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นโยบายคุณภาพ
 เรามุ่งมั่นสร้าง  ผลิตภัณฑ์ และบริการ  เพื่อทำาให้ลูกค้าของเรา 

พึงพอใจบนพื้นฐานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

นโยบายสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1. ปฏิบัติตามข้อบังคับพระราชบัญญัติการนิคมฯ กฎหมาย และข้อกำาหนด

  ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

 2.  สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 3.  มุ่งเน้นการจัดการและป้องกันมลพิษ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำาเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

  เพื่อนำาไปปฏิบัติทบทวน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 4. ปลูกจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานโดยการฝึกอบรม และสนับสนุนการมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์
 เป็นบริษัทที่มีศักยภาพการแข่งขันระดับโลก มีประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร = 85%

พันธกิจ
 1. เป็นหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการส่งมอบ
 2.  ราคาสามารถแข่งขันได้ในตลาด
 3. ข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงได้ในทุกระดับและช่องทางสื่อสาร 
  ทั้งในแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
 4.  ให้บริการที่ดีที่สุดด้วยมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า
 5.  สร้างความแตกต่างโดยการประยุกต์ใช้ประสบการณ์และความชำานาญเพื่อมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้า
 6. เป็นบริษัทที่มีระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ค่านิยม
 1.  ยึดมั่นในความชื่อสัตย์อย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลง โดยอยู่บนพื้นฐานของความจริง
  กล้าพูด กล้าทำา ในสิ่งที่ถูกต้อง
 2. มุ่งไปข้างหน้า มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ไม่ลังเล ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายมาก และพยายามทำาให้ได้
 3. ยึดมั่นในผลงานที่มีคุณภาพและเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักการใช้ต้นทุนและเวลาที่น้อยที่สุด
 4. เปิดใจให้กว้างเพื่อรับความคิดใหม่ แสวงหาความรู้จากทุกหนทุกแห่งในทุกด้าน และจากทุกคน 
  นำามาปรับปรุงให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 5.  มุ่งมั่น มั่นใจในการทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกคน โดยไม่มีเส้นแบ่งกั้นการสร้างทีมที่หลากหลาย
 6.  ใช้สมองคิดอ่านให้ได้เต็มที่ พัฒนาศักยภาพของการคิด การพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบและชาญฉลาด
 7.  แสวงหาและไม่กลัวความเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงการทำางานแบบมากขั้นตอน



สารจากประธานกรรมการ
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
ประวัติคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
ภาพรวมลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในรอบปี 
การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 •  ผู้ถือหุ้น
  (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ
  (2) สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริษัท
 •  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
 •  การจัดการ
 •  ผังองค์กร
 •  โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ
 •  รายชื่อและขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด
  1. คณะกรรมการบริษัท 
  2. คณะกรรมการตรวจสอบ
  3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
  4. คณะผู้บริหารของบริษัท
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
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หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานประจำาปี 2556  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์2 คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ปี 2556 มีความผันผวนและชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ในช่วงกลางปี สาเหตุจากกำาลังการซ้ือของประชากรได้ลดลง หนี้สินภาคครัวเรือน 
กลบัมอีตัราแนวโนม้ทีส่งูขึน้ และโครงการรถคนัแรกของรฐัสิน้สดุลง ทำาใหร้ายไดข้องบรษิทัฯ ลดลง  
ในขณะเดียวกันต้นทุนกลับเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเคล่ือนย้ายแรงงาน 
กลับภูมิลำาเนา ทำาให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการปรับขึ้นของค่าพลังงาน  
น ้ำามัน ไฟฟ้า และค่าขนส่ง และคาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงาน
ในทางลบแก่บริษัทฯ ในปี  2557

 อย่างไรก็ดี  บริษัทฯ ได้พยายามควบคุมต้นทุนโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย 
และปัญหาฝีมือแรงงาน โดยการฝึกอบรมภายใน เพื่อสร้างแรงงานที่มีฝีมือขึ้นทดแทน 
อย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางที่จะหาเครื่องจักรอัตโนมัติมาเพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน 
ฝีมือนี้ด้วย บริษัทฯ จึงสามารถรักษาอัตราผลกำาไรให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรได้

 งบการเงินโดยรวมในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จาการขายและบริการรวม 911.5 ล้านบาท  
ลดลงจากป ี2555 จำานวน 118.03 ล้านบาท หรือคดิเปน็ร้อยละ 11.46% รายได้รวม 967.15 ล้านบาท  
ลดลงกว่าปีก่อน 114.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.60% มีผลกำาไรสุทธิตามงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 72.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 14.65 ล้านบาท

 ในนามของคณะกรรมการของบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริหาร พนักงาน 
ของบริษัทฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา
และขอยืนยันว่าบริษัทฯ จะดำาเนินงานให้มีผลประกอบการที่ดี โดยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส 
ปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบ มีความรับผิดชอบต่อธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สมดังที่ทุกคน
ได้ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นบริษัทฯ ตลอดมา

(นายฐิติวัฒน์  สืบแสง)
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ



3คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ รายงานประจำาปี 2556  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

หน่วย : 1,000 บาท

รายได้
รายได้รวม

รายได้จากการขาย

ดอกเบี้ยรับ

รายได้อื่น

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี (งบการเงินรวม)

กำาไร (ขาดทุน)  สำาหรับปี  (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

กำาไรต่อหุ้น (บาท)  (งบการเงินรวม)

กำาไรต่อหุ้น (บาท)  (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

เงินปันผล
จำานวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

อัตรากำาไรขั้นต้น (%)

อัตรากำาไรสุทธิ (%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1,081,540

1,029,585

-

51,954

860

106,023

-

18,925

87,194

(96)

87,098

86,820

3.49

3.47

25,000

3.65

91,250

99.04

810,587

191,825

618,762

2.85

1.39

13.94

8.06

14.37

11.25

0.31

849,156

782,723

      -

66,433

679

67,271

            -

10,954

57,657

(1,340)

56,318

56,467

2.31

2.26

25,000

  2.20                                                                                                                                                

55,000

97.40

740,041

145,353

594,688

3.36

0.93

9.77

6.79

9.94

7.86

0.25

926,216

890,957

-

35,259

137

62,857

53

13,875

50,470

(1,541)

48,929

50,595

2.02

2.02

25,000

2.00

50,000

98.82

739,230

162,301

576,929

2.64

0.62

12.20

5.45

8.98

6.86

0.28

735,033

690,930

-

44,103

3

8,890

25

9,255

13,686

(14,075)

(390)

28,822

0.55

1.15

 

25,000 

1.15

28,750

99.75

732,425

185,750

546,675

 

2.16

0.62

12.04

1.86

2.36

(0.05)

0.34

966,657

911,552

-

55,106

1,736

84,154

3

10,749

73,402

-

73,402

72,166

2.94

2.89

25,000

2.85

71,250

98.73

763,512

162,592

600,920

3.22

0.91

13.04

7.59

12.04

9.33

0.27

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

 2556 2555 2554 2553 2552

(ปรับปรุงใหม่)



รายงานประจำาปี 2556  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์4

คณะกรรมการบริษัท

นายฐิติวัฒน์  สืบแสง    
ประธานกรรมการ

นายนันทิยะ  ดารกานนท์
กรรมการ 

นายสุพจน์  ขันธวิจิตร์
กรรมการผู้จัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร. พักตร์ผจง  วัฒนสินธุ์
 ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายบรรเจิด  ตั้งเลิศไพบูลย์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นางสาวจุฑาทิพย์  อรุณานนท์ชัย
 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา
 กรรมการ

นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล
กรรมการ

นายวัชรพงษ์  ดารกานนท์
 กรรมการ/ 
 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. นายฐิติวัฒน์  สืบแสง
 • ประธานกรรมการ
อายุ  60  ป ี  
วุฒิการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขาเคมี) Marquette University U.S.A. • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาอนินทรีย์เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมของ IOD
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004
ประสบการณ์ 
 • พ.ศ. 2533 – 2534 หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง • พ.ศ. 2546 – 2550 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป Saha-Union 
  Investment (China) Co., Ltd. •  พ.ศ. 2547 – 2552 กรรมการบริษัทผลิตไฟฟ้า 7 บริษัทในประเทศจีน • พ.ศ. 2550 – มีนาคม 2556 ประธานกรรมการ 
   บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด • พ.ศ. 2550 – กุมภาพันธ์ 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำากัด • พ.ศ. 2551 – ธันวาคม 2554 
   กรรมการผู้อำานวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) • มีนาคม 2551 – เมษายน 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำากัด 
  • มีนาคม 2551 – เมษายน 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด • เมษายน 2551 – ธันวาคม 2554 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน 
  ไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน) • เมษายน 2551 – เมษายน 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเน่ียนยูนีเวอร์ส จำากัด • มิถุนายน 2551 – มีนาคม 2556 กรรมการ 
   บริษัท เทนคาเต้ – ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำากัด • มกราคม 2553 – ธันวาคม 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)  
  • เมษายน 2555 – 2556 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำากัด
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
 บริษัทจดทะเบียน
   •   มีนาคม 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) • สิงหาคม 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่  
  (2008) จำากัด (มหาชน) • มกราคม 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) • มกราคม 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งอื่น
 บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
   • พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ (ไชน่า) จำากัด • พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำากัด  
  • พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด • เมษายน 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น จำากัด  
  • มีนาคม 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd. • เมษายน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเน่ียนยูนีเวอร์ส จำากัด
  • กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำากัด • มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 21  ปี

2. รองศาสตราจารย์ ดร. พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ  63  ป ี  
วุฒิการศึกษา
 • พศ.บ., พศ.ม. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • MBA. U. OF NEBRASKA AT OMAHA • DBA. UNITED STATES  
  INTERNATIONAL UNIVERSITY 
การอบรมของ IOD
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 58/2009 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 36/2011 • Monitoring Fraud Risk Management  
  (MFM) รุ่น 6/2011 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 12/2012 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)  
  รุ่น 15/2012 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 14/2013
ประสบการณ์ 
   • พ.ศ. 2547 - 2551 ผู้อำานวยการหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ • พ.ศ. 2546 - 2550 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • พ.ศ. 2547 – 2555 อนุกรรมการกำาหนดดัชนีชี้วัดการประเมินรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  
   • พ.ศ. 2551 – 2553 กรรมการหลักสูตรการจัดการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • พ.ศ. 2554 – 2556 ประธานกรรมการ 
   บริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ ธนาคารกัมพูชา พาณิชย์
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
 บริษัทจดทะเบียน 
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งอื่น  
 • ปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเป็นผู้ประกอบการ • ปัจจุบัน ที่ปรึกษาธุรกิจทางด้านบริหารองค์กร บุคลากร  
  และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี 
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3. นายบรรเจิด  ตั้งเลิศไพบูลย์
 • กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ  55 ป ี  
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมของ IOD
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 36/2011 • Monitoring Fraud Risk Management  
  (MFM) รุ่น 6/2011 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 12/2012 • Monitoring the Quality of Financial Reporting  (MFR) 
  รุ่น 15/2012 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 14/2013
ประสบการณ์ 
 • พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ท็อปโอเชี่ยน คอนโซลิเดชั่น เซอร์วิส (กรุงเทพ) จำากัด
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
 บริษัทจดทะเบียน
  • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) 
 ตำาแหน่งอื่น
 บริษัทอื่น
  • กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ท็อปโอเชี่ยน คอนโซลิเดชั่น เซอร์วิส (กรุงเทพ) จำากัด 
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี

4. นางสาวจุฑาทิพย์  อรุณานนท์ชัย
 • กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
อายุ  42 ป ี  
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี  BSc in Mathematics with Management, Imperial College, University of London • ปริญญาโท 1. MBA in International Management,  
  University of Exeter, UK 2. MA in Architectural Interior Design, University of Wales, UK 3. ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย 
  เศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรมของ IOD
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009 • Monitoring the Internal Audit  
  Function (MIA) รุ่น 5/2009 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009 • Monitoring Quality of  
  Financial Reporting (MFR) รุ่น 9/2009 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2011
ประสบการณ์ 
   • พ.ศ. 2537 – 2542 Manager, Daiwa Europe Co,. Ltd. • พ.ศ. 2545 - 2548 Corporate Finance Manager บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำากัด  
   • พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท น้ำาตาลราชบุรี จำากัด  และบริษัทในเครือ • พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและ 
   พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำากัด (มหาชน)
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
 บริษัทจดทะเบียน  
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
  บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งอื่น
 บริษัทอื่น  
 • กรรมการบริหาร บริษัท น้ำาตาลราชบุรี จำากัด และบริษัทในเครือ • กรรมการบริหาร บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำากัด • กรรมการบริหาร บริษัท ทิพมาศ  
  จำากัด • กรรมการ บริษัท เน็ตแกตเจตส์ จำากัด • กรรมการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำากัด • กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำามัน จำากัด • กรรมการ  
  บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจีสติกส์ จำากัด
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี 
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5. นายสุพจน์ ขันธวิจิตร์์
 • กรรมการผู้จัดการ
อายุ  55 ป ี  
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมของ IOD
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 93/2011 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2012
ประสบการณ์ 
 • พ.ศ. 2535 – 2544 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด • พ.ศ. 2545 – 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำากัด  
 • พ.ศ. 2549 – มกราคม 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
 บริษัทจดทะเบียน
   • พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งอื่น
 บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
   •  พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำากัด • พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี

6. นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา
 • กรรมการ   
อายุ  66 ป ี  
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี การบัญชี พาณิชยศาสตร์และ 
  การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Management Information System จัดโดย International Labour Organization • Dynamic Management  
  for International Executives Program, International Management Development Department of  Syracuse University, U.S.A.
การอบรมของ IOD
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2004
ประสบการณ์ 
 • พ.ศ. 2542 – 2547 ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำากัด • พ.ศ. 2542 – 2547 ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด • พ.ศ. 2542  
  – 2549 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2542 – 2550 กรรมการผู้อำานวยการ  บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)  
  • พ.ศ. 2542 – เมษายน 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด • พ.ศ. 2542 – พฤษภาคม 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน 
  ไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2545 – 2549 กรรมการผู้อำานวยการ  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2548 – เมษายน  
  2555 กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำากัด • พ.ศ. 2550 – 2553 กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2551 – 2555  
  รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2554 ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) • มิถุนายน – ธันวาคม  
  2555 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
 บริษัทจดทะเบียน  
 • พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก  
  จำากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งอื่น
 บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน  
 • พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม  จำากัด • พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน 
  อุตสาหกรรมด้าย จำากัด • พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเน่ียนโชจิรุชิ จำากัด • มิถุนายน 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเน่ียนซิป จำากัด
    • มิถุนายน  2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท วีนัสเธร็ด จำากัด • เมษายน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด • ประธาน 
    กรรมการและกรรมการบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี 
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7. นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล
 • กรรมการ 
อายุ  57 ป ี  
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์, University of Illinois, U.S.A. • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมของ IOD
 • Awarded Diploma by passing the Examination of Australian IOD ปี 2001 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 9/2001 • Finance for  
  Non-Finance Director (FND) รุ่น 1/2003 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005
ประสบการณ์ 
 • พ.ศ. 2542 – 2550 กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ช่วยผู้อำานวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2542 – 2554 กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน  
  จำากัด (มหาชน)                                                                  
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
 บริษัทจดทะเบียน 
   • พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จำากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเน่ียนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
   • พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำานวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
   บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งอื่น
 บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
   • พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จำากัด • พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียนซิสเต็มส์ จำากัด  
   • พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำากัด • พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำากัด  
   • พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด • พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด  
   • ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน
 บริษัทอื่น
  •  พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำากัด
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี

8. นายวัชรพงษ์  ดารกานนท์
  • กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
อายุ  48 ป ี  
วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์, Harvey Mudd College California, U.S.A.
การอบรมของ IOD
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 69/2006 • Awarded Diploma by passing the  
   Examination of Australian IOD ปี 2006 • Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2012
ประสบการณ์ 
  •  ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท วีนัสเธร็ด จำากัด • พ.ศ. 2533 – พฤษภาคม 2556 กรรมการ  บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำากัด • พ.ศ. 2542 - 2543 ผู้จัดการทั่วไป  
   บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) เขตศรีราชา • พ.ศ. 2544 - ธันวาคม 2549 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)  
   • พ.ศ. 2550 - 2551 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำากัด • พ.ศ. 2550 – มกราคม 2555 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
 บริษัทจดทะเบียน 
  • พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)  
  • พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเน่ียนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเน่ียนเทคโนโลย่ี (2008) จำากัด (มหาชน) 
 ตำาแหน่งอื่น 
 บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
 • พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำากัด • พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำากัด  
  • พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ จำากัด • พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จำากัด  
  • พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีนัสเธร็ด จำากัด • พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์ จำากัด  
  • พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำากัด • พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด  
  • พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด • พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำากัด  
  • เมษายน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด • เมษายน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จำากัด  
  • มกราคม 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด • กรรมการบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี 
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ประวัติเลขานุการบริษัท

  นายอัมริณ  ภัทรนาวิก
 •  เลขานุการบริษัท
อายุ  59  ป ี  
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประสบการณ์ 
 • พ.ศ. 2523  – 2551 นิติกร บริษัท สหยูเน่ียน จำากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2526 – ปัจจุบัน ทนายความ • พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  บริษัทในกลุ่มสหยูเน่ียน • พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษากฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเน่ียน จำากัด
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
 บริษัทจดทะเบียน
   • ผู้ช่วยผู้จัดการสำานักเลขานุการบริษัท บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) • เลขานุการบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน) • เลขานุการ 
  บริษัท ยูเน่ียนพลาสติก จำากัด (มหาชน) (ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท ต้ังแต่ปี 2552)
 ตำาแหน่งอื่น
 บริษัทอื่น
   • เลขานุการบริษัท ยูเน่ียนการ์เม้นท์ จำากัด • เลขานุการบริษัท ยูเน่ียนไมครอนคลีน จำากัด • เลขานุการบริษัท ยูเน่ียนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรช่ัน จำากัด  
   • เลขานุการบริษัท วิสาหกิจยางไทย จำากัด 
จำานวนปีที่เป็นเลขานุการบริษัท 4 ปี

9. นายนันทิยะ  ดารกานนท์
 • กรรมการ 

อายุ  45 ป ี  

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี Applied Physics, University of California,  
  Davis, U.S.A.

การอบรมของ IOD
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
 บริษัทจดทะเบียน 
   • พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)  
   • พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งอื่น
  • -ไม่มี-
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี
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  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทเป็นผู้ผลิตและรับจ้างฉีดพลาสติกและแม่พิมพ์  ดังนี้ 
  1. ใหบ้รกิารรบัจา้งผลติชิน้สว่นพลาสตกิเพือ่งานอตุสาหกรรม โดยกรรมวธิกีารฉดีขึน้รปู (THERMOPLASTIC  
INJECTION MANUFACTURING) และนอกจากนี้ยังมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจรด้วยการให้บริการตกแต่ง  
การพ่นสี การประกอบ การ SILKSCREEN และการ HOT STAMP และที่โรงงานบางปะกงได้มีการปรับปรุงขยาย 
กำาลังการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
  2. ใหบ้รกิารรบัจา้งผลติแมพ่มิพ ์ฉดีพลาสตกิ ดว้ยการนำาเทคโนโลย ีCAD/CAM/CAE มาใชใ้นการออกแบบและ 

ผลิตแม่พิมพ์ รวมถึงเทคโนโลยีการขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยความเร็วสูง (High Speed Machining)

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการที่สำาคัญ
  การประกอบธุรกิจและการบริหารงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และรักษามาตรฐานคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และการลดค่าใช้จ่าย รวมถึงด้านต้นทุนการผลิต ทั้งนี้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางานให้ดีขึ้น โดย 
มีการปรับปรุงพื้นโรงงานที่รองรับการติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการสร้างกำาแพงกั้นน้ำา  
เพ่ือปอ้งกนัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากอทุกภยั มกีารนำาโปรแกรมสำาเรจ็รปูมาปรบัใชใ้นระบบการทำางานเพือ่ใหเ้กดิความคล่องตวั  
และได้มีการขยายระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 : 2009 ไปที่โรงงานบางปะกง เพื่อรองรับภาคธุรกิจยานยนต ์
ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคตะวันออกของประเทศ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
  บริษัทฯ แยกผลิตภัณฑ์ออกตามประเภทที่ลูกค้าจ้างผลิต ได้ดังนี้  
  1. ชิ้นส่วนพลาสติกประกอบด้วยชิ้นส่วนยานยนต ์ชิน้สว่นเครือ่งใชไ้ฟฟา้ ชิน้สว่นพลาสตกิสำาหรบัผลติภณัฑท์ีใ่ช ้
ในครัวเรือน และชิ้นส่วนกระติกน้ำา
  2. ผลติแมพ่มิพป์ระกอบดว้ยแมพ่มิพท์ีเ่ปน็ชิน้สว่นยานยนต ์แมพ่มิพท์ีเ่ปน็ชิน้สว่นเครือ่งใชไ้ฟฟา้ และแมพ่มิพอ์ืน่ ๆ   

ที่ลูกค้าเป็นผู้จ้างทำา  

โครงสร้างรายได้
  บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการรับจ้างฉีดพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี้  

 1.  ชิ้นส่วนพลาสติก 839,246 86.82 987,453 95.31 740,193 87.33

 2.  ผลิตแม่พิมพ ์ 72,306 7.48 42,132   3.89 42,530 5.02

 3. รายได้อื่น ๆ 55,106 5.70 51,955 4.80 64,866 7.65 

  รวมรายได้ 966,658 100 1,081,540 100 847,589 100

รายได้ (พันบาท)    รายได้ (พันบาท) รายได้ (พันบาท)    
ผลิตภัณฑ์/บริการ

ภาพรวมลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

% % %
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กิจกรรมเพื่อศาสนา
พิธีทางศาสนาพุทธ
  วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 ตัวแทนคณะกรรมการ
สวัสดิการและพนักงาน เข้าร่วมถวายหลอดไฟ จำานวน  
99 หลอด เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดบางเกลือ  
ต.บางเกลือ  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

กิจกรรมเพื่อศาสนา

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
  วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ตัวแทนผู้บริหารและ
พนักงานร่วมมอบกล่องนม กล่องนำ้าผลไม้ ที่เพื่อน ๆ  พนักงาน  
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด  (มหาชน) ร่วมบริจาคในโครงการ  
“คัดแยกขยะเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม” โดยร่วมกับชมรม  
ผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำากลับไป Recycle และผลิต 
เป็นอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในเครือข่าย
ของชมรมต่อไป

กิจกรรมเพื่อชุมชน
  วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 ตัวแทนผู้บริหารและ
พนักงาน เข้าร่วมบริจาคเครื่องดนตรีที่ไม่ใช้แล้ว จำานวน 1 ชุด
ให้แก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนเศรษฐบุตรบำาเพ็ญ แขวงมีนบุรี  
เขตมีนบุรี ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้เคียงกับบริษัทฯ

กิจกรรมเพื่อสังคม
  วันพุธท่ี 5 มิถุนายน 2556 ตัวแทนพนักงานเข้าร่วม
บริจาคโลหิตในโครงการ 65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิต 
ถวายพ่อของแผ่นดิน ฉลอง 120 ปีสภากาชาดไทย ร่วมกับ
สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในรอบปี

พิธีทางศาสนาอิสลาม
  วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 ตัวแทนผู้บริหารและ
พนักงานเข้าร่วมทำาบุญพิธีทางศาสนาอิสลาม ร่วมกับผู้นำาทาง
ศาสนาอิสลาม  เนื่องในงานทำาบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
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คณะผู้บริหารขอบคุณพนักงานที่ครบเกษียณ 
อายุการทำางาน

ตวัแทนคณะกรรมการสวสัดกิารบรษิทัฯ เขา้เยีย่ม
พนักงานเจ็บป่วย
  วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 ตัวแทนคณะกรรมการ
สวัสดิการบริษัทฯ เข้าเยี่ยมพนักงานที่เจ็บป่วย และหยุดพัก 
รักษาตัว 

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 บริษัทฯ ได้ร่วมแสดง 
ความขอบคุณที่พนักงานปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ  
จนครบเกษียณอายุการทำางาน

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

  วันพฤหัสบดีที่ 27 – วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556  
บริษัทฯ ได้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานที่เข้างานใหม่  
เพื่อให้ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ  
ระเบียบข้อบังคับในการทำางาน ระบบการจ่ายค่าตอบแทน  
สวสัดกิาร ประกนัสงัคม ความปลอดภยัในการทำางาน ระบบคณุภาพ 
และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

พนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำาปี 

  วันพุธที่  20 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้เห็นถึง 
ความสำาคัญของสุขภาพของพนักงาน จึงได้จัดให้มีการตรวจ 
สุขภาพให้แก่พนักงานทุกคน
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ลำาดับ

   (2)  สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริษัท มีดังนี้

1 นายฐิติวัฒน์  สืบแสง - - - -
2 รศ. ดร. พักตร์ผจง  วัฒนสินธุ ์ - - - -
3 นายบรรเจิด  ตั้งเลิศไพบูลย์ 9,660 9,660 0.04 0.04
4 นางสาวจุฑาทิพย์  อรุณานนท์ชัย - - - -
5 นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา - - - -
6 นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล - - - -
7 นายสุพจน์  ขันธวิจิตร์ - - - -
8 นายวัชรพงษ์  ดารกานนท ์ - - - -
9 นายนันทิยะ  ดารกานนท ์ - - - -

ปี 2555           ปี 2556          ปี 2555           ปี 2556
ลำาดับ           รายชื่อกรรมการ
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำากว่า 1 ใน 3 ของกำาไรสุทธิประจำาปี                                     

หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

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

 1 บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) 12,380,130 12,380,130 49.52 49.52
 2 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำากัด (มหาชน) 2,400,000 2,400,000 9.60 9.60
 3 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) 2,093,160 2,093,160 8.37 8.37
 4 นายโสภณ วิรเศรณ ี 644,000 800,000 2.58 3.20
 5 นายทินกร ทองไทย 580,000 580,000 2.32 2.32
 6 นายกริช ทองไทย 494,120 535,520 1.98 2.14
 7 นางกาญจนา สุวรรณทวิทย ์ 512,240 512,240 2.05 2.05
 8 นายสุเมธ ดารกานนท ์ 394,900 449,720 1.58 1.80
 9 นายบุญ ทองไทย 322,200 331,200 1.29 1.32
 10 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำากัด 253,660 253,660 1.01 1.01

จำานวนหุ้นที่ถือ

จำานวนหุ้นที่ถือ

 5 เมษายน 2555 4 เมษายน 2556 5 เมษายน 2555 4 เมษายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
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โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ 
  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกหรือเป็นผู้บริหารงานประจำาและปฏิบัติงานเต็มเวลาของบริษัทฯ 
ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทำาหน้าที่กำากับดูแล  
และควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม 
คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส  
และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
  คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ใน 
ราชอาณาจักร  และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย การดำารงตำาแหน่งของกรรมการกำาหนด
ให้กรรมการออกตามวาระจำานวน 1 ใน 3 ของทุกปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
  การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้   
  (1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง  มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกัน 
   เปน็คณะครัง้เดยีวเตม็ตามจำานวนกรรมการทัง้หมดทีจ่ะตอ้งเลอืกตัง้ในคราวนัน้กไ็ด ้ ทัง้นีต้ามแตท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แตใ่นการ 
   ลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด  หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

การจัดการ

    ผังองค์กร

ฝ่าย

สนับสนุนการผลิต

ฝ่าย

โรงงานผลิต

บางปะกง

ฝ่าย

โรงงานผลิต

บางชัน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

สำานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ

คณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทำางาน

ฝ่าย

บัญชีและการเงิน

ฝ่าย

พัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการ
ทบทวนระบบบริหารสิ่งแวดล้อม
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  (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากหากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
   กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำานวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่ เหลืออยู่กระทำาการในนามของ 
   คณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำาแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้กระทำา 
   ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำานวนที่เป็นองค์ประชุมและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ใน 
   ตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งทดแทน

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
  บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
  (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด  และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง  
   การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
  (2) มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care  
   and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วัยวุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  
   และจิตใจที่สมบูรณ์  มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม   
   และมีประวัติการทำางาน  และจริยธรรมที่ดีงาม  
  (3) มีความรู้ความสามารถท่ีสำาคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหน่ึง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำากับดูแล 
   กิจการที่ดี กฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ
  (4) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น  
   แล้วนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำาเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายชื่อ และขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท 
  บริษัทฯ ได้กำาหนดจำานวนกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ด้วยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น 
 
คณะกรรมการบริษัท มีจำานวน 9 คน ปัจจุบันประกอบด้วย

 ลำาดับ รายชื่อกรรมการ
 

ตำาแหน่ง

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ปี 2555 ปี 2556

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
กำาหนด

ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
กำาหนด

ค่าตอบแทน

1 นายฐิติวัฒน์  สืบแสง ประธานกรรมการ 11/12   12/12  

2 รศ. ดร. พักตร์ผจง  วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 11/12 4/4 1/1 11/12 4/4 1/1

  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

3 นายบรรเจิด  ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 11/12 4/4 1/1 10/12 4/4 1/1

  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

4 นางสาวจุฑาทิพย์  อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 10/12 4/4  8/12 3/4  

5 นายสุพจน์  ขันธวิจิตร ์ กรรมการผู้จัดการ 12/12   12/12   

6 นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา กรรมการ 12/12   12/12  

7 นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการ 12/12   12/12    

8 นายวัชรพงษ์  ดารกานนท์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 9/12  1/1 12/12  1/1

9 นายนันทิยะ  ดารกานนท์ กรรมการ 10/12   11/12  

 โดยมีนายอัมริณ  ภัทรนาวิก เป็นเลขานุการบริษัท
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ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
  1. กำาหนดนโยบายและทิศทางการดำาเนินงานของบริษัท และกำากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำาหนดไว ้
   อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ อำานาจเช่นว่านี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนของ 
   บริษัทฯ กระทำาการแทนได้
  3. กำาหนดจ่ายเงินบำาเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดที่ทำากิจการให้กับบริษัทฯ โดยจะเป็นผู้ทำาการประจำา   
   หรือไม่ประจำาก็ได้
  4. กำาหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
  5. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  6. ในการปฏิบัติงานตามอำานาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัต ิ
   อย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได้ ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสำาคัญ 
   ของบริษัท

