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ส่วนที ่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทัประกอบธุรกิจป่ันดา้ย ทอผา้ ฟอกยอ้มและตกแต่งส าเร็จเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  21 มีนาคม 2520   และ
ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือ 30 มีนาคม 2537 โดยมีกลุ่มบริษทัสหยเูน่ียนเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่  

บริษทัไดป้รับลดก าลงัการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัยอดขาย ซ่ึงเป็นผลมาจากปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจโลกท่ี
ส่งผลใหส้ภาวะตลาดส่ิงทอถดถอย    จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2551ไดห้ยดุด าเนินธุรกิจดา้นการ
ฟอกยอ้มและตกแต่งส าเร็จ และน าทรัพยสิ์นในส่วนของโรงงานฟอกยอ้มไปร่วมลงทุนในบริษทั เทนคาเต-้
ยเูน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จ  ากดั (TCUA)       แต่ผลการด าเนินงานเกิดความไม่แน่นอนวา่ TCUA 
จะสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อหุน้มีจ านวน
ต ่ากวา่ร้อยละ 5 ติดต่อกนัมา 4 รอบระยะเวลาบญัชีนบัจากวนัท่ี 1 มกราคม 2552 และ มีผลขาดทุนมากกวา่
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดของสัญญาร่วมทุนท่ีผูถื้อหุน้จะพิจารณา
ร่วมกนัวา่จะเลิกกิจการหรือไม่  และในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2556 ไดมี้มติเลิก
กิจการ และไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22  มีนาคม 2556 

ปัจจุบนั บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผา้ทอ โดยมีโรงงานป่ันดา้ย และโรงงานทอผา้ตั้งอยู่
เลขท่ี 205 หมู่ 4 ถนนสุขมุวทิ (กม. 39.5) ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
10280 
1.1 วสัิยทัศน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ทีใ่ช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิ 

วสัิยทัศน์ (Vision) 

เป็นบริษทัส่ิงทอ ท่ีไดรั้บความไวว้างใจ ในดา้นคุณภาพและการส่งมอบ   มีการบริหารจดัการท่ีดี 
สามารถด าเนินธุรกิจใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีน่าพอใจ  มีความมัน่คงและย ัง่ยนื  

พนัธกจิ (Mission) 

 ด าเนินธุรกิจดา้นส่ิงทอใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีน่าพอใจ  และเพิ่มรายไดใ้หธุ้รกิจ จากทรัพยากรท่ีมีอยู ่
 สร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 
 เอาใจใส่ จริงใจ รับผิดชอบ และตอบสนองความตอ้งการต่อลูกคา้ใหดี้ท่ีสุด  
 ช่วยรักษาความลบัทางธุรกิจ   สร้างความสัมพนัธ์อนัดี    และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
 ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนั  เป็นธรรมและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม   รวมทั้งสนบัสนุนการ

ฝึกอบรม และพฒันาขีดความสามารถการท างานใหพ้นกังานอยา่งต่อเน่ือง  
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 มีปณิธานอยา่งแน่วแน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม    โดยจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน  และปกป้องส่ิงแวดลอ้มอนัอาจเกิดจากการด าเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานสากล 
ระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ และเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม 

วตัถุประสงค์ ( Objectives ) 

 ฐานะและสภาพคล่องทางการเงินอยูใ่นเกณฑป์กติ 
  บริหารสินทรัพยใ์หไ้ดผ้ลคุม้ค่า 

เป้าหมาย (Goals) 

 ระยะสั้น 
 มีก าไรสุทธิ  
 อตัราส่วนสภาพคล่องมากกวา่ 1.0 

 ระยะยาว 
 มีอตัราผลตอบแทน (ROE) ไม่ต ่ากวา่ 5% ต่อปี 

กลยุทธ์ ( Strategies) 

 รักษาธุรกิจปัจจุบนัใหมี้ความสามารถในการแข่งขนั 
 แสวงหารายไดเ้พิ่มข้ึนจากทรัพยากรท่ีบริษทัฯมีอยู ่
1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 

 ในปีท่ีผา่นมา ไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัอ านาจในการควบคุม และลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา  บริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัโครงสร้างการถือหุน้  การ

