 2,454,853.33     2,450,432.82     2,499,327.08     2,074,000.00     2,104,241.56     2,144,939.45     

        รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 194,982,873.56 107,198,989.28 30,019,337.51   265,339,042.98 185,656,548.74 67,525,315.68   

        รวมสนิทรัพย 535,810,061.24 473,506,679.30 426,556,816.58 567,758,425.07 506,986,794.48 417,289,966.82 

หนวย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยงบดุล 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรบัปรงุใหม) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สนิและสวนของผูถือหุน 3

หนี้สินหมุนเวียน

   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14 17,558,689.74   3,118,936.15     360,515.66        17,558,689.74   158,466.45        360,515.66        

   เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น 4, 15 105,982,565.68 107,636,334.13 83,454,077.49   100,904,712.64 106,729,621.86 82,352,559.73   

   เงินกูยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 -                     -                     -                     27,500,000.00   37,500,000.00   -                     

   ภาษีเงินไดคางจาย 12,451,781.85   11,342,990.27   15,058,875.05   12,451,781.85   11,279,148.11   13,376,189.22   

   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 2,148,909.73     552,192.63        659,216.26        2,148,909.73     10,055.11          659,216.26        

        รวมหน้ีสนิหมนุเวียน 138,141,947.00 122,650,453.18 99,532,684.46   160,564,093.96 155,677,291.53 96,748,481.87   

หนี้สินไมหมุนเวียน

   รายไดรอการตัดบัญชี 21 997,560.51        2,019,480.51     3,041,400.51     997,560.51        2,019,480.51     3,041,400.51     

   ภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงาน 16 41,799,805.13   39,759,553.82   37,697,623.70   41,660,128.84   39,686,140.38   37,697,623.70   

        รวมหน้ีสนิไมหมุนเวียน 42,797,365.64   41,779,034.33   40,739,024.21   42,657,689.35   41,705,620.89   40,739,024.21   

        รวมหน้ีสนิ 180,939,312.64 164,429,487.51 140,271,708.67 203,221,783.31 197,382,912.42 137,487,505.08 

สวนของผูถือหุน

   ทุนเรือนหุน  

     ทุนจดทะเบียน

หุนสามญั 228,000,000 หุน ในป 2556 และ

190,000,000 หุน ในป 2555 มูลคาหุนละ 1 บาท  19 228,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 228,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 

     ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนสามญั 227,999,991 หุน ในป 2556 และ

190,000,000 หุน ในป 2555 มูลคาหุนละ 1 บาท  19 227,999,991.00 190,000,000.00 190,000,000.00 227,999,991.00 190,000,000.00 190,000,000.00 

   สวนเกินมลูคาหุนสามญั 17 26,870,810.00   26,870,810.00   26,870,810.00   26,870,810.00   26,870,810.00   26,870,810.00   

   กําไรสะสม   

        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 18 22,800,000.00   19,000,000.00   19,000,000.00   22,800,000.00   19,000,000.00   19,000,000.00   

        ยงัไมไดจัดสรร 2, 18, 19 72,908,170.50   73,225,586.16   49,384,683.17   86,865,840.76   73,733,072.06   43,931,651.74   

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 2 3,645,439.90     (120,456.18)       1,029,614.74     -                     -                     -                     

     รวมสวนของบริษัทใหญ 354,224,411.40 308,975,939.98 286,285,107.91 364,536,641.76 309,603,882.06 279,802,461.74 

สวนไดเสียท่ีไมมอีํานาจควบคุม 2 646,337.20        101,251.81        -                     -                   -                   -                     

        รวมสวนของผูถือหุน 354,870,748.60 309,077,191.79 286,285,107.91 364,536,641.76 309,603,882.06 279,802,461.74 

        รวมหน้ีสนิและสวนของผูถือหุน 535,810,061.24 473,506,679.30 426,556,816.58 567,758,425.07 506,986,794.48 417,289,966.82 

หนวย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

3 (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการขาย 4 711,373,829.40    749,351,735.17    682,037,748.57    716,398,270.25    

ตนทุนขาย 4, 22 (461,634,661.98)   (513,032,748.90)   (459,540,670.63)   (510,753,770.37)   

กําไรขั้นตน 249,739,167.42    236,318,986.27    222,497,077.94    205,644,499.88    

รายได อ่ืน 2, 4, 20 15,025,663.41      12,032,910.65      13,930,887.17      12,396,814.22      

คาใชจายในการขาย 22 (84,828,173.60)     (79,517,021.49)     (55,124,402.23)     (52,408,428.50)     

คาใชจายในการบริหาร 4, 22 (68,271,735.45)     (69,629,778.30)     (55,284,985.76)     (59,844,817.37)     

ตนทุนทางการเงิน 4, 22 (228,479.73)          (64,242.64)            (473,166.70)          (184,483.72)          

กําไรกอนภาษีเงินได 111,436,442.05    99,140,854.49      125,545,410.42    105,603,584.51    

คาใชจายภาษีเงินได 23 (24,558,788.22)     (24,148,712.19)     (25,012,642.62)     (24,502,164.19)     

กําไรสําหรับป 86,877,653.83      74,992,142.30      100,532,767.80    81,101,420.32      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :

ผลตางอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน

   ของหนวยงานตางประเทศ 2 3,765,896.08         (1,150,070.92)       -                         -                         

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 3,765,896.08         (1,150,070.92)       -                         -                         

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 90,643,549.91      73,842,071.38      100,532,767.80    81,101,420.32      

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)

   สวนที่เป นของบริษัทใหญ 87,082,583.44      75,140,902.99      100,532,767.80    81,101,420.32      

   สวนที่เป นของสวนไดเสียที่ไมมี อํานาจควบ คุม (204,929.61)          (148,760.69)          -                         -                         

86,877,653.83      74,992,142.30      100,532,767.80    81,101,420.32      

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

   สวนที่เป นของบริษัทใหญ 90,848,479.52      73,990,832.07      100,532,767.80    81,101,420.32      

   สวนที่เป นของสวนไดเสียที่ไมมี อํานาจควบ คุม (204,929.61)          (148,760.69)          -                         -                         

90,643,549.91      73,842,071.38      100,532,767.80    81,101,420.32      

กําไรตอหุนขั้น พ้ืนฐาน 

   กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ 2, 3 0.38                       0.33                       0.44                       0.36                       

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน) 3 227,999,991          227,999,991          227,999,991          227,999,991          

หนวย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

องค ประ กอบ อ่ืน ของ

สวนของ ผูถือหุ น

กําไรขาด ทุน สวนได เสียที่

ทุนเรือนหุ นที่ออก สวนเกิน เบ็ด เสร็จอื่น รวม สวนของ ไมมีอํ านาจ รวม สวน

หมายเห ตุ และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จั ดสรรแลว ยังไมได จัดสรร การแปลงคาง บการเงิน ผูถือหุนบ ริษัทใ หญ ควบคุม ของผู ถือหุน

(ปรับป รุง ใหม ) (ป รับป รุง ใหม ) (ปรับปรุง ใหม)

ยอดยกมา ณ  วันที่  1 ม กราคม  2555 190 ,000 ,000.00  26,870 ,810 .00   19 ,000,000 .00 41 ,382 ,492.36   -                             277,253,302.36   -                 277,253 ,302 .36 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 -                       -                     -                   8 ,002 ,190.81     1 ,029,614 .74             9,031,805.55        -                 9,031 ,805 .55     

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 190 ,000 ,000.00  26,870 ,810 .00   19 ,000,000 .00 49 ,384 ,683.17   1 ,029,614 .74             286,285,107.91   -                 286,285 ,107 .91 

การเปล่ียนแปลงในสวนของ ผูถือหุ นสําห รับป  2555 :

หุน สามัญ ที่ออกและชําระแลว-บริษัทยอย -                       -                     -                   -                     -                             -                        250 ,012 .50    250 ,012 .50        

จายเงิน ปนผล 19 -                       -                     -                   (51 ,300 ,000.00 )  -                             (51,300,000.00)    -                 (51,300 ,000 .00)  

กําไร(ขาดทุน )เบ็ด เสร็จรวมสําหรับป  2555 -                       -                     -                   75 ,140 ,902.99   (1 ,150,070 .92)            73,990,832.07     (148 ,760 .69)   73,842 ,071 .38   

ยอดคงเหลือ ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2555 190 ,000 ,000.00  26,870 ,810 .00   19 ,000,000 .00 73 ,225 ,586.16   (120,456 .18)               308,975,939.98   101 ,251 .81    309,077 ,191 .79 

การเปล่ียนแปลงในสวนของ ผูถือหุ นสําห รับป  2556 :

หุน สามัญ ที่ออกและชําระแลว-บริษัทยอย -                       -                     -                   -                     -                             -                        750 ,015 .00    750 ,015 .00        

ออกหุนปน ผล 19 37,999 ,991.00     -                     -                   (37 ,999 ,991.00 )  -                             -                        -                 -                     

จายเงิน ปนผล 19 -                       -                     -                   (45 ,600 ,008.10 )  -                             (45,600,008.10)    -                 (45,600 ,008 .10)  

กําไร(ขาดทุน )เบ็ด เสร็จรวมสําหรับป  2556 -                       -                     -                   87 ,082 ,583.44   3 ,765,896 .08             90,848,479.52     (204 ,929 .61)   90,643 ,549 .91   

จัดสรรสํารองตามกฎห มาย 18 -                       -                     3 ,800,000 .00   (3 ,800 ,000.00 )    -                             -                        -                 -                     

ยอดคงเหลือ ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2556 227 ,999 ,991.00  26,870 ,810 .00   22 ,800,000 .00 72 ,908 ,170.50   3 ,645,439 .90             354,224,411.40   646 ,337 .20    354,870 ,748 .60 