เลขานุการบริษัท
  นายอัมริณ  ภัทรนาวิก ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท  ตั้งแต่ปี  2552  เป็นต้นไป โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดำาเนินการตามที่กำาหนด 
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 มาตรา 89/17 มาตรา 89/18 และมาตรา 89/23 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำานวน  3  คน คือ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
  บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยการสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจของบริษัท
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู้ ความสามารถให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดจำานวนกรรมการอิสระตามเกณฑ์ขั้นต่ ำาของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ที่กำาหนดให้มีจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต ่ ำาของ ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระ
มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
  บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำาเนินงานให้ทราบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือแผนงานที่วางไว้หรือไม่ ในรอบปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 12 ครั้ง กรรมการที่ไม่ติดภารกิจจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามประกาศ 
คณะกรรมการตลาดทุน สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) 
กำาหนด จำานวนอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำาหน้าที่ในการ 
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระ และไม่เป็นประธานกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหาร  
นอกจากนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ 1 คน และเจ้าหน้าที่บริษัทที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน  
  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
อีกได้ ส่วนกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่ม ี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด  โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน นอกจากนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
บรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำานาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในการดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน  
ผู้สอบบัญชี และอำานาจในส่วนอื่น ๆ  รวมทั้งให้หน่วยงานต่าง ๆ  ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบตามที่
ระบุไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ลำาดับ ตำาแหน่งรายชื่อ
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำานวน 3 คน คือ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง  เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ 
   มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย  
   เลิกจ้างผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน
  3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล 
   ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ 
   ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน 
   คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
   (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
   (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมาย 
    ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   (6) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
   (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) หรือ ข้อบังคับ 
    คณะกรรมการตรวจสอบ
   (8) รายการอื่นที่ เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
    จากคณะกรรมการบริษัท
  7. ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
  8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำาคัญ
  9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

3.  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มาจากการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และสมาชิกส่วนใหญ่  
(2 ใน 3) ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  มีจำานวน 3 คน คือ

 ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 รศ. ดร. พักตร์ผจง  วัฒนสินธุ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
2 นายบรรเจิด  ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ   
3 นางสาวจุฑาทิพย์  อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ   
 โดยมีนางอัจฉรา  มณีสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 
1 นายบรรเจิด  ตั้งเลิศไพบูลย ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
2 รศ. ดร. พักตร์ผจง  วัฒนสินธุ์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
3 นายวัชรพงษ์ ดารกานนท ์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ลำาดับ ตำาแหน่งรายชื่อ
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ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารของบริษัท
  1. กำาหนดแผนงานเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
  2. กำากับดูแลและติดตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  3. พิจารณากลั่นกรอง อนุมัติ เรื่องสำาคัญเร่งด่วน ภายในขอบเขตอำานาจหน้าที่และวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้  
   รวมทั้งเสนอ  ให้มีการพิจารณาและนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  4. ศึกษาและแสวงหาโอกาสในการทำาธุรกิจใหม่ เพื่อนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  5. ปฏิบัติงานเฉพาะกิจหรือทำาหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
  การสรรหากรรมการของบริษัท จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ ตามที่กล่าวไว้แล้วในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ
และการจัดการ ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีอำานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและจัดการบริษัทฯ  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การสรรหา

ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
  1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
  2. กำาหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
  3. พิจารณาแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
  4. กำาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ โดยนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4.  คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย
  (1) กรรมการผู้จัดการ พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีอำานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยผู้ที่จะ 
ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ  จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม สามารถดูแลและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบ
  (2)  ผู้บริหาร ผังบริหารตามโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน โดยหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชา  ดังนี้
   2.1. กลุ่มงานในสังกัดกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ  คณะกรรมการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ   
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน คณะกรรมการทบทวนระบบบริหาร 
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม สำานักตรวจสอบภายใน ส่วนบุคคลและธุรการ ส่วนจัดซื้อ  
และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ    
   2.2 กลุ่มงานด้านการผลิต ประกอบด้วย โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โรงงานพ่นสีและประกอบ และโรงงานผลิตแม่พิมพ์
   2.3 กลุ่มงานด้านสนับสนุนการผลิต ประกอบด้วย ส่วนวิศวกรรม ส่วนประกันคุณภาพ ส่วนซ่อมบำารุง ส่วนคลังสินค้า และส่วนสนับสนุน 
    เทคนิคการผลิต    
   2.4 กลุ่มงานด้านพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้วย ส่วนการตลาดและส่วนขาย
   2.5 กลุ่มงานด้านบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย ส่วนบัญชีและส่วนการเงิน

คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำานวน 6 คน คือ

 ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา

1 นายสุพจน์  ขันธวิจิตร์ กรรมการผู้จัดการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 นายวิชิต  อำาไพวรรณ ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตบางชัน มัธยมศึกษาปีที่ 3
3 นายวิสิทธิ์  ไสไท้ดู ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตบางปะกง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4 นายอนุพงษ์  เร่งพุฒิพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
5 นางสาววรรณภา  กระโจมทอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6 นางอัจฉรา  มณีสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ปริญญาโท  สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน 

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ผู้บริหารของบริษัท จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอก หรือเป็นผู้บริหารงานประจำาและปฏิบัติงานเต็มเวลาของบริษัทฯ จากผู้ที่มีคุณสมบัติ 
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อทำาหน้าที่ตามขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร 
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
  บริษัทฯ มีกระบวนการกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำาหนด 
ค่าตอบแทน รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
  ค่าตอบแทนของกรรมการมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้ กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง พิจารณาจากประสบการณ์  
ภาระหน้าที่ ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นด้วย
  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำาหนด โดยระดับค่าตอบแทน จะพิจารณา
จากผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เป็นตัวเงิน
  ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำาเหน็จ โบนัส หรือ 
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำาหนดเป็นจำานวนแน่นอน  
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำาหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 
  ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของ 
ผู้บริหารแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เป็นตัวเงิน  มีดังนี้
  หมายเหตุ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ซึ่งอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.- บาท

 ลำาดับ รายชื่อกรรมการ

 

ตำาแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ปี 2555 ปี 2556

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา
และ

กำาหนด
ค่า

ตอบแทน

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา
และ

กำาหนด
ค่า

ตอบแทน

1 นายฐิติวัฒน์  สืบแสง ประธานกรรมการ 72,000   72,000 96,000   96,000 

2 รศ. ดร. พักตร์ผจง  วัฒนสินธุ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 72,000 132,000 6,000 210,000 96,000 132,000 6,000 234,000

  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

3 นายบรรเจิด  ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 72,000 120,000 6,000 198,000 96,000 120,000 6,000 222,000

  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

4 นางสาวจุฑาทิพย์  อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 72,000 120,000   192,000 96,000 120,000   216,000

5 นายสุพจน์  ขันธวิจิตร์ กรรมการผู้จัดการ 72,000     72,000 96,000     96,000

6 นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา กรรมการ 72,000     72,000 96,000     96,000

7 นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการ 72,000     72,000 96,000     96,000 

8 นายวัชรพงษ์  ดารกานนท์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 72,000    6,000 78,000 96,000   6,000  102,000

9 นายนันทิยะ  ดารกานนท์ กรรมการ 72,000     72,000 96,000     96,000

  รวม 648,000 372,000 18,000 1,038,000 864,000 372,000 18,000 1,254,000 

  

รวม รวม
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  • ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการบริษัท  และกรรมการชุดย่อย     -ไม่มี-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
  • ค่าตอบแทนของผู้บริหาร  มีดังนี้

 ตำาแหน่ง เงินเดือนและเงินอุดหนุน/ปี (บาท)

  กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย           11.1 ล้านบาท

  • ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของผู้บริหาร
   บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 คน เป็นอัตราร้อยละ 3 ของฐานเงินเดือน  
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หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

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

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 • ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้คำานึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อ                                
พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขัน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อทำาให้เกิดความสมดุลของทุกกลุ่ม รวมทั้ง  
ได้ยึดหลักการบริหารงานภายใต้คติพจน์ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ในส่วนของการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในแต่ละหมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
 • นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยครอบคลุม 
สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น การมีส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ  
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                                               
และกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เป็นต้น
 • การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
  • ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคารสำานักงาน
ใหญ่ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
  • บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งข้อมูลและเอกสารประกอบ 
วาระการประชุมที่ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว
  • บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม 
  • บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมข้อมูลและเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม (เผยแพร่วันที่  22  มีนาคม  2556) โดยผ่าน Website บริษัท (http://www.unionplastic.co.th) 
และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 • การอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
  • ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคาร 
สำานักงานใหญ่ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  
เนื่องจากที่ตั้งสำานักงานใหญ่และสาขาของบริษัทฯ อยู่บริเวณชานเมืองการเดินทางไม่สะดวก บริษัทฯ เห็นว่าการใช้สถานที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ติดถนน
ใหญ่และมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านในการประชุม จะทำาให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีความสะดวกในการเดินทาง มากกว่ามาที่สำานักงานของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอ ในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม มีอากรแสตมป์ เพื่ออำานวย 
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะหรือรับมอบฉันทะ และมีบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำาคัญ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น
 • การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน
  • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ผ่านมา บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม 
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนเองได้ 
  • บริษัทฯ ได้กำาหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการออกเสียง ในแต่ละเรื่องได้ว่า เห็นด้วย/ 
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในวาระการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละ
หลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำานวนกรรมการทั้งหมด ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
  • มีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เช่น ชื่อ/นามสกุล อายุ ที่อยู่ การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
  • มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 คน ให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  • มีคำาอธิบายว่ามีเอกสารใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำามาแสดงในวันประชุม รวมทั้ง คำาแนะนำาขั้นตอนในการมอบฉันทะ
  • มีการเผยแพร่ข้อมูลการใช้สิทธิและหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 30 วัน  
ก่อนวันประชุม (เผยแพร่วันที่  22  มีนาคม  2556) โดยผ่าน Website ของบริษัทฯ และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
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 • การประชุมผู้ถือหุ้น
  • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมก่อนเวลา
ประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง เมื่อเปิดประชุม ประธานกรรมการ ได้แจ้งจำานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาประชุม  
และแนะนำา กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีกรรมการเข้าประชุมครบทั้ง 9 คน 
  • บริษัทฯ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนเสียงได้ 
อย่างเท่าเทียมกัน/ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งถูกจำากัดสิทธิในแต่ละวาระการประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญในที่ประชุม
  • ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ รวมทั้ง ตอบคำาถามที่สำาคัญจนครบ 
ทุกประเด็น จนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพอใจและไม่มีข้อสงสัยแล้ว จึงให้มีการลงคะแนนเสียงไปตามวาระการประชุม โดยไม่มีการสลับ 
วาระการประชุม  รายละเอียดปรากฏ ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 20
  • มีการเผยแพร่รายงานการประชุม บน Website ของบริษัทฯ และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม  
(เผยแพร่วันที่ 5 พฤษภาคม 2556) 
  • การเลือกตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
   (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
    (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกัน 
เป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำานวนกรรมการทั้งหมด ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติ
แต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1)  ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
   (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 • นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  คณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดให้มีการกำากับดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย ให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานตามหมวดแรก  
(สิทธิของผู้ถือหุ้น) อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัท ได้กำากับดูแลการใช้เงินของผู้ถือหุ้นให้เป็นไป                                                                                        
อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญ ต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ
 • ไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากวาระการประชุมตามหนังสือ 
นัดประชุม ที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจอย่างเพียงพอ
 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มวาระการประชุม
  • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายในการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  
ในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดทำาแบบฟอร์ม หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอเพิ่มวาระ รวมทั้ง
  • กำาหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่า 
จะบรรจุ/ไม่บรรจุ เป็นวาระในหนังสือนัดประชุม และให้การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่ยุติ
  • มีการเผยแพร่แบบฟอร์ม หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอเพิ่มวาระ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันประชุม  
บน Website ของบริษัทฯ และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ (เผยแพร่ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2555)
 • ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
  • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำาหนด ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  • บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า  
เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
  • ในวาระการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน 
รวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำานวนกรรมการทั้งหมด ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรได้
  • มีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เช่น ชื่อ/นามสกุล อายุ ที่อยู่ การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 คน ให้เป็น 
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
  • มีคำาอธิบายว่ามีเอกสารใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำามาแสดงในวันประชุม รวมทั้ง คำาแนะนำาขั้นตอนในการมอบฉันทะ
  • บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำาคัญ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น 
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 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • กรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การทำาธุรกรรม กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการ 
บริษัท จะมีมาตรการ และนโยบายให้มีการทำารายการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยคำานึงถึง 
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำาคัญในการพิจารณาอนุมัติการทำาธุรกรรมได้กระทำาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
  • ในกรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การอนุมัติการทำาธุรกรรมกับผู้ที่ เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว เช่น  
การซื้อขายสินค้า เป็นต้น บริษัทฯ จะมีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการติดตาม 
การลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทร่วมและบริษัทย่อย อย่างสม ่ ำาเสมอ
 • มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
  • บริษัทฯ มีมาตรการ และมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ในการเก็บข้อมูลความลับของบริษัทฯ โดยกำาหนดไว้ในข้อบังคับ 
การทำางานของพนักงานบริษัทฯ และมีระบบป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรทราบ
และถือปฏิบัติ
  • กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าว ให้แก่คณะกรรมการ
ทราบเป็นประจำา