จดัการ  หรือการประกอบธุรกิจ     บริษทัฯ ไดจ้ดัหาเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการ
ผลิตรวมเป็นเงิน  19  ลา้นบาท เพื่อปรับปรุง ทดแทนเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์เดิมท่ีลา้สมยั รักษา
มาตรฐานคุณภาพของผลิตภณัฑ ์สามารถลดค่าใชจ่้าย และตน้ทุนต่อหน่วยลง รวมถึงปรับปรุงสภาพ 
แวดลอ้มการท างานใหดี้ข้ึน 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษทัฯ เป็นบริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน   ขอ้มูลนิติบุคคลท่ีบริษทัฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ได้
แสดงตามขอ้ 6.1 ขอ้มูลทัว่ไป  หนา้ 9 
1.4   ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นบริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน ไดแ้ก่ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้จ านวน
ร้อยละ 49.88   บริษทั ยเูน่ียนบริหารธุรกิจ จ ากดั ถือหุน้จ านวนร้อยละ 17.10  และบริษทั ยเูน่ียน
อุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั ถือหุ้น จ านวนร้อยละ 6.11 
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2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจการทอผา้ โดยผา่นกระบวนการป่ันดา้ย และกระบวนการทอผา้   บริษทัฯมี
สายผลิตภณัฑเ์ดียวคือผา้ทอท่ีใชฝ้้ายและใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์เป็นวตัถุดิบหลกั   สินคา้หลกัไดแ้ก่ ผา้
ฝ้าย 100%   และผา้โพลีเอสเตอร์ผสมฝ้าย    บริษทัฯ อาจมีรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ระหวา่งกระบวนการผลิต 
อาทิเช่น การผลิตและขายเส้นดา้ย  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการ และมีก าลงัการผลิตวา่งจากการผลิตปกติ 

ส าหรับการลงทุนในบริษทัร่วม  บริษทัฯไดรั้บส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) ตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

โครงสร้างรายได ้  
 

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่ม
ธุรกิจ 

ด าเนินการ
โดย 

% การ
ถือหุน้
ของ
บริษทั 

ปี 2561 
รายได ้

% ปี 2560 
รายได ้

% ปี 2559 

รายได ้
% 

บริษทั :         

ผลิตและจ าหน่ายผา้
ทอ   เสน้ดา้ย และ
บริการ 

บมจ. ยเูน่ียน
อุตสาหกรรม
ส่ิงทอ  

 760.57 83.45 756.26 91.57 733.97 92.25 

บริษทัร่วม :         

ลงทุน ธุรกิจนายหนา้
และบริการซ้ือขาย
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบั
ส่ิงทอและวตัถุดิบ
อ่ืนๆ 

บจ. ยนิูไฟ
เบอร์ 

20.83 84.23 9.98 10.55 1.28 3.69 0.46 

ผลิต และจ าหน่ายผา้สี บจ.เทนคาเต-้
ยเูน่ียนโปร
เทคทีฟแฟบ 
บริคเอเชีย  

49.35 -  -  -  

รายไดอ่ื้น บมจ. ยเูน่ียน
อุตสาหกรรม
ส่ิงทอ 

 59.83 6.57 59.05 7.15 57.97 7.29 

รวม 904.63 100.00 825.86 100.00 795.63 100.00 



 - 4 - 

                                                   UT 56-1/2561 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี  2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการส่ิงทอเป็นเงิน 761 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560  เป็นเงิน  4 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.57 แบ่งเป็นส่งออก  651ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5    และในประเทศ 110  ลา้นบาท ลดลง ร้อยละ  20 

บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สียเป็นเงิน 84 ลา้นบาท 
และมีรายไดอ่ื้นจ านวน 60 ลา้นบาท ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดิบ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสินทรัพยท่ี์
หยดุการใชง้าน รายไดเ้งินปันผลจากการลงทุน และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
2.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัฯ คือ ผา้ทอซ่ึงผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีทั้งผา้ฝ้าย 100%   
ผา้ฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ หรือใยสังเคราะห์อ่ืนๆ ท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะส าหรับน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการ
ผลิตผา้ Workwear  ทัว่ไป และผา้ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมอ่ืน 

บริษทัฯ ไม่ไดพ้ึ่งพิงผูข้ายหรือลูกคา้ หรือผูจ้ดัจ  าหน่ายรายใด ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