หน วย: บ าท

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนบ ริษัทใหญ

กําไรสะสม
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บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

องคประกอบอื่นของ

ทุนเรอืนหุนที่ออก  สวนเกิน สวนของผูถือหุน รวมสวน

หมายเหตุ และชําระแลว  มูลคาหุนสามัญ  จัดสรรแลว ยงัไมไดจัดสรร กําไรเบ็ดเสร็จอื่น ของผูถือหุน

(ปรับปรุงใหม)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 190,000,000.00  26,870,810.00   19,000,000.00 36,392,127.00   -                         272,262,937.00 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 -                       -                     -                   7,539,524.74     -                         7,539,524.74     

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 190,000,000.00  26,870,810.00   19,000,000.00 43,931,651.74   -                         279,802,461.74 

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2555 :

จายเงินปนผล 19 -                       -                     -                   (51,300,000.00)  -                         (51,300,000.00)  

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2555 -                       -                     -                   81,101,420.32   -                         81,101,420.32   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 190,000,000.00  26,870,810.00   19,000,000.00 73,733,072.06   -                         309,603,882.06 

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2556 :

ออกหุนปนผล 19 37,999,991.00     -                     -                   (37,999,991.00)  -                         -                     

จายเงินปนผล 19 -                       -                     -                   (45,600,008.10)  -                         (45,600,008.10)  

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2556 -                       -                     -                   100,532,767.80 -                         100,532,767.80 

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 18 -                       -                     3,800,000.00   (3,800,000.00)    -                         -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 227,999,991.00  26,870,810.00   22,800,000.00 86,865,840.76   -                         364,536,641.76 

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กําไรสะสม
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บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กําไรกอนภาษีเงินได 111,436,442.05  99,140,854.49    125,545,410.42  105,603,584.51  

ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิรับ(จาย)จาก

  กิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคาและรายการตัดบัญชี 5,481,392.46      5,987,334.68      5,317,760.38      5,900,025.84      

หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (306,676.82)        26,047.09           (1,038,202.14)     -                      

รายไดคาลิขสิทธิ์ตัดบัญชี (1,021,920.00)     (1,021,920.00)     (1,021,920.00)     (1,021,920.00)     

ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง (กลับรายการ) (107,783.92)        475,916.71         133,179.39         -                      

ดอกเบี้ยรับ (881,075.49)        (2,031,154.69)     (734,350.88)        (1,941,228.86)     

ดอกเบี้ยจาย 228,479.73         64,242.64           473,166.70         184,483.72         

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย -                      84.00                   -                      84.00                   

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกดิขึ้นจริง 7,021,470.68      125,035.42         6,909,881.96      61,111.08           

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน 2,040,251.31      4,455,841.43      1,973,988.46      4,382,427.99      

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

และหนี้สินดําเนินงาน 123,890,580.00  107,222,281.77  137,558,914.29  113,168,568.28  

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ลกูหนี้การคาและลูกหนี้อ ื่น 3,700,441.97      (20,173,278.23)   (4,568,010.28)     (27,159,581.02)   

สินคาคงเหลือ 4,639,545.00      (27,617,362.62)   10,865,365.04    (28,460,726.52)   

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (1,701,870.78)     (9,566.62)            (1,701,870.78)     12,623.20           

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น -                            10,456.57            -                         10,456.57           

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ําประกัน (412,000.00)        -                      (412,000.00)        -                      

การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (14,335,648.93)   24,211,836.91    (15,156,741.66)   24,406,642.40    

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (542,137.52)        (117,078.74)        -                      (659,216.26)        

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน -                      (2,393,911.31)     -                      (2,393,911.31)     

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 115,238,909.74  81,133,377.73    126,585,656.61  78,924,855.34    

จายดอกเบี้ย (228,479.73)        (64,242.64)          (473,166.70)        (184,483.72)        

จายภาษีเงินได (24,303,175.33)   (28,681,456.88)   (24,234,806.56)   (26,996,908.64)   

เงินสดสุทธไิดมาจากกจิกรรมดําเนินงาน 90,707,254.68    52,387,678.21    101,877,683.35  51,743,462.98    

หนวย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

2556 2555 2556 2555

กระแสเงิน สดจากกิจกรรมลงทุน (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม )

รับดอกเบ้ีย 884,886.43         2,115,794.68      738,161.82         2,333,451.51      

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง -                      82,020,000.00    -                      82,020,000.00    

เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มข ึ้น -                      -                      (6,749,985.00)     (42,249,987.50)   

ซ้ือที่ด ิน อาคารและอุปกรณ (79,827,838.64)   (82,373,087.68)   (68,665,585.20)   (81,385,158.63)   

ซ้ือสินทรัพยไมมีต ัวตน -                      (8,950.00)            -                      (8,950.00)            

เงินใหกูยืมระยะ ส้ัน จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน เพิ่มขึ้น -                      -                      (4,800,000.00)     (500,000.00)        

รับชําระเงินใหกู ยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -                      -                      3,300,000.00      -                      

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (78,942,952.21)   1,753,757.00      (76,177,408.38)   (39,790,644.62)   

กระแสเงิน สดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 14,439,753.59    (7,241,579.51)     17,400,223.29    (202,049.21)        

เงินสดรับ จากออกหุน สามัญ -บริษัทยอย 750,015.00         250,012.50         -                      -                      

เงินสดรับ จากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -                      10,000,000.00    -                      10,000,000.00    

จายชําระเงินกู ยืมระยะส้ัน จากสถาบันการเงิน -                      -                      -                      (10,000,000.00)   

เงินสดรับ จากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน -                      -                      -                      40,100,000.00    

เงินสดจายจากเงินกู ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                      -                      (10,000,000.00)   (2,600,000.00)     

จายเงิน ปนผล (45,600,008.10)   (51,300,000.00)   (45,600,008.10)   (51,300,000.00)   

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (30,410,239.51)   (48,291,567.01)   (38,199,784.81)   (14,002,049.21)   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (18,645,937.03)   5,849,868.20      (12,499,509.84)   (2,049,230.85)     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ วัน ตนป 25,509,273.92    20,809,480.02    13,212,694.69    15,261,925.54    

ผลตางอัตราแลกเปลี่ยน จากการแปลงคางบการเงิน 3,765,896.08      (1,150,074.30)     -                      -                      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ วัน สิ้นป 10,629,232.96    25,509,273.92    713,184.85         13,212,694.69    

รายละเอียดเพิ่มเติมท่ีไม เปนตัวเงิน

ใน ระหวางป 2556 

บริษัทไดออกหุนสามัญเพิ่มทุนจําน วน 37,999,991 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อเป นการออกหุน ปนผลใหแกผูถือหุน (ด ูหมายเหตุ 19)

บริษัทและบริษัทยอยไดซ้ือที่ด ิน อาคารและอุปกรณ จํานวน เงิน 12.13 ลานบาท และจํานวนเงิน 8.78 ลานบาทในงบการเงินรวม

และงบ การเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ ซ่ึงยังไมไดจายชําระเงิน

งบการเงิน รวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย: บาท
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บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  

1. ขอมูลทั่วไป 

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) “บริษัท” จดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 และไดแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 

2547 เพื่อประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตเคมีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 บริษัทไดจดทะเบียนกับตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยใน “ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)” 

บริษัทมีสํานักงานจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 20 - 22 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

และมีโรงงานตั้งอยูเลขที่ 48/1 หมูท่ี 6 ถนนเพชรเกษม ตําบลคลองใหม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อใหเปนไปตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 

กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐาน

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได 

และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่น

อยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้นซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การกําหนดจํานวนสินทรัพยและหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ

งวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต 
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การเปลี่ยนแปลงจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนว

ปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังตอไปนี้  

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การ

ตีความมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ ไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได – การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่

ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือของผูถือหุน 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 34/2555 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับ

โอนสินทรัพยทางการเงิน 

ในป 2556 กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบ

การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มาถือปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมี

ผลกระทบตอฐานะการเงินโดยรวม และผลการดําเนินงานโดยรวมของกลุมบริษัท สรุปไดดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ระบุให กลุมบริษัทตองบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ

ตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ในงบการเงิน สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคือ 

จํานวนภาษีเงินไดที่กลุมบริษัทตองไดรับ หรือจายในอนาคต ตามลําดับ ซึ่งเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวระหวางมูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินนั้น และ

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช 

กลุมบริษัทถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556  เปน

ตนไป ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงยอนหลังในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

ผูบริหารประมาณผลกระทบตองบการเงิน สรุปไดดังนี้ 
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หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 

2556 2555 2555 2556 2555 2555

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพยภาษีเงนิไดรอการ

   ตดับัญชเีพิ่มขึ้น 9,206,926.76  8,354,769.02  7,539,524.74  8,332,025.76  7,937,228.08  7,539,524.74  

กําไรสะสมเพิ่มขึ้น 9,119,349.17  8,317,579.29  7,539,524.74  8,332,025.76  7,937,228.08  7,539,524.74  

สวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุม

   เพิ่มขึ้น 87,577.59       37,189.73       -                 -                 -                 -                 

สวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้น 9,206,926.76  8,354,769.02  7,539,524.74  8,332,025.76  7,937,228.08  7,539,524.74  

2556 2555 2556 2555

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

   สิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม

คาใชจายภาษีเงนิไดลดลง (852,157.74)   (815,244.28)   (394,797.68)   (397,703.34)   

กําไรสําหรับปเพิ่มขึน้ 852,157.74     815,244.28     394,797.68     397,703.34     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาทตอหุน) 0.004              0.004              0.002              0.002              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หนวย : บาท

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินที่ใชในการ

ดําเนินงาน ซึ่งเปนสกุลเงินที่พิจารณาวาเปนสกุลเงินในสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการและ

สกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) กําหนดใหกิจการระบุสกุลเงินที่ใชใน

การดําเนินงานและวิธีการแปลงคารายการที่เปนสกุลตางประเทศใหเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและสกุลที่ใช

นําเสนองบการเงิน และรายงานผลกระทบจากการแปลงคาดังกลาวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) 

นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ไดใหคํานิยามสําหรับ เงินตราตางประเทศ กลาวคือ เงินตรา

สกุลอื่น นอกเหนือจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการ 
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ผูบริหารกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในประเทศไทยเปนสกุลเงินบาท และ

หนวยงานในตางประเทศเปนสกุลเงินเรนมินบิ อยางไรก็ตามวิธีการแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ

กําหนดใหรับรูผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคาดังกลาวไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงยอนหลังในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ

วันที่ 1 มกราคม 2555 และ         งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผูบริหารประมาณ

ผลกระทบตองบการเงินสรุปไดดังนี้ 

หนวย : บาท

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

งบแสดงฐานะการเงิน

สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น(ลดลง) -                        (93,876.68)               1,481,249.45        

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้น -                        5,065.55                  11,031.36             

สินทรัพยรวมเพิม่ขึ้น(ลดลง) -                        (88,811.13)               1,492,280.81        

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนเพิม่ข้ึน(ลดลง) 3,645,439.90        (120,456.18)             1,029,614.74        

กําไรสะสมเพิ่มขึ้น(ลดลง) (3,645,439.90)      31,645.05                462,666.07           

สวนของผูถือหุนเพิม่ขึ้น(ลดลง) -                        (88,811.13)               1,492,280.81        

 
หนวย : บาท

2556 2555

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายไดอื่นลดลง -                       (431,021.02)       

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) 3,765,896.08        (1,150,070.92)    

งบการเงินรวม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ

มาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ

มาตรฐานการบัญชี 

เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูล เกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ

ดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนนิงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับ

ที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

ที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ

มาตรฐานการบัญชี 

เรื่อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2559 ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับดังกลาว 

เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวม ไดรวมงบการเงินของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุม

บริษัท”) ดังนี้ 

บริษัทยอย จัดตั้งขึ้นในประเทศ ลักษณะธุรกิจ

2556 2555

Vita International Trading  (Guangzhou) Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน จําหนายผลิตภณัฑเคมีอตุสาหกรรม 99.99 99.99

บริษัท ยูบิส พรีมาเทค จํากดั ประเทศไทย ผลติและจําหนายเคมีอตุสาหกรรม 99.99 99.99

บริษัท ยูบิส ออล จํากัด ประเทศไทย จําหนายวัตถดุิบสําหรับ 89.99 89.99

อุตสาหกรรมอาหาร

  สัดสวนเงินลงทนุ (รอยละ)

รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยที่เปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม 
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บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ

ทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้นเพื่อไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของ

บริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุด 

งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกันหรือ

ที่คลายคลึงกัน 

งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 (ปรับปรุงใหม) ไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยหนึ่ง

แหงในตางประเทศที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น โดยมียอดรวมสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

(ปรับปรุงใหม) เปนจํานวนเงินรวม 97.72 ลานบาท และ 89.28  ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 18.24 และรอยละ 

18.85 ของยอดสินทรัพยรวมของงบการเงินรวม ตามลําดับ และ มียอดรวมรายไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 และ 2555 (ปรับปรุงใหม) เปนจํานวนเงิน 143.94 ลานบาท และ 152.86 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 19.82 

และรอยละ 20.08 ของยอดรายไดรวมของงบการเงินรวม ตามลําดับ 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เกณฑในการวัดคาในการจัดทํางบการเงิน 

นอกจากที่เปดเผยไวในหัวขออื่น ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑใน

การจัดทํางบการเงินใชราคาทุนเดิม 

รายได 

การขายสินคา 

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญ

ไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมีความไม

แนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและ

ตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือหรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา   

ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น 

ดอกเบี้ยถือเปนเงินไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง 

เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

คาใชจาย 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

สัญญาเชาดําเนินงาน 
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รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่

ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นจะ

บันทึกใน  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว 

ตนทุนทางการเงิน 

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวน

ในกรณีที่มีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง 

หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชา

การเงินบันทึกใน       งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

ผลประโยชนของพนักงาน 

ผลประโยชนระยะสั้น 

กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว 

บริษัทดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เปนแผนจายสมทบที่กําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดยสินทรัพย

ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากพนักงาน

และบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวของ  

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 

หนี้สินผลประโยชนพนักงานสวนที่เปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุการทํางานของ

พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับกลุมบริษัท

ตลอดระยะเวลาทํางานถึงปที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวได

ถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณ

การหนี้สินดังกลาวคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected 

Unit Credit Method) 

เมื่อผลประโยชนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลง สวนของผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับการทํางานใหกับบริษัทใน

อดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเสนตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทั่ง

ผลประโยชนไดมีการจายจริง  

เมื่อขอสมมติที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุมบริษัทรับรูผลกําไร

(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุนทั้งจํานวน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสด บัตรภาษี เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย เงิน

ฝากธนาคารที่มีกําหนดระยะเวลาไมเกินกวา 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูงสุทธิจากเงินฝาก

ธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 
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ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่

อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้ 

ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่

คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะ

เศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน อยางไรก็ตามการใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอ

จํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นไดในอนาคต 

สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ ตนทุนในการดัดแปลง หรือตนทุนอื่น เพื่อใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพ

ปจจุบันในกรณีของสินคาสําเร็จรูป ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ระดับกําลังการผลิตปกติ 

มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย 

กลุมบริษัทตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพเสียหายลาสมัยและคางนาน 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนและหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

ที่ดิน แสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) 

อาคาร แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและหักขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธี

เสนตรงตามเกณฑอายุสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง (ดูหมายเหตุ 4) โดยประมาณ 9 ป 

อุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและหักขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธี

เสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนของสินทรัพย ดังนี้ 

เครื่องตกแตงติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 5 และ 8.50

เครื่องจักรและอุปกรณ 5

ยานพาหนะ 5

ป

 
การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหวางปบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการ

ปรับปรุงใหดีขึ้นที่สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการ

ปรับปรุงนั้นจะทําใหบริษัทไดประโยชนกลับคืนมาเกินกวารอบระยะเวลาบัญชี สินทรัพยที่ไดมาจากการปรับปรุงหลัก

จะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ 
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รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับราคาตามบัญชี

และรวมไวอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและหักขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) 

คาตัดจําหนาย 

คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาที่คาดวาจะ

ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไมมีตัวตนแตละประเภท ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิง

เศรษฐกิจแสดงไดดังนี้ 

คาเครื่องหมายการคา 5

คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 5

ป

 
การดอยคาของสินทรัพย 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานวา มีขอบงชี้เรื่องการดอย

คาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้ จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคา รับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน

สด สูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเวนแตเมื่อมีการกลับรายการ

การประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยชิ้นเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลา

ตอมา ในกรณีนี้ใหรับรูในสวนของผูถือหุน 

การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพย หรือมูลคาจากการ

ใชของสินทรัพย แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา  ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสด

ที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจ

ประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแส

เงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น ใหพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่

สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย 

การกลับรายการดอยคา 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะ

ไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลัง

หักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
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เงินตราตางประเทศ 

สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน และสกุลเงินที่ใชในการรายงาน 

งบการเงินของแตละกิจการภายในกลุมบริษัทแสดงเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน ซึ่งเปนสกุลเงินในสภาวะ

แวดลอมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ งบการเงินของกลุมบริษัทแสดงสกุลเงินที่ใชในการรายงานเปน

สกุลเงินบาท เพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบของหนวยงานในประเทศไทย โดยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของ

บริษัทและบริษัทยอยในประเทศไทยเปนสกุลเงินบาท และสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของหนวยงานใน

ตางประเทศเปนสกุลเงินเรนมินบิ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด

รายการ 

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่

ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สวนกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคา

บันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศที่วัดมูลคาดวยราคาทุนเดิม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

การแปลงคางบการเงินของกลุมบริษัท 

งบการเงินของกลุมบริษัทไดถูกแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการรายงาน โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนดังตอไปนี้ 

- สินทรัพยและหนี้สินของกลุมบริษัท แปลงคาโดยใชอัตราปด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

- รายไดและคาใชจายของกลุมบริษัท แปลงคาโดยใชอัตราถัวเฉลี่ยระหวางป ซึ่งใกลเคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ 

วันที่เกิดรายการ 

- ทุนเรือนหุนแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการเริ่มแรก 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน จะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการ

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนในองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน จนกวาจะมีการจําหนายเงินลงทุนนั้นออกไป 

ภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดปจจุบันและ

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึก

ในสวนของผูถือหุนใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปที่ตองเสีย

ภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุง

ทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีและและมูลคา

ฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน  
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช

อัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบของ

สถานการณทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ กลุมบริษัทเชื่อ

วาไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย

ปจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินนี้อยูบนพื้นฐานการประมาณการ

และขอสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆอาจจะทําใหกลุม

บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคาง

จายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในปที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของปปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดนี้

ประเมินโดย หนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวย

ภาษีตางกันนั้นกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจ

จะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะ

มีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูก

ทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

เงินปนผลจาย 

เงินปนผลจายและเงินปนผลจายระหวางกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลา

บัญชีซึ่งที่ประชุมผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถวัเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่

ออกจําหนายและชําระแลวในระหวางป 
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กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงการคํานวณไดดังนี้ 
 