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 • นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม
  บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายว่าผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม จะต้องได้รับการดูแลจากบริษัท 
ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป  ดังนี้
 • พนักงาน : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน โดยกำาหนดไว้ในระเบียบบังคับในการทำางาน   
ภายใต้หัวข้อ ระเบียบวินัยเกี่ยวกับความประพฤติ
     บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาให้ความรู้ และเสริมสร้างบรรยากาศการทำางานที่ดี รวมทั้งมีสวัสดิการต่าง ๆ  เพื่อสร้างความมั่นคง
ให้แก่พนักงาน ดังนี้
  • การพัฒนาบุคลากร
       จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา ให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการทำางาน ให้กับพนักงาน โดยผ่านการอบรมสัมมนาต่าง ๆ 
  • การดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมเท่าเทียม และเป็นธรรม ดังนี้
   • มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน
   • มีสวัสดิการรถรับส่งพนักงาน การรักษาพยาบาล และสวัสดิสงเคราะห์อื่น ๆ
   • มีกิจกรรมบันเทิงและกีฬา เช่น กีฬาภายใน/ภายนอกบริษัทฯ
 • ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างจริงจังและสม ่ ำาเสมอ โดยมุ่งเน้นสร้างผลกำาไรหรือผลตอบแทน 
ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • ลูกค้า : บริษัทฯ มีความเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีนโยบายคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษร มีใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
(ISO 9001, ISO/TS 16949) ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและรักษามาตรฐาน ไม่ส่งของเสียให้ลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า มีบุคคลที่ทำาหน้าที ่
รับข้อร้องเรียนลูกค้า และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด  
 • คู่ค้า : การซื้อสินค้าของบริษัทฯ มีขั้นตอนในการตรวจสอบ โดยยึดหลักความเสมอภาค ความโปร่งใส อยู่บนพื้นฐานของการแข่งขัน 
ที่เป็นธรรม โดยคำานึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่าและคุณภาพ มีการเปรียบเทียบองค์ประกอบต่างของคู่ค้าโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีการ 
ทำาสัญญาระหว่างคู่ค้า มีระบบการจัดเก็บเอกสาร โดยมีการแต่งตั้งกรรมการมาช่วยในการพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
 • คู่แข่ง : 
  • ปฏิบัติตามกรอบ กติกา การแข่งขันที่ดี เป็นธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต และไม่ทำาลายคู่แข่งขัน
  • บริษัทฯ มีข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กรอย่างชัดเจน  ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทำางาน ภายใต้หัวข้อ ระเบียบวินัย
ในการทำางาน  
 • เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ และหลีกเลี่ยงการกระทำาที่ไม่สุจริต
 • นโยบายในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ 
และพัฒนา การบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 • การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment)
  บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตภายในของบริษัทฯ ที่ก่อให้เกิด 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และการนำาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ และมาตรการประหยัดพลังงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต และลดมลภาวะ 
ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยบริษัทฯ ได้เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 • การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
   บริษัทฯ  ได้รับการตรวจประเมินและได้ใบรับรองระบบ  ISO14001:2004 จาก BUREAU VERITAS CERTIFICATION  (THAILAND) LTD. 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 (วันที่หมดอายุ 17 มกราคม  2558 )
 • การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการนำาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
  • บริษัทฯ ได้นำากระดาษที่ใช้แล้ว และยังเหลือพื้นที่อีกหนึ่งหน้า นำากลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดความสูญเปล่าจากการใช้กระดาษภายในโรงงาน  
  • บริษัทฯ ได้นำาลมร้อนที่ออกจาก Hopper Dryer หมุนเวียนกลับมาใช้อีก  เพื่อลดการทำางานของ Heater เป็นการประหยัดพลังงาน
อีกทางหนึ่ง  โดยไม่มีผลกระทบต่อการทำางาน
  • บริษัทฯ ได้ทำาการรวบรวมภาชนะที่ทิ้งแล้ว เช่น กล่องนม กล่องน ้ ำาผลไม้ เพื่อนำาไปบริจาค เพื่อการนำากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
 • มาตรการประหยัดพลังงาน
  • ขยายการปรับเปลี่ยนโคมไฟโรงงาน High-Bay 400W เป็น Fluorescent T5 4x54W ในโรงงานผลิตที่ 1
  • ตรวจซ่อมบำารุงรักษา Capacitor Bank ที่ใช้ควบคุม Power Factor ที่ชำารุดให้ทำางานเต็มประสิทธิภาพ ในโรงงานผลิตที่ 1
  • ลดแรงดันลมอัดของปั๊มลม จาก 7.5 บาร์ เป็น 7.0 บาร์ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ในโรงงานผลิตที่ 1
  • ลดการใช้พลังงาน โดยการลดการใช้งาน Air Compressor จาก 2 ตัว เหลือ 1 ตัว ในโรงงานผลิตที่ 2
  • ปรับเปลี่ยนโคมไฟโรงงาน High-Bay 250W เป็น Tornado 80W ในโรงงานผลิตที่ 2
  • ปรับปรุงห้องปั๊มลม  เพื่อลดอุณหภูมิขาเข้าอย่างน้อย 1 องศาเซลเซียส ในโรงงานผลิตที่ 2
  • ติดตั้ง Inverter ควบคุมการทำางานของมอเตอร์ Blower ห้องพ่นสีให้เหมาะสมกับภาระงาน เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า   
ในโรงงานผลิตที่ 3
  • ขยายการเปลี่ยนหลอด Fluorescent จากหลอดรุ่นเก่า 36W เป็นหลอด T5 28W ในสำานักงานทั้งหมด
 • ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
  • บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่าง ๆ โดยผ่านตู้แสดงความคิดเห็นของพนักงานบริษัทฯ ผ่านหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้ง ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
  • มีกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ และติดตามแก้ไขข้อร้องเรียน โดยมีการนำาเสนอผลการติดตาม และแก้ไขข้อร้องเรียน  
ผ่านการประชุม Operation เป็นประจำา

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 • นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน 
อย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเช่น Website ของบริษัทฯ  
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานประจำาปี เป็นต้น
 • การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 
โดยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงาน
ของบริษัท และการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ปรากฏในรายงานประจำาปี 
หน้าที่ 19-20 ในหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
 • การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
  • บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทน ไว้แล้วในรายงานประจำาปี หน้าที่ 15-19 ในหัวข้อการจัดการ
  • บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ และจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ในคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ไว้แล้วในรายงานประจำาปี หน้าที่ 15 ในหัวข้อการจัดการ
 • การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา
  • บริษัทฯ ได้เปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้แล้วในรายงานประจำาปี หน้าที่  38 ในรายงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ
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 • การเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น
  • บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ไว้แล้วในรายงานประจำาปี หน้าที่ 13 ในหัวข้อผู้ถือหุ้น และบน Website  
ของบริษัทฯ
 • การเปิดเผยการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ในกรณี (ถ้ามี) รายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยชื่อของบุคคล ที่มีการทำารายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของ
รายการเงื่อนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ ไว้แล้วในรายงานประจำาปี หน้าที่ 80-82 ในหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • การเปิดเผยการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร
  • บริษัทฯ ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบและรวบรวมไว้
ทุกปี 
 • การเปิดเผยรายงานทางการเงิน
  • คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้ง สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ 
ในรายงานประจำาปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม 
กับธุรกิจ และถือปฏิบัติโดยสม ่ ำาเสมอ รวมทั้ง รายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผย
ข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
  • รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
  • รายละเอียดรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน อยู่ในรายงานประจำาปี หน้าที่ 39
 • หน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์
  • บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน และมีความเท่าเทียมกัน โดยได้เปิดช่องทางให้ 
ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำาคัญของบริษัท เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น ภาพรวมบริษัท/คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น/ข้อมูลสำาคัญ
ทางการเงิน/งบการเงิน/ข่าวบริษัท/ แบบ 56-1 และรายงานประจำาปี เป็นต้น บน Website ของบริษัทฯ  (http://www.unionplastic.co.th ) 
ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 • นโยบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีอำานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและจัดการบริษัท 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท  ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  บริษัทฯ กำาหนดบทบาทและอำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันบุคคลที่ดำารงตำาแหน่ง 
ประธานกรรมการ ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ 
ในการกำาหนดนโยบาย การกำากับดูแล และการบริหารงานประจำา โดยบริษัทฯ มีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ  
และมีการแบ่งแยกอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาด ระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี  และการดูแลทรัพย์สิน
ของบริษัท เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำานาจโดยไม่จำากัด
 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  • คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ ตามข้อบังคับบริษัท รวมถึง การควบคุมดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  • คณะกรรมการบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการกำาหนด นโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท 
  • คณะกรรมการบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท เช่น  
เป้าหมายทางการเงิน นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ รวมทั้งกำากับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำาเนินงานตามนโยบาย แผนงาน  
และกลยุทธ์ที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมในการกำาหนดมาตรฐาน 
ความประพฤติที่ดี ไว้ ในข้อบังคับในการทำางาน และมีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน เพื่อให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ  รวมทั้งได้ 
เน้นถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีคุณธรรม และการไม่เอาเปรียบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้คติพจน์ “คุณธรรม คุณภาพ 
คุณประโยชน์”
 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • กรณีท่ีบริษัทฯ (ถ้ามี) การทำาธุรกรรม กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท  
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จะมีมาตรการ และนโยบายให้มีการทำารายการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยได้คำานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเป็นสำาคัญ ในการพิจารณาอนุมัติการทำาธุรกรรมได้กระทำาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
  • ในกรณีที่บริษัทฯ  (ถ้ามี) การอนุมัติการทำาธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว เช่น การซื้อขายสินค้า 
เป็นต้น บริษัทฯ จะมีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการติดตามการลงทุนในบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง บริษัทร่วมและบริษัทย่อย อย่างสม ่ ำาเสมอ
 • มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการดำาเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย 
โดยได้ดำาเนินการ ดังนี้
  • มีสำานักตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี เป็นผู้รับผิดชอบในการ 
ตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
และมีการทบทวนระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม ่ ำาเสมอ ปีละ 1 ครั้ง นอกเหนือจากการสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
ของแต่ละระบบงานของบริษัทฯ
  • มีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้จัดทำาคู่มือการบริหาร 
ความเสี่ยงขึ้น พร้อมกับได้ให้แต่ละหน่วยงานประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการประชุม
ของแต่ละหน่วยงาน บริษัทฯ มีนโยบายในการติดตามเหตุการณ์ความเสี่ยงเป็นประจำาทุกเดือน โดยกำาหนดให้รายงานผลความก้าวหน้าไตรมาสละ  
1 ครั้ง และในระดับองค์กรปีละ 2 ครั้ง 
 • การประชุมคณะกรรมการ
  • บริษัทฯ ได้กำาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และได้แจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำาหนดการดังกล่าว 
เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
  • บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ เป็นประจำาทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานและติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัท  
รวมทั้ง พิจารณารายงานทางการเงินทุกไตรมาส ตลอดจนการพิจารณารายการเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)  
ก่อนการนำาส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำานักงาน ก.ล.ต
  • เลขานุการบริษัท จะจัดเตรียมและส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่ 
คณะกรรมการล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
  • ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ในการเสนอเรื่องเข้าสู่ 
วาระการประชุม
  • ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและมากพอ ที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำาคัญกันอย่างรอบคอบและทั่วกัน  
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำาสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็น 
การกำากับดูแลกิจการ
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการทุกคน จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่จะติดเดินทางไปต่างประเทศหรือ 
ติดภาระกิจอื่นหรือป่วย
  • กรรมการผู้จัดการ เชิญผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านบัญชีและการเงิน 
  • สนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำาเป็นเพิ่มเติม จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับ 
มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำาหนดไว้
 • การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร
  • มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน 
และปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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  • การพัฒนาความรู้ผู้บริหาร
   • ผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร  ดังต่อไปนี้

 
 ลำาดับที ่ หลักสูตร จำานวนชั่วโมง

1 ภาษาญี่ปุ่น 36
2 ISO 14001 : 2004 Awareness Requirements 12
3 Audit Change From Internal Auditor to Consultant 6
4 Risk Management 72

 • ค่าตอบแทนกรรมการ
  • บริษัทฯ มีกระบวนการกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
กำาหนดค่าตอบแทน รวมทั้ง ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
  • ค่าตอบแทนของกรรมการมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง พิจารณาจากประสบการณ์ 
ภาระหน้าที่ ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน 
  • ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร  เป็นไปตามผลงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
 • การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร
  • การพัฒนาความรู้กรรมการ
   • กรรมการตรวจสอบได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Monitoring The System of Internal Audit Function and Risk  
Management (MIR 14/2013)  มี 2 ท่าน คือ 1. รศ. ดร. พักตร์ผจง  วัฒนสินธุ์  และ 2. คุณบรรเจิด  ตั้งเลิศไพบูลย์
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลการนำาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  
โดยกำาหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับ ซึ่งระบุอยู่ในระเบียบข้อบังคับการทำางาน 
หากพนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ นอกจากนี้ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้กำาหนด
ให้กรรมการและผู้บริหารลงนามในหนังสือรับรองรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ/หรือผู้บริหาร เพ่ือแสดงถึง 
การไม่กระทำาการใด ๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการนำาข้อมูลที่เป็นความลับ 
ของบริษัทฯ ไปใช้ ไม่ว่าจะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ หรือนำาความเสียหายมาสู่บริษัทฯ โดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม  
รวมทั้งการนำาข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่งหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ

การควบคุมภายใน
 คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการสอบทาน 
ความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีข้ึน เพ่ือให้มั่นใจว่า  
ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ ดเีพยีงพอทีจ่ะชว่ยลดความเส่ียงในการทำาธรุกจิ สามารถชว่ยปกปอ้งคุม้ครองทรพัยส์นิ 
ของบริษัทฯ จากการสูญหาย หรือนำาไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำานาจหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย  
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจนช่วยในการปกป้องคุ้มครอง 
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และ 
การตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ  
หรือพิจารณาในทุกไตรมาส ซึ่งในปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น และให้คำาแนะนำาต่อฝ่ายบริหาร 
ในเรื่องที่เป็นสาระสำาคัญ นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก คือ บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง 
จำากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำาปี 2556 ได้ให้ความเห็นว่า ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี 
ในงบการเงิน

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้สอบทาน 
ความมปีระสทิธผิลของระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบหลักของระบบการควบคมุภายใน  
5 สว่น ไดแ้ก ่องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบรหิารความเส่ียง การควบคมุการปฏบิติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ  
และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบ 
ของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมแล้ว ทั้ง 5 ส่วน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
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  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของทุกกระบวนการในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องมีความเชื่อมโยงกัน
ทุกระดับ จึงได้กำาหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ทำาหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำาหรับการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ภายใต้การกำากับดูแลของกรรมการผู้จัดการ และความเสี่ยงในระดับปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติ
งานในหน่วยงานนั้น ๆ โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีปัจจัย 
ความเสี่ยง  ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการดำาเนินธุรกิจ
  ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากต้นปี 2556 รัฐบาลมีนโยบายปรับอัตราค่าจ้างขั้นต ่ ำาเท่ากันทั้งประเทศทำาให้เกิด 
การเคลื่อนย้ายแรงงานจากสถานประกอบการหนึ่งไปยังสถานประกอบการหนึ่ง เพราะไม่มีความแตกต่าง หรือความได้เปรียบในเรื่องอัตราค่าจ้าง 
ส่วนใหญ่แล้วแรงงานดังกล่าวจะมาจากทุกภาคส่วนของประเทศ แรงงานบางส่วนได้ย้ายกลับภูมิลำาเนา จึงทำาให้บริษัทฯ ประสบปัญหาขาดแคลน
แรงงาน ทำาให้มีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น อย่างไรก็ดีบริษัทฯ จึงได้มีการลดความเสี่ยงนี้ด้วยการ นำาระบบออโตเมชั่นเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต
เพิ่มมากขึ้น และมีการอบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
  บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำาหนดให้มี 
นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ  
นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัว  เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำานวนมากรายจำานวนเงินสูงสุด
ที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากวัตถุดิบที่มีความสำาคัญต่อการผลิต
    บริษัทฯ ซื้อเม็ดพลาสติก 100%  เป็นการสั่งซื้อจากตัวแทนในประเทศ โดยการซื้อเป็นสกุลเงินบาทราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลกมีผล 
กระทบอย่างมากต่อต้นทุนวัตถุดิบของสินค้าพลาสติก เนื่องจากเม็ดพลาสติกเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำามันดิบ หากราคาน้ำามันดิบในตลาดโลก
สูงขึ้นก็มีผลทำาให้ ราคาเม็ดพลาสติกเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามด้วย ดังนั้นความผันผวนที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพตลาด 
และปัจจัยอื่น ๆ เช่น ระดับของอุปสงค์และอุปทาน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้นหากราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลกสูงขึ้น
ก็จะทำาให้ราคาเม็ดพลาสติกในประเทศสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางรองรับความเสี่ยง ดังนี้
  1. มีการตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาเม็ดพลาสติกจากผู้ขายมากกว่า 1 ราย ก่อนการสั่งซื้อ
  2. ติดตามแนวโน้มราคาเม็ดพลาสติกจากผู้ขายภายในประเทศและต่างประเทศ
  3. หากมีการขึ้นราคาของเม็ดพลาสติก บริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติก เนื่องจากลูกค้าได้ตกลง 
   ร่วมกันว่าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงนั้นโดยการรับภาระจากการปรับราคาของผลิตภัณฑ์ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  บริษัทฯ พิจารณาว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต ่ ำา เนื่องจากปริมาณของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้น 
ในระหว่างปีมีน้อยรายการและจำานวนเงินของแต่ละรายการเป็นจำานวนที่ค่อนข้างต ่ ำา