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญบริษัทใหญ 87,082,583.44       75,140,902.99       100,532,767.80     81,101,420.32       

จํานวนหุนสามัญที่ออก ณ ตนป

   (กอนปรับหุนปนผล) 190,000,000.00     190,000,000.00     190,000,000.00     190,000,000.00     

ผลกระทบจากการออกหุนปนผล

   เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 37,999,991.00       37,999,991.00       37,999,991.00       37,999,991.00       

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก

   ระหวางป (ขั้นพื้นฐาน) 227,999,991.00     227,999,991.00     227,999,991.00     227,999,991.00     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 0.38                        0.33                        0.44                        0.36                        

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 บริษัทไดออกหุนปนผลจํานวน 37,999,991 หุน ซึ่งบริษัทไดคํานวณกําไรตอหุนขั้น

พื้นฐานสําหรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 โดยปรับจํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือ

หุนกอนออกหุนปนผลดวยผลกระทบจากการออกหุนปนผล เสมือนวาการออกหุนปนผลเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

2555 

ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอพิพาททาง

กฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิง

เศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว โดยจํานวนภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงิน

ไดอยางนาเชื่อถือ ถาผลกระทบดังกลาวมีจํานวนที่เปนสาระสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิด

ลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินได

ในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน 

4. รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งบุคคลและกิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือ

หุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบ

การเงินใชราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาด

รองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน และรายการบัญชีและรายการคาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ

กันมีดังนี้ 
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รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

2556 2555 2556 2555

บริษัทยอย

Vita International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.

รายไดจากการขายสินคา -                    -                    115,788,158.93      119,887,130.42      

บริษัท ยูบิส พรีมาเทค จํากัด

ดอกเบี้ยจาย -                    -                    342,712.34             119,369.86             

บริษัท ยูบิส ออล จํากัด

ดอกเบี้ยรับ -                    -                    8,416.42                -                         

ดอกเบี้ยจาย -                    -                    -                         871.22                   

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน(กรรมการ/ผูถือหุน)

คาเชาทรัพยสิน 5,510,340.00     5,572,050.00     5,510,340.00          5,572,050.00          

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

หนวย : บาท

2556 2555 2556 2555

บริษทัยอย

Vita International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.

ลูกหนีก้ารคา -                    -                    56,673,470.28    38,914,981.72    

บริษทั ยูบิส ออล จํากัด

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน -                    -                    2,000,000.00      500,000.00         

บริษทั ยูบิส พรีมาเทค จํากัด

เจาหนี้อ่ืน -                    -                    22,715.75           -                      

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน -                    -                    27,500,000.00    37,500,000.00    

บุคคลที่เกี่ยวของกัน(กรรมการ/ผูถือหุน)

เงินประกันการเชาทรัพยสิน 2,070,000.00    2,070,000.00    2,070,000.00      2,070,000.00      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 

2555 มีดังนี้ 

2556 2555

ยอดยกมา ณ วันตนป 500,000.00                  -                               

เพิ่มขึ้นระหวางป 4,800,000.00               500,000.00                  

ลดลงระหวางป (3,300,000.00)              -                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ้นป 2,000,000.00               500,000.00                  

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทเปนเงินใหกูยืมประเภทตั๋วสัญญาใชเงินเมื่อทวงถาม ซึ่งคิดอัตรา

ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 1 ตอป 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

มีดังนี้ 

2556 2555

ยอดยกมา ณ วนัตนป 37,500,000.00              -                                   

เพิ่มขึ้นระหวางป -                                40,100,000.00                 

ลดลงระหวางป (10,000,000.00)            (2,600,000.00)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป 27,500,000.00              37,500,000.00                 

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทเปนเงินกูยืมประเภทตั๋วสัญญาใชเงินเมื่อทวงถาม ซึ่งคิดอัตรา

ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 1 ตอป 

คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ 

คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

หนวย : บาท

2556 2555

ผลประโยชนระยะส้ัน 40,301,520.00              47,396,390.89            

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 3,518,635.81                3,974,535.22              

รวมคาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ 43,820,155.81              51,370,926.11            

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

สัญญาเชาทรัพยสิน 

- เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน (ผูถือหุน) 

กําหนดระยะเวลาเชา เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราคาเชาเดือนละ 220,000 

บาท และเงินประกันการเชา จํานวนเงิน 1,320,000 บาท อัตราคาเชาดังกลาวสามารถเปลี่ยนแปลงไดทุก 3 ป 

โดยเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 10 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 บริษัทไดทําขอตกลงเพิ่มเติมสัญญาเชาที่ดินพรอม

สิ่งปลูกสรางกับบุคคลที่เกี่ยวของกันดังกลาว เพื่อกําหนดใหมีการตออายุการเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง

วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยกําหนดอัตราคาเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ในอัตรา

เดือนละ 292,800 บาท และวันที่       1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราเดือนละ 500,000 บาท 

- เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมอาคารกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการ) 

กําหนดระยะเวลาเชา เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราคาเชาเดือนละ 125,000 

บาท และเงินประกันการเชา จํานวนเงิน 750,000 บาท อัตราคาเชาดังกลาวสามารถเปลี่ยนแปลงไดทุก 3 ป โดย

เพิ่มขึ้นในอัตรา          รอยละ 10 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 บริษัทไดทําขอตกลงเพิ่มเติมสัญญาเชาที่ดินพรอม

อาคารกับบุคคลที่เกี่ยวของกันดังกลาว เพื่อกําหนดใหมีการตออายุการเชาออกไปอีกครั้งละ 3 ป เวนแตคูสัญญา

ฝายใดฝายหนึ่งแจงลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหอีกฝายทราบเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ

สัญญาแตละครั้ง และกําหนดอัตราคาเชาเดือนละ 166,375 บาท โดยเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 10 ของการตออายุ

สัญญาเชาแตละครั้ง 

คาตอบแทนกรรมการ 

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของ

บริษัทดวย 

คาตอบแทนกรรมการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เปนจํานวนเงิน 0.50 ลานบาท และ 0.50 ลาน

บาท ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลักษณะความสัมพันธของบริษัท 

ชื่อบริษทั ประเทศ ความสัมพนัธ ลักษณะความสัมพันธ

Vita International Trading

     (Guangzhou) Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท ยูบิส พรีมาเทค จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท ยูบิส ออล จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ไทย บุคคลที่เก่ียวของกัน กรรมการและผูถือหุน
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หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 

นโยบายการกําหนดราคา

รายไดจากการขายสินคา

     Vita International Trading (Guangzhou) Co., Ltd. ราคาตลาดเทยีบเคียงกับราคาขายกับบุคคลภายนอก

ดอกเบี้ยรับ

     บริษัท ยูบิส ออล จํากัด อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป

ดอกเบี้ยจาย

     บริษัท ยูบิส พรีมาเทค จํากัด อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป

     บริษัท ยูบิส ออล จํากัด อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป

คาเชาทรัพยสิน

     บุคคลทีเ่กี่ยวของกัน ราคาที่ตกลงกนัตามสัญญา

คาตอบแทนกรรมการ ตามอตัราที่ไดรับอนุมัติจากกรรมการและผูถอืหุน

 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555 2556 2555

เงินสด 424,362.11            309,392.70            216,670.92            213,275.81            

เงินฝากธนาคารออมทรัพย        10,166,242.46        24,891,115.37             467,632.01        12,695,353.03

เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั               38,628.39             308,765.85               28,881.92             304,065.85

รวม 10,629,232.96      25,509,273.92      713,184.85            13,212,694.69      

       หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จัดประเภทตามสกุลเงินตราไดดังนี้ 

สกุลเงิน 2556 2555 2556 2555

บาท 1,819,553.65       15,488,858.48     394,903.17          12,888,125.11     

ดอลลารสหรัฐอเมริกา 218,809.89          260,763.54          218,809.89          260,763.54          

ยูโร 40,912.41            7,635.35                           40,912.41                7,635.35

เรนมินบิ 8,494,143.08       9,698,834.68                      2,745.45                2,988.82

อ่ืน ๆ 55,813.93            53,181.87                         55,813.93              53,181.87

รวม 10,629,232.96     25,509,273.92     713,184.85          13,212,694.69     

       หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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6. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

หนวย : บาท

2556 2555 2556 2555

ลกูหนี้การคา - กิจการอื่น 204,296,094.29   217,911,464.15   145,301,971.78   162,861,923.28   

ลกูหนี้การคา - กิจการทีเ่กีย่วของกนั -                       -                       56,673,470.28     38,914,981.72     

รวม 204,296,094.29   217,911,464.15   201,975,442.06   201,776,905.00   

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,267,008.71)      (1,518,020.69)      -                       (1,038,202.14)      

สุทธิ 203,029,085.58   216,393,443.46   201,975,442.06   200,738,702.86   

ลกูหนี้อื่น - กิจการอื่น 16,193,775.54     10,489,908.55     10,309,844.02     10,161,263.38     

สุทธิ 219,222,861.12   226,883,352.01   212,285,286.08   210,899,966.24   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี ้

2556 2555 2556 2555

ยอดยกมา 1,518,020.69     1,465,337.39     1,038,202.14     1,038,202.14     

บวก หนี้สงสัยจะสูญ 731,525.32        26,047.09          -                     -                     

บวก ผลตางจากอัตราแลกเปลีย่น 55,664.84          26,636.21          -                     -                     

หัก กลบัรายการคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ (1,038,202.14)   -                     (1,038,202.14)   -                     

ยอดคงเหลอื 1,267,008.71     1,518,020.69     -                     1,038,202.14     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หนวย : บาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุมบริษัทมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนที่คางชําระได