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
  บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ไม่มีดอกเบี้ยหรือมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด  หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ในปัจจุบันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต ่ ำา

ความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภัย
       จากการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าวเพียงเล็กน้อย เพราะได้การทำาการป้องกันอุทกภัย 
ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรม ทำาให้มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย ในกรณีที่มีการย้ายแม่พิมพ์ไปผลิตที่โรงงานบางปะกง จากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ 
ได้มีการทำากำาแพงกั้นน ้ ำาตรงบริเวณจุดที่มีความเสี่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วในปี 2556

ปัจจัยความเสี่ยง
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การวิเคราะห์การดำาเนินการที่ผ่านมา
 สภาวะเศรษฐกิจในปี 2556 โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลัง สถานการณ์ด้านการขายของตลาดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ลดลงเกือบทุก
บริษัท เพราะผลกระทบมาจากนโยบายรถยนต์คันแรกสิ้นสุดลง ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ 
ในระดับหนึ่ง สถานการณ์น ้ ำาท่วมในภาคตะวันออก การขาดแคลนแรงงาน ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น จากการปรับค่าแรงขั้นต่ ำา รวมไปถึง 
การปรับขึ้นของค่าพลังงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาน ้ ำามัน ค่าขนส่ง ทำาให้ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2556 ลดลง ประมาณ 118 ล้านบาท  
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และความสามารถในการทำากำาไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2556  ลดลงจากปี 2555 จำานวน 14.65 ล้านบาท โดยแยก 
ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์  ดังนี้ 
 1. กลุ่มรถยนต์ มีรายได้ลดลง คิดเป็น 5.13%
 2. กลุ่มรถจักรยานยนต์ มีรายได้ลดลง คิดเป็น 11.38%
 3. กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า มีรายได้ลดลง คิดเป็น 72.07%
 4. กลุ่มอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็น 15.72% 
 5. แม่พิมพ์ มีรายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็น 73.15%

สัดส่วนรายได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ (%)

 

 
 
  

 

 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
 ปัจจัยภายนอก  
 สภาพการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมมีความรุนแรงด้วยเหตุของการย้ายฐานการผลิตของคู่แข่งขันจากภายนอกประเทศที่มีศักยภาพ  
และมีความสัมพันธ์ในภาคธุรกิจมาก่อนเข้ามาภายในประเทศ ประกอบด้วย เสถียรภาพทางการเมือง โดยเฉพาะการออกมาชุมนุมประท้วง  
ที่มีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อ มีการยกเลิกใบสั่งจองรถยนต์คันแรก แสดงว่ากำาลังซื้อในภาคเอกชนมีแนวโน้มที่ลดลงสอดคล้องกับรายงานการมีหนี้ 
ในภาคครัวเรือนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขาดแคลนแรงงาน การปรับขึ้นของค่าแรงงาน จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้รายได้โดยรวมของบริษัทฯ  
ลดลง  ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายกับมีแนวโน้มสูงขึ้น
 ปัจจัยภายใน 
 จากสถานการณ์ภายนอกที่ความผันผวนอย่างรุนแรงทั้งในภาคเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม บริษัทฯ จึงได้มีการเตรียมความพร้อม 
เพื่อรองรับมือกับเหตุดังกล่าว โดยมีการปรับปรุงขบวนการผลิตให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านคุณภาพ  
ด้านราคา การส่งมอบ และเน้นในด้านการบริการแบบ One Stop Service มีการนำาระบบ Automation มาใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้น รวมถึง 
การเพิ่มพูนความรู้ให้การอบรมพนักงานในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงาน
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ผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร
 จากการวิเคราะห์งบการเงินของ บริษัท  ยูเนี่ยนพลาสติก  จำากัด  (มหาชน) พบว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการทำากำาไรในปี 2556 
ลดลงจากปี 2555 เนื่องจากยอดรายได้ของบริษัทฯ ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะรถยนต์ รถจักรยานยนต์   
และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีอัตรารายได้ที่ลดลง ส่วนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และแม่พิมพ์

 
 

 ความสามารถในการทำากำาไร  
    บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) มีความสามารถในการทำากำาไรในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 สำาหรับกำาไรต่อหุ้นลดลงจาก  
3.47 บาท เป็น 2.89 บาท อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน ลดลงจาก 9.80 % เป็น 8.71% เมื่อพิจารณาถึงอัตรากำาไรขั้นต้น ปี 2556 ลดลงจาก 
ปี 2555 คือ 13.94% เป็น 13.04% ในด้านอัตรากำาไรสุทธิลดลงจากปีก่อนในปี 2556 เท่ากับ 7.59% ส่วนของปี 2555 เท่ากับ 8.06% ตามลำาดับ
 กำาไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจาก 3.47 บาทในปี 2555 เป็น 2.89 บาท ในปี 2556 ตามลำาดับ ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ 
ลดลงจากปี 2555 ประมาณ 16.88% 
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 แนวทางแก้ไข บริษัทฯ ได้ดำาเนินการควบคุมต้นทุน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยนำาระบบ Automation มาใช้ ลดความสูญเสีย 
และพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการฝึกอบรม 
 โดยอัตราผลตอบแทนต่อการใช้สินทรัพย์ (ROA) ลดลงจาก 11.25% เป็น 9.33% และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 
 ลดลงจาก 14.37% เป็น 12.04% ในขณะเดียวกันอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมลดลงจาก 1.39 เท่า เป็น 1.23 เท่า อัตราผลตอบแทน 
จากสินทรัพย์ถาวรสุทธิลดลงจาก 53.61% เป็น 47.23% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงจาก 11.93% เป็น 9.33% 
 เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่ทำาให้อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวมในปี 2556 เป็น 1.23 เท่า พบว่าประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์ 
ส่วนใหญ่ของกิจการยังสามารถใช้ประโยชน์เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.85 เท่า  
เป็น 3.22 เท่า อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือลดลงจาก 14 รอบ เป็น 12.79 รอบ อันเนื่องมาจากยอดขายในปี 2556 ลดลง ระยะเวลา 
การเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 46 วัน เป็น 56 วัน ลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำาหนดชำาระและไม่มีปัญหาในการเรียกเก็บหนี้ เนื่องจาก
เป็นลูกหนี้รายใหญ่ คือ บริษัทที่ผลิตรถยนต์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย บริษัทฯ จึงพิจารณาไม่ตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนระยะเวลา 
ขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 29 วัน
 ส่วนในด้านต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 จำานวน 2 ล้านบาท โดยสาเหตุหลัก                          
เป็นการเพิ่มขึ้นในกลุ่มของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานโดยเฉพาะในส่วนของผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
ถึงแม้ว่าในปีนี้ค่าใช้จ่ายในการขายจะลดลงตามแนวโน้มของยอดขายที่ลดลงก็ตาม

 
 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
   ในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงระยะสั้น หรือการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทฯ ในการชำาระหนี้ระยะสั้น พบว่าบริษัทฯ  
มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ในปี 2556 บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2555 คือ อัตราทุนหมุนเวียนเท่ากับ 3.22 เท่า และ 2.85 เท่า                                                                            
ส่วนอัตราทุนหมุนเร็วเท่ากับ 2.69 เท่า และ 2.39 เท่า ในระหว่างปี 2556 และ 2555 ตามลำาดับ  

 ความสามารถในการชำาระหนี ้
  พิจารณาจากภาพโดยรวมแล้วบริษัทฯ ยังมีศักยภาพในการชำาระหนี้ได้โดยไม่มีผลกระทบทางด้านความเสี่ยงใด ๆ  เมื่อพิจารณากระแสเงินสด
จากการดำาเนินงานจะเห็นว่าในปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานเป็นบวก ซึ่งเป็นข้อสนันสนุนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความสามารถ
ในการชำาระหนี้ได้
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ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีฐานะการเงินซึ่งวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ หนี้สิน และ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

          (หน่วย : ล้านบาท)

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 รายการ ปี เพิ่ม / (ลด)

      2556 2555 จำานวน %

รวมสินทรัพย์ 763.51 810.58 (47.07) (5.81)

รวมหนี้สิน 162.59 191.82 (29.23) (15.24)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 600.92 618.76 (17.84) (2.88)
 

 การวิเคราะห์สินทรัพย์ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์จำานวน 763.51 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำานวน 47.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.81 

โดยมีรายละเอียดสำาคัญ  ดังนี้

  • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
         เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 

นับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้ 

                                                                                                                                  (หน่วย : ล้านบาท)

  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 
กระแสเงินสด

 2556 2555

เงินสดคงเหลือยกมาต้นปี 222 216

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  

  กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 116 136

  การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 11 (31)

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 127 105

รับดอกเบี้ย 2 5

จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (30) (29)

รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 15 13

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 114 94

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (131) (25)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (91) (63)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (108)  6

เงินสดคงเหลือปลายปี 114  222
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ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) มูลค่าลูกหนี้การค้าคงเหลือ (ล้านบาท)

 • ในปีปัจจุบันบริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 114 ล้านบาท จากผลประกอบการตามปกติของบริษัทฯ  

ที่มีกำาไรจากการดำาเนินงาน โดยเงินสดรับจากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของกิจการ  

โดยเฉพาะการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ

 • บริษัทฯ มีเงินสดจ่ายในกิจกรรมลงทุน จำานวนรวมทั้งสิ้น 131 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างมากโดยเงินสดจ่ายดังกล่าว  

ใช้ไปในการลงทุนประเภทเงินฝากประจำา จำานวนทั้งสิ้น 105 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาลจำานวน ประมาณ 3 ล้านบาท เพื่อใช้สำาหรับค ้ ำาประกัน 

การใช้ไฟฟ้า รวมถึงมีเงินสดจ่าย สำาหรับการซื้อสินทรัพย์ถาวรและซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 53 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ  

มีเงินปันผลรับจำานวนประมาณ 30 ล้านบาทในปีปัจจุบัน

 • บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำานวน 91 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำาปี ซึ่งมากกว่าในปี 2555  

ที่มีการจ่ายปันผลและเงินสดจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย จำานวนทั้งสิ้น 63 ล้านบาท

  • ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   ณ 31 ธันวาคม 2556 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำานวนเงิน 119.36 ล้านบาท  

ลดลงจากปี 2555 เป็นจำานวนเงิน 39 ล้านบาท  พบว่าอายุหนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ และไม่มีปัญหาในการรับชำาระหนี้ บริษัทฯ จึงพิจารณา

ไม่ตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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  • สินค้าคงเหลือ 
   มูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555 สรุปได้  ดังนี้ 

 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555

สินค้าสำาเร็จรูป 12,589 14,120 (958) (973) 11,631 13,148

งานระหว่างผลิต 21,661 30,862 (219) (318) 21,442 30,544

วัตถุดิบ 14,124 17,229 (729) (387) 13,395 19,730

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 8,105 9,374 (384) (177) 7,721 6,309

รวม 56,479 71,585 (2,290) (1,855) 54,189 69,731

ราคาทุน
รายการ

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิ

ที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ

ระยะเวลาการถือครองสินค้า เป็นจำานวนวันโดยเปรียบเทียบกับมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิ

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
 

ระยะเวลาการถือครองสินค้า (วัน)
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   • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำานวน 3.7 ล้านบาท คือที่ดินที่บางชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเช่า เพื่อใช้ 

ในการดำาเนินงาน 

   • ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    มีจำานวน 271.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำานวน 4.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.68 ส่วนใหญ่เกิดจากการตัด 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ และบริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรลดลงจากปีก่อน 53.61% เป็น 47.23%  

ตามลำาดับ 

 หนี้สิน
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำานวน 162.59 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำานวน 29.24 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 15.24 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

  • เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

   มีจำานวน 125.58 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555  จำานวน 33.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.26 เนื่องจากมีผลกระทบมาจาก 

คำาสั่งซื้อของลูกค้าลดลง จึงทำาใหการสั่งซื้อวัตถุดิบลดลงตามไปด้วย  ซึ่งเจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบ  

  • สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
   จำานวน 37.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.43 เนื่องมาจากผลขาดทุนจากการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำานวน 600.92 ล้านบาท ลดลง 17.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.88 เป็นผล 

มาจากการที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลออกในระหว่างปีในจำานวนที่มากกว่ากำาไรในปี

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
 โดยสรุป การที่บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากการมีกระแสเงินสดในการดำาเนินงานของปี 2556 บริษัทฯ คาดว่าความเสี่ยงจาก 

การชำาระหนี้อยู่ในระดับต ่ ำา เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ที่ใช้ในการลงทุน ปรับปรุงกิจการของบริษัทฯ เงินส่วนใหญ่ได้มาจากผลการดำาเนินงานในปี  

ภายในบริษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อปัจจัยการผลิตและการลงทุนซื้อเครื่องจักรกับอุปกรณ ์

ที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ

 สำาหรับการบริหารจัดการทุน วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม  

เพื่อสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 บริษัทฯ มีอัตราส่วน 

หนี้สินต่อทุน เท่ากับ 0.27 : 1 (2555 : 0.31 : 1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.27 : 1 (2555: 0.31 :1)
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ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
 บริษัทฯ ได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์สำานักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี

 บริษัทฯ มีจำานวนเงินขั้นต ่ ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน  ดังนี้

  (หน่วย : ล้านบาท)

 
ระยะเวลา

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2556 2555

ภายใน  1 ปี 2 2

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี - 1

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ คือ บริษัทฯ ได้นำามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้  

มาถือปฏิบัติ มาตรฐานฉบับนี้กำาหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์ และหนี้สิน รับรู้ผลกระทบ 

ทางภาษีเป็นสินทรัพย์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว 

ในงวดปีปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯ รับรู้ผลกระทบทางภาษีมาโดยตลอด   

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 จำานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ดังนี้

         (หน่วย: พันบาท)

  งบแสดงฐานะการเงิน

 

รายการ

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
  ตามวิธีส่วนได้เสีย/
                งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

  (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

 ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน - - 4,715

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 7,028 6,123 6,724

 รวม 7,028 6,123 11,439
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. พักตร์ผจง  วัฒนสินธุ์                                   
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายบรรเจิด  ตั้งเลิศไพบูลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์  อรุณานนท์ชัย เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้ขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามกฎบัตรและ
สอดคล้องตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง                               
มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการ
ภายใน  และผู้สอบบัญชี ในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้เสนอรายงานผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำา 
ทุกไตรมาส สรุปสาระสำาคัญของผลการปฏิบัติงาน ได้ดังนี้               
 1) การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาส และรายงาน
ทางการเงินสำาหรับปี 2556 ร่วมกับผู้สอบบัญชีฯ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย                       
ได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และ 
เชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและคำาแนะนำาเพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ
 2)   การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  บริษัทฯ มีการประเมินความเพียงพอของ 
ระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมประเมินด้วย เพื่อทบทวนความเพียงพอ 
และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบ
ของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนงาน อัตรากำาลัง ตลอดจนสอบทานผลการตรวจสอบ รวมทั้งติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง 
ในประเด็นที่มีนัยสำาคัญ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม  
 3) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำาหนดที่วางไว้
 4) การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ว่าเป็นไป 
ตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไป โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ
 5) การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัทฯ 
 6) การประเมินตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเอง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ
 7) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ 
บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทในระดับสากลที่มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของ 
บริษัท  ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2557    

   ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

   

   (รองศาสตราจารย์ ดร. พักตร์ผจง  วัฒนสินธุ์)

                            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

                        บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)

   วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

                
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น 
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 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงิน 
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าว
จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่ ำาเสมอ   
ทั้งยังใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการอย่างดีที่สุดในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ 
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มี 
การปฏิบัติตามระบบดังกล่าว ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายในเป็นประจำาทุกปีต่อผู้สอบบัญชีและ 
กรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของระบบการควบคุมภายใน  
รวมทั้งการกระทำาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำารายงานของบริษัทฯ  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดกฎหมาย
และมีความครบถ้วนถูกต้อง
 
 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้และแน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น 
สาระสำาคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว                          

               

ในนามคณะกรรมการบริษัท

       (นายฐิติวัฒน์  สืบแสง) (นายสุพจน์  ขันธวิจิตร์)
         ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและ
หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�า
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ  
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและ 
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน 
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและ
การน�าเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์  
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ 
รวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชี
ที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสด 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจาก

การน�ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ทีแ่สดงเป็นข้อมลูเปรยีบเทยีบ เพือ่สะท้อนรายการปรบัปรงุจาก 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงักล่าว และน�าเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้น�ามาถือปฏิบัติใหม่
ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

 

 เติมพงษ ์ โอปนพันธุ์
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501

บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด
กรุงเทพฯ : 19 กุมภาพันธ์ 2557
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่

1 มกราคม 2555
ณ วันที่

1 มกราคม 2555
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินค้าคงเหลือ 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนที่มีภาระค�า้ประกัน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

 8 113,941,414  222,048,480  216,212,724  113,941,414  222,048,480  198,872,436 

 9 105,000,000  -  -  105,000,000  -  - 

 10 119,361,417  158,539,002  101,026,435  119,361,417  158,539,002  97,832,151 

 11 54,188,958  69,731,166  56,875,380  54,188,958  69,731,166  56,875,380 

  11,624,656  4,990,267  1,039,321  11,624,656  4,990,267  1,039,321 

  404,116,445  455,308,915  375,153,860  404,116,445  455,308,915  354,619,288 

 12 14,485,418  11,500,000  11,500,000  14,485,418  11,500,000  11,500,000 

 12 -  -  -  -  -  14,600,000 

 13 11,065,283  9,829,013  8,968,606  2,499,990  2,499,990  2,499,990 

 14 20,002,200  20,002,200  19,997,200  20,002,200  20,002,200  19,997,200 

 15 3,738,143  3,738,143  3,738,143  3,738,143  3,738,143  3,738,143 

 16 268,889,868  273,386,381  279,463,950  268,889,868  273,386,381  279,463,950 

 17 2,177,046  2,330,262  3,830,228  2,177,046  2,330,262  3,830,228 

 23 7,027,981  6,123,104  11,439,030  7,027,981  6,123,104  11,439,030 

 18 32,009,438  28,369,216  25,949,856  32,009,438  28,369,216  25,949,856 

  359,395,377  355,278,319  364,887,013  350,830,084  347,949,296  373,018,397 

  763,511,822  810,587,234  740,040,873  754,946,529  803,258,211  727,637,685

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน 

  หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

 ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

  หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย

 ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

 ของบริษัทย่อย

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่

1 มกราคม 2555
ณ วันที่

1 มกราคม 2555
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

 19 124,483,075  155,156,544  105,529,265  124,483,075  155,156,544  108,204,422 

  1,095,000  4,323,000  6,132,000  1,095,000  4,323,000  6,132,000 

  125,578,075  159,479,544  111,661,265  125,578,075  159,479,544  114,336,422 

        

 20 37,014,244  32,345,595  33,691,311  37,014,244  32,345,595  33,691,311 

  37,014,244  32,345,595  33,691,311  37,014,244  32,345,595  33,691,311 

  162,592,319  191,825,139  145,352,576  162,592,319  191,825,139  148,027,733 

       

 

  250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000 

  250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000 

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

    

 21 62,500,000  62,500,000  62,500,000  62,500,000  62,500,000  62,500,000 

  121,219,503  139,062,095  106,864,890  112,654,210  131,733,072  99,909,952 

  600,919,503  618,762,095  586,564,890  592,354,210  611,433,072  579,609,952 

        

  -  -  8,123,407  -  -  - 

  600,919,503  618,762,095  594,688,297  592,354,210  611,433,072  579,609,952 

  763,511,822  810,587,234  740,040,873  754,946,529  803,258,211  727,637,685 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ก�าไรขาดทุน

รายได้

รายได้จากการขาย

รายได้อื่น

 รายได้จากการขายเศษวัสดุ

 เงินปันผลรับ

 อื่นๆ 

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  911,552,013  1,029,585,424  911,552,013  1,029,585,424 

      

  12,241,102  12,380,057  12,241,102  12,380,057 

 13, 14 29,196,496  25,396,444  29,696,494  25,396,444 

  13,667,929  14,177,753  13,667,929  14,426,171 

  966,657,540  1,081,539,678  967,157,538  1,081,788,096 

  792,663,551  886,079,049  792,663,551  886,079,049 

  40,969,238  43,709,441  40,969,238  43,709,441 

  50,606,750  46,588,025  50,606,750  46,254,029 

  884,239,539  976,376,515  884,239,539  976,042,519 

  82,418,001  105,163,163  82,917,999  105,745,577 

 13 1,736,268  860,407  -  - 

  84,154,269  106,023,570  82,917,999  105,745,577 

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

  84,151,731  106,023,570  82,915,461  105,745,577 

 23 (10,749,068) (18,925,317) (10,749,068) (18,925,317)

  73,402,663  87,098,253  72,166,393  86,820,260 

      

  -  -  -  -

  73,402,663  87,098,253  72,166,393  86,820,260 

     

  73,402,663  87,194,345  72,166,393  86,820,260 

  -  (96,092)      

  73,402,663  87,098,253 

 24 

  2.94  3.49  2.89  3.47 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินซึ่ง
แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุ 2556 25562555

(ปรับปรุงใหม่)

2555

(ปรับปรุงใหม่)
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)

งบการเงินซึ่ง
แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุ 2556 25562555 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

 จากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

 รายการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ

  ที่จะได้รับ (โอนกลับ)

 ก�าไรจากการจ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์

 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ก�าไรจากการรับเงินคืนทุนจากบริษัทย่อย

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

 รายได้เงินปันผล

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 ดอกเบี้ยจ่าย

 ดอกเบี้ยรับ

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

 และหนี้สินด�าเนินงาน

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 สินค้าคงเหลือ

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

รับดอกเบี้ย

จ่ายดอกเบี้ย

จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

  84,151,731 106,023,570 82,915,461 105,745,577

 16, 17 56,428,918 57,788,692 56,428,918 57,788,692 

 11 435,171 (622,789) 435,171 (622,789)

 16 (268,133) (1,265,425) (268,133) (1,265,425)

 17 - 18,596 - 18,596 

 13 (1,736,268) (860,407) - - 

  - - - (307,869)

  48,193 173,432 48,193 173,432 

 13, 14 (29,196,496) (25,396,444) (29,696,494) (25,396,444)

  10,270,196 4,716,715 10,270,196 4,716,715 

  2,538 - 2,538 - 

  (4,634,325) (4,463,646) (4,634,325) (4,463,646)

  115,501,525 136,112,294 115,501,525 136,386,839 

  41,215,778 (57,701,957) 41,215,778 (60,896,241)

  15,107,037 (12,232,997) 15,107,037 (12,232,997)

  (6,634,389) (3,950,946) (6,634,389) (3,950,946)

  (29,339,463) 50,757,092 (29,339,463) 50,903,634 

  (3,228,000) (1,809,000) (3,228,000) (1,809,000)

  (5,601,547) (6,062,431) (5,601,547) (6,062,431)

  127,020,941 105,112,055 127,020,941 102,338,858 

  2,547,939 4,479,604 2,547,939 4,479,604 

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

  (28,586,760) (28,686,014) (28,586,760) (28,686,014)

  13,292,593 12,657,263 13,292,593 12,657,263 

  114,272,175 93,562,908 114,272,175 90,789,711 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)

งบการเงินซึ่ง
แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุ 2556 25562555 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้ออาคารและอุปกรณ์

จ่ายช�าระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น

เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกันเพิ่มขึ้น

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน

รับเงินคืนทุนจากบริษัทย่อย

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล

จ่ายคืนทุนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

 ของบริษัทย่อย

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

 รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระ

 16 (47,496,465) (46,265,148) (47,496,465) (46,265,148)

  (3,673,689) (4,803,502) (3,673,689) (7,625,201)

  636,825  1,686,909  636,825  1,686,909 

 17 (2,311,733) (712,400) (2,311,733) (712,400)

 9 (105,000,000) -  (105,000,000) - 

  (2,985,418) -  (2,985,418) - 

  -  (5,000) -  (5,000)

 13, 14 29,696,494  25,396,444  29,696,494  25,396,444 

 1.2 -  -  -  14,907,869 

  (131,133,986) (24,702,697) (131,133,986) (12,616,527)

 27 (91,245,255) (54,997,140) (91,245,255) (54,997,140)

  -  (8,027,315) -  - 

  (91,245,255) (63,024,455) (91,245,255) (54,997,140)

  (108,107,066) 5,835,756  (108,107,066) 23,176,044 

  222,048,480  216,212,724  222,048,480  198,872,436 

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

  2,339,683  3,673,689  2,339,683  3,673,689 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย  
โดยมบีรษิทั สหยเูนีย่น จ�ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัต้ังในประเทศไทยเป็นบรษิทัใหญ่ ธรุกจิหลกั 
ของบริษัทฯ คือการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับจ้างผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ ์
ซึง่รายได้จากการบรกิารดงักล่าวมจี�านวนทีไ่ม่เป็นสาระส�าคญั ทีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัฯ อยูท่ี ่11/1 หมู ่14  
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

1.2 ข้อมูลของบริษัทย่อย
 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 บริษัท ยูเนี่ยน โกเทค โมลดส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเสร็จ  
การช�าระบัญชีแล้ว บริษัทฯ ได้รับเงินคืนทุนจากบริษัทย่อยเป็นจ�านวน 14.9 ล้านบาท

2. เกณฑ์ ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554  
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

 ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปนี้ 
เรียกว่า “บริษัทฯ ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

   จัดตั้งขึ้นใน อัตราร้อยละ
 ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น
 2556 2555
 ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท ยูเนี่ยน โกเทค โมลดส์ จ�ากัด รับจ้างผลิตและ ไทย - -
 ซ่อมแซมแม่พิมพ์

 ข) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�านาจ 
ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

 ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

 ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออก 
จากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

 จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย 
ส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและ 
ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ 
บริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการบัญชี ใหม่

มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด ดังนี้

ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชสี�าหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบั 
 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
 ต่างประเทศ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8 ส่วนงานด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม ่มีความเกี่ยวข้องอย่าง 
  เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิด ค่าเสื่อมราคา 
  ที่ตีราคาใหม่
ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 
  ของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี 
ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และ 
หนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว 
ในงวดปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯ  
รับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจาก 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

 วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 1 มกราคม 2557
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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 วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 1 มกราคม 2557
  ที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 1 มกราคม 2557
  และการด�าเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้น 1 มกราคม 2557
  ตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก 1 มกราคม 2557
  การรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
  ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย 1 มกราคม 2557
  สัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน  1 มกราคม 2557
  การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญช ี 1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน
  ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557
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ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2557

 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน 
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ 
ต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

4.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีน่ืองจากการน�ามาตรฐานการบญัชี ใหม่ 
 มาถือปฏิบัติ 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ 3 เนื่องจากบริษัทฯ น�ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของ 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 

จ�านวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

 งบการเงิน  งบการเงิน

 ซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงิน  งบการเงิน

 ตามวิธีส่วนได้เสีย เฉพาะกิจการ ตามวิธีส่วนได้เสีย เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 เพิ่มขึ้น 7,028 7,028 6,123 6,123 11,439 11,439

ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 7,028 7,028 6,123 6,123 11,439 11,439

(หน่วย: พันบาท)

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

 งบการเงิน  

 ซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงิน  งบการเงิน

 ตามวิธีส่วนได้เสีย เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�าไรหรือขาดทุน:

ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง) (905) (905) 5,316 5,316

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง) 905 905 (5,316) (5,316)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท) 0.036 0.036 (0.213) (0.213)
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5. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของ
สนิค้าให้กบัผูซ้ือ้แล้ว รายได้จากการขายแสดงมลูค่าตามราคาในใบก�ากบัสินค้าโดยไม่รวมภาษมีลูค่าเพ่ิม ส�าหรบั
สินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว 

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดหมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสูง 
ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้ 

5.3 ลูกหนี้การค้า
 

ลูกหน้ีการค้าแสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั บรษิทัฯ บนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน
และการวิเคราะห์อายุหนี้ 

5.4 สินค้าคงเหลือ
 

สนิค้าส�าเรจ็รปูและงานระหว่างผลติแสดงมลูค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกล้เคยีงกบัต้นทุนจริง) หรือมลูค่าสทุธิ
ทีจ่ะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตท้ังหมดรวมท้ังค่าโสหุย้โรงงานด้วย

 
วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้ว
แต่ราคาใดจะต�่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
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5.5 เงินลงทุน

 ก) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปี รวมท้ังท่ีจะถือจนครบก�าหนดแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทนุตดัจ�าหน่าย บรษิทัฯ ตดับัญชส่ีวนเกนิ/รบัรูส่้วนต�่ากว่ามลูค่าตราสารหนีต้ามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ  
ซึ่งจ�านวนที่ตัดจ�าหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

 ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

 ค) เงินลงทนุในบรษิทัร่วมทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีหรอื งบการเงนิรวมแสดง
มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