ดังนี้ 

หนวย : บาท

2556 2555 2556 2555

ลูกหนีก้ารคา - กิจการอ่ืน

ยังไมถึงกําหนดชําระ 155,706,544.00      177,100,780.30      108,512,602.35      128,489,793.06      

เกินกําหนดชําระ

นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 42,293,309.74        39,812,576.23        31,705,894.36        34,293,217.72        

มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 1,334,393.38          479,884.30             651,821.64             78,912.50               

มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 4,455,018.80          31,465.35               4,431,653.43          -                          

มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 506,828.37             486,757.97             -                          -                          

รวม 204,296,094.29      217,911,464.15      145,301,971.78      162,861,923.28      

หกั  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,267,008.71)         (1,518,020.69)         -                          (1,038,202.14)         

ลูกหนีก้ารคา - กิจการอ่ืน - สุทธิ 203,029,085.58      216,393,443.46      145,301,971.78      161,823,721.14      

ลูกหนีก้ารคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

ยังไมถึงกําหนดชําระ -                          -                          56,673,470.28        38,914,981.72        

รวม -                          -                          56,673,470.28        38,914,981.72        

สุทธิ 203,029,085.58      216,393,443.46      201,975,442.06      200,738,702.86      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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7. สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

หนวย : บาท

2556 2555 2556 2555

(ปรบัปรงุใหม)

วัตถดุบิ 41,352,028.54    56,014,281.10    41,352,028.54     56,014,281.10    

งานระหวางทํา 3,445,036.91      3,402,966.53      3,445,036.91       3,402,966.53      

สินคาสําเรจ็รปู 53,071,428.47    44,549,637.34    28,756,531.77     26,204,159.63    

วัตถดุบิระหวางทาง 7,958,061.02      11,170,714.25    7,958,061.02       11,170,714.25    

สินคาสําเรจ็รปูระหวางทาง 4,671,498.23      -                      4,415,098.23       -                      

รวม 110,498,053.17  115,137,599.22  85,926,756.47     96,792,121.51    

หกั คาเผื่อมลูคาสนิคาลดลง (1,268,114.26)    (1,265,819.04)    (251,000.00)         (117,820.61)       

สุทธิ 109,229,938.91  113,871,780.18  85,675,756.47     96,674,300.90    

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คาเผื่อมูลคาสินคาลดลงมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้ 

2556 2555 2556 2555

ยอดยกมา 1,265,819.04      761,849.54         117,820.61         117,820.61         

บวก ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง 133,179.39         475,916.71         133,179.39         -                      

หัก กลับรายการคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (240,963.31)       -                      -                      -                      

บวก ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน 110,079.14         28,052.79           -                      -                      

ยอดคงเหลือ 1,268,114.26      1,265,819.04      251,000.00         117,820.61         

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท
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8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

หนวย : บาท

2556 2555 2556 2555 2556 2555

บริษัทยอย

Vita International Trading 

(Guangzhou) Co., Ltd. 53,105,472.67   53,105,472.67    99.99         99.99               38,027,500.00     38,027,500.00

บริษัท ยูบิส พรีมาเทค จํากัด 40,000,000.00   40,000,000.00    99.99         99.99               39,999,992.50     39,999,992.50

บริษัท ยูบิส ออล จํากัด 10,000,000.00   2,500,000.00      89.99         89.99                 8,999,980.00       2,249,995.00

รวม 87,027,472.50    80,277,487.50    

ทุนชําระแลว สัดสวนเงนิลงทุน (รอยละ) มูลคาตามบัญชี

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 บริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยอย 2 แหง ไดแก บริษัท 

ยูบิส ออล จํากัด และ บริษัท ยูบิส พรีมาเทค จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจํานวนเงิน 10 ลานบาท และจํานวนเงิน 20 ลาน

บาท ตามลําดับ ในราคาหุนละ 10 บาท โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 89.99 และ 99.99 ตามลําดับ เพื่อขยายธุรกิจ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ไดมีมติอนุมัติลงทุนเพิ่มในบริษัท ยูบิส พรีมาเทค จํากัด ซึ่ง

ไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวนเงิน 20 ลานบาท เปนจํานวน 160 ลานบาท ปจจุบันบริษัทไดชําระคาหุนใน

บริษัท ยูบิส ออล จํากัด และบริษัท ยูบิส พรีมาเทค จํากัด หุนละ 2.50 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 2.25 ลานบาท และ

จํานวนเงิน 40 ลานบาท ตามลําดับ 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 บริษัทไดจายชําระคาหุนสวนที่เหลือรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท ยูบิส ออล 

จํากัด เปนผลใหเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว เปนจํานวนเงิน 8,999,980 บาท และตอมาผูถือหุนที่ไมมีอํานาจ

ควบคุมไดจายชําระคาหุนสวนที่เหลือรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ยูบิส ออล จํากัด เปนผลใหทุนที่ชําระ

แลวของบริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวนเงิน 10,000,000 บาท 

9. เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระคํ้าประกัน 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากธนาคาร จาํนวนเงิน 0.81 ลานบาท และ 0.40 ลานบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดใชเปนหลักประกันในการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน (ดูหมายเหตุ 24)    
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10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

ทีด่ินและ อาคารและ เครื่องตกแตง เครื่องจักรและ ยานพาหนะ เครื่องจักรและ อาคารและ รวม
สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง ติดตั้งและเครื่อง อุปกรณโรงงาน อุปกรณโรงงาน ส่ิงปลกูสราง

ที่ดนิ อาคารเชา ใชสํานักงาน ระหวางตดิตั้ง ระหวางกอสราง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (ปรับปรุงใหม) -                     13,159,541.16   9,780,871.99     12,926,306.39   20,712,031.96   -                     -                     56,578,751.50      
ซ้ือ/โอนเขา 75,951,000.00   -                     795,513.68        931,349.00        4,516,100.00     -                     413,525.00        82,607,487.68      
จําหนาย/โอนออก -                     -                     (857,891.22)      (37,603.74)        -                     -                     (234,400.00)      (1,129,894.96)       
ผลตางจากอัตราแลกเปลีย่น -                     -                     (11,558.68)        -                     -                     -                     -                     (11,558.68)            
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม) 75,951,000.00   13,159,541.16   9,706,935.77     13,820,051.65   25,228,131.96   -                     179,125.00        138,044,785.54    
ซ้ือ/โอนเขา -                     -                     931,364.07        488,755.00        -                     18,758,678.01   71,776,976.34   91,955,773.42      
จําหนาย/โอนออก -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                        
ผลตางจากอัตราแลกเปลีย่น -                     -                     52,708.03          -                     -                     -                     -                     52,708.03             
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556 75,951,000.00   13,159,541.16   10,691,007.87   14,308,806.65   25,228,131.96   18,758,678.01   71,956,101.34   230,053,266.99    

งบการเงินรวม
หนวย : บาท
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ทีด่นิและ อาคารและ เครื่องตกแตง เครื่องจักรและ ยานพาหนะ เครื่องจักรและ อาคารและ รวม

สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง ตดิตัง้และเครื่อง อุปกรณโรงงาน อุปกรณโรงงาน สิ่งปลกูสราง

ทีด่นิ อาคารเชา ใชสํานักงาน ระหวางตดิตัง้ ระหวางกอสราง
คาเสือ่มราคาสะสม

ณ วันที ่1 มกราคม 2555 (ปรับปรุงใหม) -                    9,878,592.14     8,230,321.30     11,183,996.72   7,893,628.01     -                    -                    37,186,538.17      
คาเสื่อมราคา -                    1,603,632.24     762,540.39        823,399.01        2,688,085.39     -                    -                    5,877,657.03        

จําหนาย/โอนออก -                    -                    (857,809.22)      (37,601.74)        -                    -                    -                    (895,410.96)          

ผลตางจากอัตราแลกเปลีย่น -                    -                    (5,592.76)          -                    -                    -                    -                    (5,592.76)             
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม) -                    11,482,224.38   8,129,459.71     11,969,793.99   10,581,713.40   -                    -                    42,163,191.48      

คาเสื่อมราคา -                    1,604,305.27     841,199.98        582,721.50        2,387,263.46     -                    -                    5,415,490.21        

จําหนาย/โอนออก -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                       
ผลตางจากอัตราแลกเปลีย่น -                    -                    42,024.52          -                    -                    -                    -                    42,024.52             

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556 -                    13,086,529.65   9,012,684.21     12,552,515.49   12,968,976.86   -                    -                    47,620,706.21      
มลูคาสทุธทิางบัญชี

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม) 75,951,000.00   1,677,316.78     1,577,476.06     1,850,257.66     14,646,418.56   -                    179,125.00        95,881,594.06      

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556 75,951,000.00   73,011.51          1,678,323.66     1,756,291.16     12,259,155.10   18,758,678.01   71,956,101.34   182,432,560.78    

งบการเงนิรวม

หนวย : บาท
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ที่ดินและ อาคารและ เครื่องตกแตง เครื่องจักรและ ยานพาหนะ เครื่องจักรและ อาคารและ รวม
สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง ติดตั้งและเครื่อง อุปกรณโรงงาน อุปกรณโรงงาน ส่ิงปลูกสราง