5.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท�ารายการ  
หลังจากนั้น บริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯ รับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ทีด่นิแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผือ่การ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - 5, 10, 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ - 5, 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ส�านักงาน - 3, 5 ปี
ยานพาหนะ - 5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและระหว่างก่อสร้าง
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บรษัิทฯ ตดัรายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบญัช ีเมือ่จ�าหน่ายสนิทรพัย์หรอืคาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่าย
สินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)  
ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า 
บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นป ี
เป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ เป็นซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 3 และ 5 ปี

5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทีม่อี�านาจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถกูบรษิทัฯ 
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ บริษัทฯ 

นอกจากนีบุ้คคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอื
ทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ  
ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

5.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับ
ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพัน 
ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอาย ุ
การใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า 
 
จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู ้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง 
ตลอดอายุของสัญญาเช่า
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5.11 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุน 
จากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น  
ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช ้
 สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

5.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ 
เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ 
บริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษัทฯ มีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตาม
โครงการเงนิช่วยเหลอืหลงัออกจากงาน ซ่ึงบริษทัฯ ถอืว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออก
จากงานส�าหรับพนักงาน 

บริษัทฯ ค�านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ 
หน่วยทีป่ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระได้ท�าการประเมนิภาระผูกพนั
ดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
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ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์ 
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน

สนิทรพัย์หรอืหนีส้นิโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย มลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 
และหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่สามารถน�าไปจ่ายภาระผูกพันได้โดยตรง

 
สินทรัพย์โครงการ คือ สินทรัพย์ที่ถือไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สินทรัพย์โครงการ 
ไม่สามารถใช้ในการจ่ายช�าระเจ้าหนีแ้ละไม่สามารถจ่ายโดยตรงมายงับริษทัฯ ได้ บริษทัฯ วดัมลูค่ายติุธรรมของ
สนิทรพัย์โครงการโดยใช้ข้อมลูราคาตลาดและในกรณทีีส่นิทรพัย์โครงการเป็นตราสารหนีท้ีม่ตีลาดซือ้ขายคล่อง
บริษัทฯ จะวัดมูลค่าโดยใช้ราคาเสนอซื้อที่ประกาศ

ในการปฏิบัตติามมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นครัง้แรกในปี 2554 บรษิทัฯ 
เลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่าหนี้สินที่เคยรับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม  
โดยใช้วธิปีรบัย้อนหลงัเสมอืนว่าได้บนัทกึค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบันีม้าโดยตลอด

5.14 ประมาณการหนี้สิน
 

บรษิทัฯ จะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่มภีาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว  
และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษทัฯ จะเสียทรัพยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผกูพนันัน้ 
และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณ
จากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ 
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษ ี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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บรษิทัฯ รบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชสี�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษ ีรวมท้ังผลขาดทุนทางภาษท่ีียงัไม่ได้ใช้ในจ�านวน
เท่าทีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบรษิทัฯ จะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ 
จะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีก�าไรทางภาษี 
เพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บรษัิทฯ จะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถอืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วข้องกบัรายการ
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ 
การประมาณการในเรื่องท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ 
ต่อจ�านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริง 
อาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดลุยพินิจในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาเพือ่พจิารณาว่าบรษิทัฯ ได้โอนหรอืรบัโอนความเส่ียง
และผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุ
ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธ ิ
ที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจ�านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง 
ของราคาขายหรอืต้นทุนท่ีเกีย่วข้องโดยตรงกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ายบรหิาร
ได้ใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากสินค้าเส่ือมคณุภาพ โดยค�านงึถงึอายขุองสนิค้า
คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลอืเมือ่เลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือ
ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ 
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น  
ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต 
ซี่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี 
ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก 
ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จ�านวน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิด 
ในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น 

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ 
ดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ และบคุคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้อง
กันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
 ตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินรวม/
 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก�าหนดราคา
 2556 2555
รายการธุรกิจกับ
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)
ขายสินค้าและบริการ 110 76 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
รายได้อื่น 7 7 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
ซื้อวัตถุดิบ 19 14 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
    ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
 ตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 (หมายเหตุ 10)
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 15,599 16,087

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 15,599 16,087

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 (หมายเหตุ 19)
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 1,984 4,597

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,984 4,597

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินซึ่งแสดง 
 เงินลงทุนตามวิธี
 ส่วนได้เสีย/  งบการเงินรวม/
 งบการเงิน งบการเงิน
 เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ
 2556 2555

ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,223 8,516
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 943 (405)

รวม 11,166 8,111
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8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
 ตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555

เงินสด 50 50
เงินฝากธนาคาร 53,955 62,051
พันธบัตรระยะสั้น 59,936 159,947

รวม 113,941 222,048

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์ และพันธบัตรระยะส้ันมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 
 ถึง 2.44 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.63 ถึง 2.70 ต่อปี)

9. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนนี้ คือ เงินฝากประจ�าอายุ 10 เดือน และ 4 เดือน จ�านวน 90 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามล�าดับ

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
 ตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 15,472 15,645

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 15,472 15,645
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 96,402 132,171
 ค้างช�าระไม่เกิน 3 เดือน 330 5,804

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 96,732 137,975

รวมลูกหนี้การค้า  112,204 153,620
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 127 442
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 4,843 4,315
อื่น ๆ  2,187 162

รวมลูกหนี้อื่น 7,157 4,919

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  119,361 158,539
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11. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
  รายการปรับลดราคาทุน
 ราคาทุน ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
 2556 2555 2556 2555 2556 2555
สินค้าส�าเร็จรูป 12,589 14,121 (958) (973) 11,631 13,148
งานระหว่างผลิต 21,661 30,862 (219) (318) 21,442 30,544
วัตถุดิบ 14,124 17,229 (729) (387) 13,395 16,842
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 8,105 9,374 (384) (177) 7,721 9,197

รวม 56,479 71,586 (2,290) (1,855) 54,189 69,731

12. เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกัน

จ�านวนนี้เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งบริษัทฯ ใช้วางเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันการใช้ไฟฟ้า

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงิน

 ซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงิน

 ตามวิธีส่วนได้เสีย เฉพาะกิจการ

   จัดตั้งขึ้น  มูลค่าตามบัญช ี มูลค่าตามบัญชี

 ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน

 2556 2555 2556 2555 2556 2555

 ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท พีเอสวี โมลด์ จ�ากัด ผลิตและขายแม่พิมพ์ ไทย 25 25 11,065 9,829 2,500 2,500

รวม     11,065 9,829 2,500 2,500



รายงานประจำาปี 2556  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์64

13.2 ส่วนแบ่งก�าไรและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

  งบการเงิน
  ซึ่งแสดงเงินลงทุน
 บริษัท ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินรวม
 2556 2555

บริษัท พีเอสวี โมลด์ จ�ากัด 1,736 860
รวม 1,736 860

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมจ�านวน 499,998 บาท (2555: ไม่มี)

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

 ทุนเรียกช�าระ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รายได้รวมส�าหรับ ก�าไรส�าหรับปี

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ปีสิ้นสุดวันที ่ สิ้นสุดวันที่

 บริษัท 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

บริษัท พีเอสวี โมลด์ จ�ากัด 10  10  54  50  9  11 37  34 7  3  

14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

    เงินปันผลที่บริษัทฯ 
 ชื่อบริษัท สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าเงินลงทุน รับระหว่างปี
 2556 2555 2556 2555 2556 2555
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด 19.99 19.99 20,002 20,002 29,196 25,396
รวม   20,002 20,002 29,196 25,396
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15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คือ ที่ดินให้เช่า ทั้งนี้ ไม่มีการ
เคลื่อนไหวของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวในระหว่างปี

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีมูลค่าประมาณ 36 ล้านบาท  
ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐาน 
หลกัทีใ่ช้ในการประเมนิราคาท่ีดนิดงักล่าวประกอบด้วย อตัราผลตอบแทน อตัราเงนิเฟ้อ อตัราพืน้ทีว่่างระยะยาว 
และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า และราคาตลาด ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินรวม

    เครื่องตกแต่ง   สินทรัพย์
    ติดตั้ง  ระหว่างติดตั้ง
  อาคารและ เครื่องจักร  และเครื่องใช้  และระหว่าง
 ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ ์ ส�านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  76,474 202,123 581,155 230,849 7,884 17,328 1,115,813
ซื้อเพิ่ม - 5,426 927 15,043 522 28,021 49,939
จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (237) (4,495) (8,743) (3,123) (58) (16,656)
โอน - 4,049 3,361 20,964 - (28,374) -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 76,474 211,361 580,948 258,113 5,283 16,917 1,149,096
ซื้อเพิ่ม - 1,322 1,452 9,346 1,624 36,092 49,836
จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (249) (436) (1,960) (522) - (3,167)
โอน - 16,044 1,778 10,097 - (27,919) -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 76,474 228,478 583,742 275,596 6,385 25,090 1,195,765
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - 125,526 517,960 186,820 5,678 - 835,984
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 9,912 23,769 21,328 586 - 55,595
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่
 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (198) (4,481) (8,451) (2,802) - (15,932)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 135,240 537,248 199,697 3,462 - 875,647
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 10,867 20,137 22,256 704 - 53,964
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่
 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (248) (436) (1,947) (167) - (2,798)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 145,859 556,949 220,006 3,999 - 926,813
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - - 76 289 - - 365
ลดลงระหว่างป ี - - (14) (289) - - (303)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - - 62 - - - 62
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - - 62 - - - 62
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 76,474 76,120 43,638 58,416 1,821 16,917 273,386
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 76,474 82,619 26,731 55,590 2,386 25,090 268,890
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2555 (จ�านวน 53 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)   55,595
2556 (จ�านวน 51 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)   53,964
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16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

    เครื่องตกแต่ง   สินทรัพย์

    ติดตั้ง  ระหว่างติดตั้ง

  อาคารและ เครื่องจักร  และเครื่องใช้  และระหว่าง

 ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ ์ ส�านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 76,474 202,123 581,155 230,849 7,884 17,328 1,115,813

ซื้อเพิ่ม - 5,426 927 15,043 522 28,021 49,939

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (237) (4,495) (8,743) (3,123) (58) (16,656)

โอน - 4,049 3,361 20,964 - (28,374) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 76,474 211,361 580,948 258,113 5,283 16,917 1,149,096

ซื้อเพิ่ม - 1,322 1,452 9,346 1,624 36,092 49,836

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (249) (436) (1,960) (522) - (3,167)

โอน - 16,044 1,778 10,097 - (27,919) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 76,474 228,478 583,742 275,596 6,385 25,090 1,195,765

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - 125,526 517,960 186,820 5,678 - 835,984

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 9,912 23,769 21,328 586 - 55,595

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่

 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (198) (4,481) (8,451) (2,802) - (15,932)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 135,240 537,248 199,697 3,462 - 875,647

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 10,867 20,137 22,256 704 - 53,964

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่

 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (248) (436) (1,947) (167) - (2,798)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 145,859 556,949 220,006 3,999 - 926,813

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - - 76 289 - - 365

บันทึกลดลงระหว่างปี - - (14) (289) - - (303)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - - 62 - - - 62

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

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 76,474 76,120 43,638 58,416 1,821 16,917 273,386

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 76,474 82,619 26,731 55,590 2,386 25,090 268,890

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2555 (จ�านวน 53 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)   55,595

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยัง 
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงิน
ประมาณ 649 ล้านบาท (2555: 587 ล้านบาท)
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
 ตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555

ราคาทุน 12,915 10,603
หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (10,738) (8,273)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 2,177 2,330

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
 ตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555

มูลค่าตามบัญชีต้นป ี 2,330 3,830
ซื้อเพิ่ม 2,312 712
ตัดจ�าหน่าย - (18)
ค่าตัดจ�าหน่าย (2,465) (2,194)

มูลค่าตามบัญชีปลายป ี 2,177 2,330

18. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
 ตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555

ปี 2554 - 13,292
ปี 2555 15,077 15,077
ปี 2556 16,932 -

รวม 32,009 28,369
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บริษัทฯ ได้ด�าเนินการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายข้างต้นจากกรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่จะได้รับคืน
ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบภาษีโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเชื่อว่าบริษัทฯ จะได้รับคืนเงินภาษี
ทั้งจ�านวนในอนาคต

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
 ตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,136 3,493
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 90,376 118,402
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 848 1,104
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,709 3,561
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 26,327 25,141
อื่น ๆ  3,087 3,456

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 124,483 155,157

20. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
 ตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน 56,564 49,063
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (19,550) (16,717)

หนี้สินสุทธิ 37,014 32,346
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การเปลีย่นแปลงมลูค่าปัจจบุนัของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์โครงการ 
มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
 ตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 49,063 47,183
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  4,327 2,967
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,897 1,750
รับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 144 2,197
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 4,046 -
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (2,913) (5,034)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 56,564 49,063

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นป ี 16,717 13,958
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม (479) (335)
รับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 467
เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ 3,838 3,259
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (526) (632)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี 19,550 16,717

สินทรัพย์โครงการ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล ตราสารทุนและตราสารหนี้ภายในประเทศ 
ที่มีตลาดซื้อขายคล่อง
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินซึ่งแสดง 
 เงินลงทุนตามวิธี
 ส่วนได้เสีย งบการเงินรวมและ
 และงบการเงิน งบการเงิน
 เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ
 2556 2555

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  4,327 2,967
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,897 1,750
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 4,046 -

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 10,270 4,717
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วน
 ของก�าไรหรือขาดทุน
ต้นทุนขาย 4,158 3,608
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 6,112 1,109

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

 งบการเงินซึ่งแสดง 
 เงินลงทุนตามวิธี
 ส่วนได้เสีย งบการเงินรวมและ
 และงบการเงิน งบการเงิน
 เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ
 2556 2555
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 3.7 4.0
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
 (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน) 3.5 - 6.5 3.5 - 6.5
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน
 (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน) 0 - 30 0 - 30 
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จ�านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

  ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

ปี 2556 37,014
ปี 2555 32,346
ปี 2554 33,691
ปี 2553 32,336
ปี 2552 31,713

21. ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไร
สุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม 
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมาย 
ดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าจะมีทุนส�ารองไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีส�ารองตามกฎหมายเป็นจ�านวน 62.5 ล้านบาท (เท่ากับ 
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) ซึ่งครบตามจ�านวนขั้นต�่าที่ก�าหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงิน

 ซึ่งแสดงเงินลงทุน

 ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น

 ของพนักงาน 204,730 197,374 204,730 197,374

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 56,429 57,789 56,429 57,789

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 14,485 14,150 14,485 14,150

ค่าขนส่ง 30,421 34,915 30,421 34,915

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 483,592 589,404 483,592 589,404

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป

 และงานระหว่างผลิต 10,733 (11,095) 10,733 (11,095)



รายงานประจำาปี 2556  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์72

23. ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงิน
 ซึ่งแสดงเงินลงทุน
 ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 11,654 13,609 11,654 13,609
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
 แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผล
 แตกต่างชั่วคราว (905) 5,406 (905) 5,406
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี - (90) - (90)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 10,749 18,925 10,749 18,925 

รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช ้
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงิน
 ซึ่งแสดงเงินลงทุน
 ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 84,152 106,024 82,915 105,746

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 23 ร้อยละ 20 ร้อยละ 23
ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
 คูณอัตราภาษี 16,830 24,386 16,583 24,322
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี - (90) - (90)
ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:
 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 818 739 818 739
 รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น (5,839) (5,841) (5,939) (5,841)
 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (347) (198) - -
 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (224) (206) (224) (206)
 อื่น ๆ  (489) 135 (489) 1
รวม (6,081) (5,371) (5,834) (5,307)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 10,749 18,925 10,749 18,925
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบแสดงฐานะการเงิน

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
  31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
   (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี
 ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน - - 4,715
 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 7,028 6,123 6,724
รวม 7,028 6,123 11,439 

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30  
เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554  
ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  
ส�าหรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯ ได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าวในการค�านวณ 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว 

24. ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

25. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 
การด�าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน 
และประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจรับจ้างผลิตและจ�าหน่าย 
ชิ้นส่วนพลาสติก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังด�าเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ซ่ึงมีรายได้ในจ�านวน 
ที่ไม่เป็นสาระส�าคัญ และด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ใน 
การวัดก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิงานและสนิทรพัย์รวมในงบการเงนิ ดงันัน้ รายได้ ก�าไรจากการด�าเนนิงาน  
และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน 
จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนสองรายเป็นจ�านวนเงินประมาณ 237 ล้านบาท และ  
104 ล้านบาท (ปี 2555 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนหนึ่งราย เป็นจ�านวนเงินประมาณ 259 ล้านบาท)

26. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร ่วมกันจัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน 
ส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา 
ร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้ 
แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงิน 
สมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงิน 4 ล้านบาท (2555: 3 ล้านบาท) 

27. เงินปันผล

    เงินปันผล
 เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย จ่ายต่อหุ้น
   (พันบาท) (บาทต่อหุ้น)

เงินปันผลประจ�าปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 55,000 2.20
หัก: เงินปันผลส่วนที่ผู้ถือหุ้นบางราย
 ไม่มีสิทธิได้รับ   (3)
เงินปันผลจ่ายสุทธ ิ   54,997
เงินปันผลประจ�าปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 91,250 3.65
หัก: เงินปันผลส่วนที่ผู้ถือหุ้นบางราย
 ไม่มีสิทธิได้รับ   (5)
เงินปันผลจ่ายสุทธ ิ   91,245

28. วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อ (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู ้ยืมระยะสั้น) ของบริษัทฯ ปราศจากภาระค�้าประกัน  
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ให้ค�ามั่นสัญญาต่อธนาคารว่าจะไม่จ�าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สิน 
ของบริษัทฯ ตามที่ระบุในสัญญา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน
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29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ ่ายทุนจ�านวน 4 ล ้านบาท  
(2555: 6 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอาคารโรงงานและซื้ออุปกรณ์โรงงาน

29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์ส�านักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลา 
โดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี

บริษัทฯ มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 /งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2556 2555

จ่ายช�าระ
 ภายใน 1 ป ี 2 2
 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี - 1

30. เครื่องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินลงทุน บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่งนี้ 
โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับ 
ความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัว 
เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้อง 
สูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากธนาคารและพนัธบตัรรฐับาล อย่างไรก็ตาม  
เนื่องจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ไม่มีดอกเบี้ยหรือมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด  
หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่
ในระดับต�่า

สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีส่�าคญัสามารถจัดตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงนิ
ที่มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนดหรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มี 
การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
 ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลง   อัตราดอกเบี้ย
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง
      (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60 - 53 1 114 0.50 - 2.44
เงินลงทุนชั่วคราว 105 - - - 105 3.03 - 3.40
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 119 119 -
เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกัน - 14 - - 14 2.60 - 5.25
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - 11 11 -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - 20 20 -
 165 14 53 151 383
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 124 124
 - - - 124 124

(หน่วย: ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
 ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลง   อัตราดอกเบี้ย
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง
      (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 160 - 61 1 222 0.63 - 2.70
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 159 159 -
เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกัน - 12 - - 12 2.60 - 3.30
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - 10 10 -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - 20 20 -
 160 12 61 190 423
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 155 155
 - - - 155 155
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(หน่วย: ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
 ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลง   อัตราดอกเบี้ย
 1 ป ี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง
      (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60 - 53 1 114 0.50 - 2.44
เงินลงทุนชั่วคราว 105 - - - 105 3.03 - 3.40
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 119 119 -
เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกัน - 14 - - 14 2.60 - 5.25
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - 2 2 -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - 20 20 -
 165 14 53 142 374
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 124 124 -
 - - - 124 124

(หน่วย: ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
 ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลง   อัตราดอกเบี้ย
 1 ป ี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง
      (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 160 - 61 1 222 0.63 - 2.70
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 159 159 -
เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกัน - 12 - - 12 2.60 - 3.30
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - 2 2 -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - 20 20 -
 160 12 61 182 415
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 155 155 -
 - - - 155 155

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ พิจารณาว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต�่า เนื่องจากปริมาณของรายการที่เป็นเงินตรา 
ต่างประเทศซึ่งเกิดข้ึนในระหว่างปีมีน้อยรายการและจ�านวนเงินของแต่ละรายการเป็นจ�านวนที่ค่อนข้างต�่า
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30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ บรษิทัฯ จงึประมาณมลูค่ายตุธิรรม
ของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายช�าระหนี้สินในขณะที่
ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะ
ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม
จะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

31. การบริหารจัดการทุน 

วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทุนท่ีส�าคญัของบรษิทัฯ คอืการจดัให้มซีึง่โครงสร้างทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.27:1 (2555: 0.31:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
เท่ากับ 0.27:1 (2555: 0.31:1)

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ค่าบริการอื่น (Other Fee)

1  บริษัท ยูเน่ียนพลาสติก - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 
 จำากัด (มหาชน)

1  บริษัท ยูเน่ียนพลาสติก บริษัท สำานักงาน  880,000 บริษัท สำานักงาน 850,000
 จำากัด (มหาชน) เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด  เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด  

รายการ ชื่อบริษัทผู้จ่าย

2556 2555

ค่าสอบบัญชี (บาท)ชื่อผู้สอบบัญชี ชื่อผู้สอบบัญชี

รายการ ชื่อบริษัทผู้จ่าย

2556 2555

ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน

ผู้ ให้บริการ

ประเภทของ

งานบริการอ่ืน ส่วนท่ีจ่ายไป
ระหว่างปีบัญชี

ส่วนที่ต้องจ่าย
ในอนาคต

ผู้ ให้บริการ

ค่าสอบบัญชี (บาท)

ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน

ส่วนท่ีจ่ายไป
ระหว่างปีบัญชี

ส่วนที่ต้องจ่าย
ในอนาคต

ประเภทของ

งานบริการอ่ืน

1  บริษัท ยูเน่ียนพลาสติก - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 
 จำากัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน 

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม และรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) 

 1 นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา
 2 นายชุตินธร  ดารกานนท์
 3 นางอัจฉรา  จันทร์ฉาย
 4 นางอารยา  อรุณานนท์ชัย
 5 นางสาวภคินี  พฤฒิธำารง
 6 นายยรรยง  ตั้งจิตต์กุล
 7 นางบุศราคำา  นีลวัชระ
 8 นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล
 9 นายฐิติวัฒน์  สืบแสง
 10 นายวิชัย  ชัยฐานียชาติ
 11 นางจันทรตรี  ดารกานนท์ 
 12 นางพินิจพร  ดารกานนท์ เกษมทรัพย์
 13 นายบวรรัตน์  ดารกานนท์
 14 นายวัชรพงษ์  ดารกานนท์
 15 นายนันทิยะ  ดารกานนท์ 

ชื่อ/นามสกุล

ที่ตั้ง 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มพลังงาน กลุ่มการค้า 
 การลงทุนและบริการ
ทุนจดทะเบียน 3,000,000,000  บาท
ความสัมพันธ ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทและมีกรรมการร่วมกัน
% การถือหุ้น ถือหุ้นในบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) 49.521 % (12,380,130 หุ้น) (ณ วันที่ 4 เมษายน 2556)

ชื่อนิติบุคคล บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)

ลำาดับ

ที่ตั้ง 46/36 หมู่ 9 ตำาบลบางปลา อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเภทธุรกิจ รับจ้างผลิต  ผลิต  จำาหน่ายแม่พิมพ์สำาหรับผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท : หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ความสัมพันธ ์ บริษัทฯ ถือหุ้น
% การถือหุ้น 25.00% (249,999 หุ้น)
ชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่ นายวราพงษ์  จัยสิน

ชื่อนิติบุคคล บริษัท พีเอสวี โมลด์ จำากัด

รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
สำาหรับรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นไปตามวิธีการค้าโดยปกติ ดังนี้
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 หมายเหตุ  บริษัทน้ีเดิมช่ือ บริษัท ยูเน่ียนพรอสแพค จำ�กัด ได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็นบริษัท พีเอสวี โมลด์ จำ�กัด เม่ือวันท่ี 20 ธันว�คม 2548 
และมีก�รเปลี่ยนแปลงสัดส่วนก�รถือหุ้นเพิ่มทุน โดยมติที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 19 ธันว�คม 2548

ลักษณะของรายการระหว่างกันและนโยบายในการทำารายการระหว่างกัน    
 1. บริษัทฯ มีร�ยก�รธุรกิจท่ีสำ�คัญกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน (เก่ียวข้องกันโดยก�รมีผู้ถือหุ้นและ/หรือมีกรรมก�รร่วมกัน) ร�ยก�รธุรกิจดังกล่�ว 

ส่วนใหญ่เป็นก�รข�ยและซื้อสินค�้ในร�ค�ซึ่งเป็นไปต�มสภ�พตล�ดในขณะนั้น
 2. ม�ตรก�รและขั้นตอนก�รอนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันเป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกันกับที่ซื้อ/ข�ยให้กับกิจก�รอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน   

ไม่มีผู้บริห�รหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในก�รอนุมัติดังกล�่ว
 3. นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�ซื้อ/ข�ยระหว่�งกันของบริษัทฯ เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ซื้อ/ข�ยให้กับกิจก�รอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องและเป็นไป

ต�มร�ค�ตล�ด

คณะกรรมการบริษัท พีเอสวี โมลด์ จำากัด

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

ลำาดับ ชื่อ/นามสกุล

ที่ตั้ง 99/11 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด (ก.ม.38) ตำาบลบางสมัคร อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท : หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ความสัมพันธ์ บริษัทฯ  ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน
% การถือหุ้น 19.9976% (199,976 หุ้น)
ชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ Nifco Inc. Co., Ltd. (Japan)

ชื่อนิติบุคคล บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด

คณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด

ชื่อ/นามสกุลลำาดับ

 1 นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา
 2 นายฐิติวัฒน์  สืบแสง
 3 นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล
 4 นายสุภกิจ  พ่วงบัว
 5 นายวัชรพงษ์  ดารกานนท์
 6 นายทาคาชิ  อุไค
 7 นายโคจิ  วาตานาเบ้
 8 นายโยชิอากิ  โนโตยะ
 9 นายฮิโรชิ  โอซาดะ
 10 นายโทชิยูกิ  ยามาโมโต้
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รายการระหว่างกัน
 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ในระหว่�งปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีร�ยก�รธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ร�ยก�รธุรกิจดังกล่�วเป็นไปต�มเงื่อนไข 
ท�งก�รค้�และเกณฑ์ต�มที่ตกลงกันระหว่�งบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันเหล่�นั้น ซึ่งเป็นไปต�มปกติธุรกิจโดยส�ม�รถสรุปได้ ดังนี ้

 (หน่วย: ล้�นบ�ท)

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
 ตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินรวม/
 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำาหนดราคา
 2556 2555 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   

(มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)   

ข�ยสินค�้และบริก�ร 110 76 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

ร�ยได้อื่น 7 7 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

ซื้อวัตถุดิบ 19 14 ร�ค�ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม 
    ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)

 

 ประกอบธุรกิจประเภท ผลิตและรับจ้างฉีดชิ้นส่วนพลาสติกและผลิตแม่พิมพ์

 ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่  11/1 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

   กรุงเทพมหานคร 10510

    โทร. 0 2517 0109-14   แฟกซ์  0 2517 0529 

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

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

   จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

   โทร. (038) 571 741-5, (038) 842 415-8 แฟกซ์  (038) 842 418

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

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

 

 บริษัทร่วม   บริษัท พีเอสวี โมลด์ จำากัด

 ประกอบธุรกิจประเภท รับจ้างผลิต ผลิต จำาหน่ายแม่พิมพ์สำาหรับผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด

 ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ 46/36 หมู่ 9 ตำาบลบางปลา อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

                                                           โทร. 0 2315 5161-3

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

 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 249,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

 บริษัทที่เกี่ยวข้อง  บริษัท  ยูเนี่ยนนิฟโก้  จำากัด

 ประกอบธุรกิจประเภท  ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

 ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ 99/11 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.38)  ตำาบลบางสมัคร อำาเภอบางปะกง

                                                           จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

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

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

 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 199,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.9976 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด
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ข้อมูลสำาคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
 ●	 บริษัทฯ ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอื่นต่อนักวิเคร�ะห์หรือกลุ่มนักลงทุนกลุ่มอื่น

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

 นายทะเบียนหลักทรัพย ์  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

 ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่  62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

                                                           ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

                                                     โทร. 0 2359 1200-1 แฟกซ์ 0 2359 1259

 ที่ทำาการนายทะเบียนหลักทรัพย ์ อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน

   2/7 หมู่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) 

   ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

    โทร. 0 2596 9000 แฟกซ์ 0 2832 4994 - 6

 ผู้สอบบัญชี   บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด

   นายณรงค์  พันตาวงษ์ และ/หรือนายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์ และ/หรือ

   นางสาวทิพวัลย์  นานานุวัฒน์ 

   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315, 4501 และ 3459 ตามลำาดับ

 ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่  193/136-137 ชั้น 33 เลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก  

   แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

                                                           โทร. 0 2264 0777 แฟกซ์ 0 2264 0789, 0 2264 0790
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ดัชนีรายการตามแบบ 56-2

ดัชนีรายการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
1 สิทธิของผู้ถือหุ้น.............................................................................................................................21 - 22

2  ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน.........................................................................................22 - 23 

3 บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย..............................................................................................................23 - 24 

4 ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่่งใส...............................................................................................24 - 25 

5 คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร...............................................................................................25 - 27 

ดัชนีรายการตามแบบ 56-2
1  ข้อมูลทั่วไป....................................................................................................................................83 - 84 

2  ข้อมูลท�งก�รเงินโดยสรุปของบริษัท.....................................................................................................3 

3 ภ�พรวมลักษณะก�รประกอบธุรกิจของบริษัท......................................................................................10 

4  ปัจจัยคว�มเสี่ยง............................................................................................................................29 

5  โครงสร้�งก�รถือหุ้นและก�รจัดก�ร..............................................................................................13 - 20 

  5.1 ผู้ถือหุ้น........................................................................................................................................13 

  5.2 ก�รจัดก�ร.................................................................................................................................14 

  5.3 ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร.....................................................................................19 - 20 

  5.4 หลักก�รก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี........................................................................................21 - 27  

  5.5 ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน................................................................................................28 

  5.6 ก�รควบคุมภ�ยใน.......................................................................................................................28 

6 ร�ยก�รระหว่�งกัน.........................................................................................................................80 - 82 

7 คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น...................................................30 - 37 
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รายงานประจำาปี 2556  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์86

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