ที่ดิน อาคารเชา ใชสํานักงาน ระหวางติดตั้ง ระหวางกอสราง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 -                    13,159,541.16   9,260,434.82     12,926,306.39   20,712,031.96   -                    -                    56,058,314.33      
ซ้ือ/โอนเขา 75,951,000.00   -                    707,684.63        931,349.00        3,616,000.00     -                    413,525.00        81,619,558.63      
จําหนาย/โอนออก -                    -                    (857,891.22)      (37,603.74)        -                    -                    (234,400.00)      (1,129,894.96)       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 75,951,000.00   13,159,541.16   9,110,228.23     13,820,051.65   24,328,031.96   -                    179,125.00        136,547,978.00    
ซ้ือ/โอนเขา -                    -                    865,134.60        488,755.00        -                    4,312,606.00     71,776,976.34   77,443,471.94      
จําหนาย/โอนออก -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 75,951,000.00   13,159,541.16   9,975,362.83     14,308,806.65   24,328,031.96   4,312,606.00     71,956,101.34   213,991,449.94    
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 -                    9,878,592.14     7,877,018.44     11,183,996.72   7,893,628.01     -                    -                    36,833,235.31      
คาเสื่อมราคา -                    1,603,632.24     717,434.35        823,399.01        2,640,289.83     -                    -                    5,784,755.43        
จําหนาย/โอนออก -                    -                    (857,809.22)      (37,601.74)        -                    -                    -                    (895,410.96)          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 -                    11,482,224.38   7,736,643.57     11,969,793.99   10,533,917.84   -                    -                    41,722,579.78      
คาเสื่อมราคา -                    1,604,305.27     787,587.87        582,721.50        2,277,243.49     -                    -                    5,251,858.13        
จําหนาย/โอนออก -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 -                    13,086,529.65   8,524,231.44     12,552,515.49   12,811,161.33   -                    -                    46,974,437.91      
มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 75,951,000.00   1,677,316.78     1,373,584.66     1,850,257.66     13,794,114.12   -                    179,125.00        94,825,398.22      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 75,951,000.00   73,011.51          1,451,131.39     1,756,291.16     11,516,870.63   4,312,606.00     71,956,101.34   167,017,012.03    

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : บาท
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คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไดแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังนี้ 

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)

คาเสื่อมราคา

     ตนทุนขาย 2,257,501.56    2,922,899.18     2,257,501.56     2,922,899.18     

     คาใชจายในการขาย 851,986.97       937,380.76        851,986.97        937,380.76        

     คาใชจายในการบริหาร 2,306,001.68    2,017,377.09     2,142,369.60     1,924,475.49     

     รวม 5,415,490.21    5,877,657.03     5,251,858.13     5,784,755.43     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุมบริษัทมีราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่ง

ไดตัดคาเสื่อมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังคงใชงานอยู ดังนี้ 

 

2556 2555 2556 2555

อาคารและอุปกรณ 29,232,762.04   17,545,893.49  28,874,557.96  17,213,265.35  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หนวย : บาท

 

บริษัทไดเชาที่ดินพรอมอาคารและสิ่งปลูกสรางจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน (ดูหมายเหตุ 4) 

บริษัทยอยไดเชาพื้นที่อาคารสํานักงานจากบริษัทแหงหนึ่ง กําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ถึง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 อัตราคาเชาเดือนละ 0.009 ลานเรนมินบิ  

บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาพื้นที่คลังสินคาจากบริษัทแหงหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2556 เปนตนไปจนกวาจะมีการ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเชา โดยกําหนดอัตราคาเชาเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตของบริษัททั้งหมด ซึ่งมีมูลคาตามบัญชี 

จํานวนเงิน 147.91 ลานบาท ไดใชเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง (ดูหมายเหตุ 14) 
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11. สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

เครื่องหมาย คาลขิสทิธิ์ รวม

การคา ซอฟทแวร

ราคาทนุ

ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 200,000.00          634,965.00          834,965.00          

เพิม่ขึน้/โอนเขา -                       8,950.00              8,950.00              

จําหนาย/โอนออก -                       -                       -                       

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 200,000.00          643,915.00          843,915.00          

เพิม่ขึน้/โอนเขา -                       -                       -                       

จําหนาย/โอนออก -                       -                       -                       

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 200,000.00          643,915.00          843,915.00          

คาตัดจําหนายสะสม

ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 200,000.00          445,792.53          645,792.53          

ตัดจําหนาย -                       85,029.09            85,029.09            

โอน/ปรับปรุง -                       -                       -                       

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 200,000.00          530,821.62          730,821.62          

ตัดจําหนาย -                       35,660.69            35,660.69            

โอน/ปรับปรุง -                       -                       -                       

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 200,000.00          566,482.31          766,482.31          

มลูคาสทุธิทางบญัชี

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 -                       113,093.38          113,093.38          

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 -                       77,432.69            77,432.69            

หนวย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

 

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวนเงิน 0.04 ลานบาท และ 0.09 ลานบาท 

ตามลําดับ แสดงไวในคาใชจายในการบริหารทั้งจํานวน 
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12. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

หนวย : บาท

2556 2555 2556 2555

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 9,206,926.76      8,354,769.02   8,332,025.76   7,937,228.08    

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -                      -                   -                   -                    

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 9,206,926.76      8,354,769.02   8,332,025.76   7,937,228.08    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหวางปมีดังนี ้

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วนัที่ 1 กําไร ณ วันที ่31 ณ วนัที่ 1 กําไร ณ วันที่ 31

มกราคม 2556 (ขาดทุน) ธันวาคม 2556 มกราคม 2556 (ขาดทุน) ธันวาคม 2556

สินทรัพยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน

   พนักงาน 7,951,910.77  408,050.25     8,359,961.02  7,937,228.08  394,797.68     8,332,025.76  

ผลขาดทุนทางภาษียกไป 402,858.25     444,107.49     846,965.74     -                  -                  -                  

   รวม 8,354,769.02  852,157.74     9,206,926.76  7,937,228.08  394,797.68     8,332,025.76  

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วนัที่ 1 กําไร ณ วันที ่31 ณ วนัที่ 1 กําไร ณ วันที่ 31

มกราคม 2555 (ขาดทุน) ธันวาคม 2555 มกราคม 2555 (ขาดทุน) ธันวาคม 2555

สินทรัพยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน

   พนักงาน 7,539,524.74  412,386.03     7,951,910.77  7,539,524.74  397,703.34     7,937,228.08  

ผลขาดทุนทางภาษียกไป -                  402,858.25     402,858.25     -                  -                  -                  

   รวม 7,539,524.74  815,244.28     8,354,769.02  7,539,524.74  397,703.34     7,937,228.08  
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13. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

หนวย : บาท

2556 2555 2556 2555

เงินประกันการเชาทรัพยสิน (ดูหมายเหตุ 4) 2,070,000.00     2,070,000.00     2,070,000.00     2,070,000.00     

เงินประกันอื่น 384,853.33        350,191.26        4,000.00            4,000.00            

สิทธิการเชา - สุทธิ -                     30,241.56          -                     30,241.56          

สุทธิ 2,454,853.33     2,450,432.82     2,074,000.00     2,104,241.56     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และวงเงินสินเช่ือ 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555 2556 2555

เงินเบิกเกินบญัชี 3,304,334.95     158,466.45        3,304,334.95      158,466.45        

เงินกูยืมระยะสั้น 14,254,354.79   2,960,469.70     14,254,354.79    -                     

รวม 17,558,689.74   3,118,936.15     17,558,689.74    158,466.45        

งบการเงินรวม

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น จํานวนเงิน 371 ลานบาท ซึ่งไมมีหลักประกัน ประกอบดวย วงเงิน

เบิกเกินบัญชี จํานวนเงิน 163 ลานบาท อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีประเภทเงินเบิกเกิน

บัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR และ prime rate) ตอป วงเงินกูยืมโดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวนเงิน 100 

ลานบาท อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสําหรับเงินกูระยะสั้น (Money Market Rate: MMR) ตอป และอัตราดอกเบี้ยเงิน

กูยืมสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีประเภทเงินกูมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) ตอป วงเงินเลตเตอร ออฟ 

เครดิต/ทรัสตรีซีส จํานวนเงิน 51 ลานบาท อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสําหรับเงินกูระยะสั้น (Money Market Rate: 

MMR) ตอป วงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา จํานวนเงิน 3.75 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และ 178 ลานบาท 

วงเงินแพคกิ้งเครดิตและรับซื้อตั๋วสงออก จํานวนเงิน 10 ลานบาท อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสําหรับลูกคาราย

ใหญช้ันดีประเภทเงินกูมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) ตอป และวงเงินธุรกรรมการเงินทางการคา จํานวน

เงิน 47 ลานบาท  

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 บริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง เปนจํานวนเงิน

รวม 150 ลานบาท โดยเปนวงเงินเพื่อซื้อที่ดินจํานวนเงิน 70 ลานบาท และวงเงินกอสรางโรงงาน จํานวนเงิน 80 ลาน

บาท ซึ่งสามารถเบิกถอนวงเงินไดตามความคืบหนาของโครงการ และกําหนดเบิกเงินกูงวดสุดทายไมเกินเดือน
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มิถุนายน 2557 โดยมีระยะเวลาเงินกู 7 ป และมีอัตราดอกเบี้ยอางอิงรอยละ MLR ปรับลดดวยสวนตางคงที่ตอป ซึ่ง

กําหนดใหชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน และชําระเงินตนทุกสิ้นเดือนรวม 72 งวด โดยมีระยะเวลาการปลอดชําระเงินตน

เปนเวลา 1 ป นับแตเดือนที่มีการรับเงินกูงวดแรก ซึ่งเงินกูยืมดังกลาวมีที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต

เพื่อใชเปนหลักประกัน และบริษัทตองดํารงอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio, 

DSCR) ไมต่ํากวา 1.20 เทา 

บริษัทยอยมีวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา จํานวนเงิน 0.40 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และวงเงินกูยืมโดย

การออกตั๋วสัญญาใชเงินและวงเงินทรัสตรีซีส เปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําสําหรับเงินกู

ระยะสั้น (Prime rate) ซึ่งมีบริษัทใหญเปนผูค้ําประกัน 

15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

หนวย : บาท

2556 2555 2556 2555

เจาหนีก้ารคาในประเทศ 32,819,344.21     45,009,466.87     32,819,344.21     45,009,466.87     

เจาหนีก้ารคาตางประเทศ 18,230,891.40     24,494,181.04     18,230,891.40     24,494,181.04     

เช็คลงวนัที่ลวงหนา 29,693,396.76     22,442,018.23     29,693,396.76     22,442,018.23     

รวมเจาหนีก้ารคา 80,743,632.37     91,945,666.14     80,743,632.37     91,945,666.14     

เจาหนีอ้ื่น 25,238,933.31     15,690,667.99     20,161,080.27     14,783,955.72     

รวมเจาหนีก้ารคาและเจาหนี้อื่น 105,982,565.68   107,636,334.13   100,904,712.64   106,729,621.86   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

16. ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555 2556 2555

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

มูลคาปจจุบนัของภาระผกูพัน 41,799,805.13   39,759,553.82    41,660,128.84    39,686,140.38    

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 41,799,805.13   39,759,553.82    41,660,128.84    39,686,140.38    

งบการเงินรวม

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทกําหนดโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนไปตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งใหสิทธิแก
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พนักงานที่เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กําหนด เชน 10 ปขึ้นไป ไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาอัตราเงินเดือน

เดือนสุดทาย 300 วัน หรือ 10 เดือน 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน สาํหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 

2555 มีดังนี้ 

2556 2555 2556 2555

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

ภาระผูกพันผลประโยชนพนกังาน ณ วันที่ 1 มกราคม 39,759,553.82   37,697,623.70   39,686,140.38   37,697,623.70   

ตนทุนบริการปจจุบัน 1,624,412.65     2,075,241.06     1,502,696.58     2,001,827.62     

ตนทุนดอกเบี้ย 570,070.73        637,778.34        567,597.86        637,778.34        

หนี้สินลดลงจากการจายชําระ -                     (2,393,911.31)   -                     (2,393,911.31)   
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัย (154,232.07)       1,742,822.03     (96,305.98)        1,742,822.03     

ภาระผูกพันผลประโยชนพนกังาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 41,799,805.13   39,759,553.82   41,660,128.84   39,686,140.38   
   

งบการเงินรวม

หนวย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไดแสดงไวในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ดังนี้ 

2556 2555 2556 2555

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

ตนทุนขาย 493,885.76        415,416.72        493,885.76        415,416.72        

คาใชจายในการขาย 149,744.38        909,767.94        149,744.38        909,767.94        

คาใชจายในการบริหาร 1,396,621.17     3,130,656.77     1,330,358.32     3,057,243.33     

รวมคาใชจายผลประโยชนพนักงาน 2,040,251.31     4,455,841.43     1,973,988.46     4,382,427.99     

งบการเงินรวม

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานและสะทอนประมาณการของจังหวะเวลาของการจายผลประโยชน 

ขอสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเปนไปไดที่จะอยูจนเกษียณในอนาคตอยางสมเหตุสมผล

ประมาณการจากตารางมรณะป 2551 
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17. สวนเกินมูลคาหุน 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวามูลคา

หุนที่จดทะเบียนไว บริษัทจะตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะ

นําไปจายเงินปนผลไมได 

18. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง

ตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะ

มีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

19. ทุนเรือนหุน การจายหุนปนผลและเงินปนผล 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.10 บาท 

รวมเปนจํานวน 22.80 ลานบาท  

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีมติดังตอไปนี้ 

- อนุมัติจายเงินปนผลสําหรับป 2555 ในอัตราหุนละ 0.41 บาท โดยจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุน

ละ 0.09 บาท ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 และจายในครั้งนี้อีกในอัตราหุนละ 

0.32 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 60.80 ลานบาท โดยจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.20 บาท คิดเปนสัดสวน 5 

หุนสามัญ ตอ 1 หุนปนผล และเปนเงินสดปนผลในอัตราหุนละ 0.12 บาท 

- อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวนเงิน 190,000,000 บาท เปนจํานวนเงิน 228,000,000 บาท 

โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 38,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล ซึ่งบริษัทได

เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและแกไขหนังสือบริคณหสนธิกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 

ตอมาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 บริษัทไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 37,999,991 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

เพื่อเปนการออกหุน    ปนผลใหแกผูถือหุน รวมเปนจํานวน 37,999,991 บาท เปนผลใหทุนที่ชําระแลวเพิ่มขึ้นจาก

เดิมจํานวนเงิน 190,000,000 บาทเปนจํานวนเงิน 227,999,991 บาท ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่

ชําระแลว และแกไขหนังสือบริคณหสนธิกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.09 บาท 

รวมเปนจํานวนเงิน 17.10 ลานบาท 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 มีมติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.23 บาท โดยจายเงินปนผล

ระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.05 บาท ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 และจายใน

ครั้งนี้อีกในอัตราหุนละ 0.18 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 34.20 ลานบาท 
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20. รายไดอื่น 

รายไดอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

หนวย : บาท

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)

รายไดคาลิขสิทธิ์ (ดูหมายเหตุ 21) 5,489,920.00      5,073,536.78      5,489,920.00      5,073,536.78      

อื่น ๆ 9,535,743.41      6,959,373.87      8,440,967.17      7,323,277.44      

รวม 15,025,663.41    12,032,910.65    13,930,887.17    12,396,814.22    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

21. รายไดคาลิขสิทธ์ิ 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 บริษัทไดทําสัญญาลิขสิทธิ์กับบริษัทแหงหนึ่งในตางประเทศ โดยมีระยะเวลา 10 ป นับตั้งแต

วันที่ 1 มกราคม 2548 ซึ่งบริษัทไดรับคาลิขสิทธิ์ (License) ในการผลิตและจําหนายสินคาเปนจํานวนเงิน 200,000 

เหรียญยูโร นอกจากนี้บริษัทยังไดรับคาลิขสิทธิ์ (Royalties) จากการขายสินคาโดยคิดเปนอัตรารอยละของราคาขาย

สุทธิที่จะเกิดขึ้นของผลิตภัณฑที่ผลิตและจําหนายโดยบริษัทดังกลาว ตามที่ระบุไวในสัญญาลิขสิทธิ์ 

22. คาใชจายตามลักษณะ 

คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย  

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป

    และงานระหวางทํา (8,563,861.51)       (1,759,999.37)       (2,594,442.52)        (1,028,237.14)       

ซ้ือสินคา 33,180,566.87      16,199,880.34      19,002,355.28       16,199,880.34      

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไป 410,595,645.46    468,874,297.71    410,595,645.46     468,874,297.71    

คาใชจายเก่ียวกับพนกังาน 111,417,061.86    108,554,909.77    94,202,785.83       94,347,693.18      

คาใชจายในการจัดจําหนายและคาสาธารณูปโภค 19,449,608.34      18,758,123.99      12,014,385.63       12,055,277.42      

คาเชาทรัพยสิน 7,113,438.82        6,725,270.61        5,654,340.00         5,153,400.00        

คาเส่ือมราคาและรายการตัดบัญชี 5,481,392.46        5,987,334.68        5,317,760.38         5,900,025.84        

ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง (กลับรายการ) (107,783.92)          475,916.71           133,179.39            -                        

ดอกเบ้ียจาย 228,479.73           64,242.64             473,166.70            184,483.72           

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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23. ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

หนวย : บาท

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

ภาษีเงินไดปจจุบัน

สําหรับปปจจุบนั 25,410,945.96      24,963,956.47      25,407,440.30      24,899,867.53     

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว (408,050.25)          (412,386.03)         (394,797.68)          (397,703.34)         

ขาดทนุทางภาษีที่สามารถใชได (444,107.49)          (402,858.25)         -                        -                       

รวม 24,558,788.22      24,148,712.19      25,012,642.62      24,502,164.19     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง 

งบการเงนิรวม

อัตราภาษี อัตราภาษี

(รอยละ) หนวย : บาท (รอยละ) หนวย : บาท

กําไรกอนภาษีเงินได 111,436,442.05  99,140,854.49    

จํานวนภาษตีามอัตราภาษเีงินได 20.00 22,287,288.41    23.00 22,802,396.53    

การลดภาษเีงินได-ภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี    - -                      0.06 60,428.74           

คาใชจายที่มีสิทธิหักเพิม่ (0.04) (48,818.88)         (0.61) (603,602.75)       

คาใชจายตองหามทางภาษี 1.58 1,761,347.36      2.23 2,208,813.49      

ผลขาดทุนในปปจจุบันของหนวยงานในตางประเทศ

   ที่ไมรับรูเปนสินทรัพยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี 0.95 1,061,806.72         - -                      

ผลกระทบจากความแตกตางของอัตราภาษี

   สําหรับหนวยงานในตางประเทศ (0.53) (590,296.73)       (0.09) (87,500.15)         

ผลกระทบของผลตางอัตราแลกเปล่ียน

   จากการตัดรายการระหวางกัน 0.44 495,511.60         0.18 180,562.36         

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชัว่คราว (0.37) (408,050.26)       (0.42) (412,386.03)       

รวม 22.04 24,558,788.22    24.36 24,148,712.19    

2556 2555
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ

อัตราภาษี อัตราภาษี

(รอยละ) หนวย : บาท (รอยละ) หนวย : บาท

กําไรกอนภาษีเงินได 125,545,410.42  105,603,584.51  

จํานวนภาษตีามอัตราภาษเีงินได  20.00 25,109,082.08     23.00 24,288,824.44    

คาใชจายที่มีสิทธิหักเพิม่ (0.04) (48,818.89)         (0.57) (603,602.76)       

คาใชจายตองหามทางภาษี  0.28 347,177.11          1.15 1,214,645.85      

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชัว่คราว (0.31) (394,797.68)       (0.38) (397,703.34)       

รวม  19.92 25,012,642.62     23.20 24,502,164.19    

2556 2555

บริษัทและบริษัทยอยในประเทศ 

การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลง

วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ เปนอัตรารอยละ 23 

ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และอัตรารอยละ 20 ของกําไร

สุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 

Vita International Trading (Guangzhou) Co., Ltd. (บริษัทยอยในตางประเทศ) 

ภาษีเงินไดปจจุบันคํานวณโดยใชอัตราภาษีเงินไดรอยละ 25 ตามกฎหมายภาษีอากรแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไมมีผลกระทบทางภาษี 

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ 

บริษัท 

ภาระผูกพัน 

- จากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันการใชไฟฟา จํานวนเงิน 0.81 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 9) 

- จากการจายชําระตามสัญญาที่ปรึกษา อัตราคาบริการเดือนละ 0.003 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 

- จากการจายชําระตามสัญญาวาจางที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อศึกษาแผนในการพัฒนาธุรกิจ อัตราคาบริการเปนไป

ตามที่ระบุในสัญญา 

- จากการจายชําระตามสัญญาจางที่ปรึกษาโครงการผลิตภัณฑ อัตราคาบริการเดือนละ 0.03 ลานบาท และคาตอบแทน

อื่นเปนไปตามที่ระบุในสัญญา 

- จากการจายชําระตามสัญญาวาจางออกแบบโรงงาน จํานวนเงิน 0.08 ลานบาท 

- จากการจายชําระตามสัญญาวาจางกอสรางโรงงาน จํานวนเงิน 7.73 ลานบาท 
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- จากการสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อติดต้ังที่โรงงานแหงใหม จํานวนเงิน 1.43 ลานบาท 

- จากการจายชําระตามสัญญาเชาที่ดินพรอมอาคารและสิ่งปลูกสรางกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน อัตราคาเชารวมเดือนละ 

0.20 ลานบาท มีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได ดังนี้ (ดูหมายเหตุ 4) 

หนวย : ลานบาท

จํานวนเงินขั้นต่ํา

ป ทีต่องจาย

ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป 4.37                                 

ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 4.00                                 

8.37                                 
 

 บริษัทยอย 

ภาระผูกพัน 

- จากการจายชําระตามสัญญาเชาพื้นที่อาคารสํานักงานกับบริษัทแหงหนึ่ง อัตราคาเชาเดือนละ 0.009 ลานเรนมินบิ  

- จากการจายชําระตามสัญญาเชาพื้นที่คลังสินคากับบริษัทแหงหนึ่ง อัตราคาเชาเปนไปตามที่ระบุในสัญญา  

- จากการจายชําระตามสัญญาเชารถยนตกับบริษัทแหงหนึ่ง อัตราคาเชาเดือนละ 0.008-0.01 ลานเรนมินบิ 

- จากการวาจางออกแบบ จัดหา และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ จํานวนเงิน 7.47 ลานบาท 

- จากการสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อติดต้ังที่โรงงาน จํานวนเงิน 2.04 ลานบาท 

25. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

กลุมบริษัทไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและ

โครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน รวมรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสวนงาน หรือที่สามารถปนสวนใหกับสวนงานได

อยางสมเหตุสมผล รายการที่ไมสามารถปนสวนไดสวนใหญประกอบดวย สินทรัพย รายไดอื่น คาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการบริหาร และตนทุนทางการเงิน  

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจและการกระทบยอดกําไรหรือขาดทุนตามสวนงานที่รายงานของกลุม

บริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังตอไปนี้ 

กลุมบริษัทประกอบธุรกิจผลิตเคมีอุตสาหกรรม โดยดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรทั้งในประเทศและใน

ตางประเทศ ซึ่งรายไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

หนวย : บาท

ขายในประเทศ ขายตางประเทศ การตัดบญัชี รวม

รายการระหวางกัน

รายไดจากการขายใหลกูคาภายนอก 350,751,602.09      360,622,227.31     -                        711,373,829.40    

รายไดจากการขายระหวางสวนงาน -                          115,788,158.93     (115,788,158.93)   -                        

รวมรายได 350,751,602.09      476,410,386.24     (115,788,158.93)   711,373,829.40    

ผลการดําเนินงาน 

กําไรขั้นตนของสวนงาน 114,331,771.12      136,320,964.96     (913,568.66)          249,739,167.42    

รายไดอื่น 15,025,663.41      

คาใชจายในการขายและบริหาร (153,099,909.05)   

ตนทนุทางการเงิน (228,479.73)          

กําไรกอนภาษีเงินได 111,436,442.05    

คาใชจายภาษีเงินได (24,558,788.22)     

กําไรสําหรับป 86,877,653.83      

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)

สวนทีเ่ปนของบริษัทใหญ 87,082,583.44      

สวนทีเ่ปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (204,929.61)          

86,877,653.83      
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

หนวย : บาท

ขายในประเทศ ขายตางประเทศ การตัดบัญชี รวม

รายการระหวางกัน (ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการขายใหลกูคาภายนอก 375,839,498.77      373,512,236.40     -                        749,351,735.17    

รายไดจากการขายระหวางสวนงาน -                          119,887,130.42     (119,887,130.42)   -                        

รวมรายได 375,839,498.77      493,399,366.82     (119,887,130.42)   749,351,735.17    

ผลการดําเนินงาน 

กําไรขั้นตนของสวนงาน 107,890,466.41      128,647,770.94     (219,251.08)          236,318,986.27    

รายไดอืน่ 12,032,910.65      

คาใชจายในการขายและบริหาร (149,146,799.79)   

ตนทนุทางการเงิน (64,242.64)            

กําไรกอนภาษีเงินได 99,140,854.49      

คาใชจายภาษีเงินได (24,148,712.19)     

กําไรสําหรับป 74,992,142.30      

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 75,140,902.99      

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (148,760.69)          

74,992,142.30      

ลูกคารายใหญ 

กลุมบริษัทไมมีรายไดจากลูกคาภายนอก ที่เปนลูกคารายใหญ 

26. สิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน 

บริษัท ยูบิส พรีมาเทค จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดรับสิทธิพิเศษที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับการผลิตยางยาแนวฝากระปอง โดยไดรับสิทธิประโยชนหลัก ๆ ดังนี้ 

1 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่นําเขาตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

2 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนเวลา 8 ป 

นับตั้งแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 

3 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมตลอดระยะเวลาที่บริษัทไดรับการสงเสริม 

4 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิต เพื่อการ

สงออกเปนระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันนําเขาครั้งแรก 

5 ไดรับยกเวนอากรขาเขาของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออกไปเปนระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันที่นําเขาครั้งแรก 

6 อื่น ๆ ตามที่ระบุในบัตรสงเสริมการลงทุน 

ทั้งนี้บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมดวย 

ในป 2556 และ 2555 บริษัทยอยดังกลาวยังไมมีรายไดจากการขาย 
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27. การเปดเผยเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจาหนี้และความเชื่อมั่นของ

ตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่งกลุม

บริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของผูถือหุน ซึ่งไมรวมสวนไดเสียที่ไมมี

อํานาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ 

นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน

ทางการเงินรวมถึงการวัดมูลคา การรับรูรายได และคาใชจายไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาดและจาก

การที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ดังตอไปนี้ 

ความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอ              

ผลดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร

และ เงินกูยืม ซึ่งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด โดย

บริษัทมิไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไว 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของกลุมบริษัท สวนใหญเกี่ยวของกับการซื้อและขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มีจํานวนเงินเปน

สาระสําคัญ ดังนี ้

 

สกุลเงิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน

ดอลลารสหรัฐอเมริกา 1.14        0.61        1.17        0.86        2.87        0.61        2.44        0.86        

ดอลลารสิงคโปร 0.34        0.02        0.39        -          0.34        0.02        0.39        -          

ยูโร 0.25        -          0.32        -          0.25        -          0.32        -          

หนวย : ลาน

2556 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

งบการเงินรวม
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อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของ

ลูกหนี้การคาที่เปนเงินตราตางประเทศบางสวน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศ

ลวงหนาคงเหลือ สําหรับลูกหนี้การคา จํานวนเงิน 2.30 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 0.02 ลานยูโร และ 0.17 ลาน

ดอลลารสิงคโปร ซึ่งมีวันครบกําหนดในชวงเดือนกุมภาพันธ 2557 ถึง เดือนกรกฎาคม 2557 

บริษัทมีวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยเปนจํานวนเงิน 178 ลานบาท และ 3.75 

ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (ดูหมายเหตุ 14) 

ความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา 

บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา โดยบริษัทมีนโยบายการใหสินเชื่อที่

ระมัดระวังและการกําหนดวิธีการชําระเงินจากการขายสินคา โดยการขายบางสวนเปนการขายโดยเปดเลตเตอรออฟ

เครดิต และบางสวนใหลูกคาจายเงินลวงหนาคาสินคา ดังนั้น บริษัทจึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายจากการเรียก

ชําระหนี้จากลูกหนี้เหลานั้นเกินกวาจํานวนที่ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว 

มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น และ

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีการใหสินเชื่อระยะสั้น และหนี้สินทางการเงิน โดยสวนใหญเปนเงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่

เกี่ยวของกัน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในตลาด จึงทําใหราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน

ดังกลาวไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ  

28. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อ

อนุมัติจายเงินปนผลสําหรับป 2556 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท โดยจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 

0.10 บาท ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 และจายในครั้งนี้อีกในอัตราหุนละ 0.20 บาท 

รวมเปนจํานวนเงิน 45.60 ลานบาท 

29. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 

 

 