(ก) การท าการตลาดของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส าคญั 
 บริษทัฯ มีนโยบายทางการตลาดโดยมุ่งเนน้ลูกคา้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศท่ีสินคา้มี 

เคร่ืองหมายการคา้เป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาประเทศ 
  บริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้  
 บริษทัฯ ท าการตลาดและจ าหน่ายสินคา้โดยตรงใหก้บัลูกคา้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

ซ่ึงในปี 2561  มีสัดส่วนมูลค่าการขายในประเทศ และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 14   และ 86  
 บริษทัฯ มีลูกคา้หลกัทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 9 ราย  โดยลูกคา้ต่างประเทศไดแ้ก่

ญ่ีปุ่น  องักฤษ และอิตาลี  
 ในปี 2561   บริษทัฯมีรายไดจ้ากลูกคา้  2 รายท่ีเกิน 30% ของรายไดร้วม  แต่บริษทัฯไม่ได้

พึ่งพิงลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีจะมีผลต่อความอยูร่อดของบริษทัฯ  
(ข) สภาพการแข่งขนั 

 ในปี 2561 สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม ยงัมุ่งเนน้ดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก 
 ภาวะอุตสาหกรรมส่ิงทอกลุ่มเส้นใยส่ิงทอผา้ผนื ในปี 2562 มีแนวโนม้ดีข้ึนต่อเน่ือง แต่ยงัตอ้ง

ติดตามปัจจยัเส่ียงอีกมากอยา่งใกลชิ้ด อาทิเช่น การชะลอตวัของเศรษฐกิจและการเงินโลก 
ความไม่แน่นอนของนโยบายการคา้ในประเด็นสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐและจีน เพราะ
อาจส่งผลทั้งบวกและลบ  การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนท่ีอาจชะลอตวัลงจากปีน้ี  การออกจาก
สหภาพยโุรปของสหราชอาณาจกัร (Brexit)  รวมถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ค่าเงินผนั
ผวน และความผนัผวนของราคาน ้ามนั เป็นตน้  ดงันั้นเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้บริษทัฯจะ
มุ่งมัน่ด าเนินการดงัน้ี 
 บริหารจดัการเพื่อลดตน้ทุน ทั้งทางดา้นวตัถุดิบ  การผลิต  การขายและบริหาร 
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 พฒันาบุคลากรใหมี้ความพร้อม และความสามารถในการปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ 
 พฒันาระดบัคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 บริหารจดัการ ควบคุมการผลิตเพื่อส่งมอบใหต้รงเวลา และ ลด Lead time การส่งมอบ 
 เสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี และต่อเน่ืองกบัคู่คา้ 

 จ านวนคู่แข่ง  14 ราย แบ่งเป็นในประเทศ 8 ราย และต่างประเทศ 6 ราย 
 ก าลงัการผลิตของบริษทัฯ อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเทียบกบัคู่แข่งท่ีส่วนใหญ่มีก าลงัการผลิต

ประมาณ  1.5 ถึง 1.7 ลา้นเมตรต่อเดือน 
 สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัฯ ยงัเป็นท่ีน่าเช่ือถือของลูกคา้ในเร่ืองคุณภาพ 

และการส่งมอบ 
 กลยทุธ์การแข่งขนั/การตลาด 

สภาพการแข่งขนัในอนาคต ราคาขายยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ ถึงแมว้า่ 
สินคา้ของบริษทัฯ จะมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองคุณภาพ และการส่งมอบท่ีตรงเวลา แต่จะเสียเปรียบคู่แข่ง
จากประเทศท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทัว่ไป ( GSP) ดงันั้น บริษทัไดก้ าหนดแนวทาง
ปฏิบติัดา้นการตลาดและการขาย ดงัน้ี 

 สร้างทีมขาย ใหมี้ความแขง็แกร่ง 
 รักษากลุ่มลูกคา้หลกัในปัจจุบนั เพิ่มปริมาณการขายทั้งตลาดในประเทศและส่งออก 
 ใหค้วามส าคญัต่อ คุณภาพ  การส่งมอบ และการใหบ้ริการต่อลูกคา้  

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
(ก) ลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ 

บริษทัฯ มีโรงงานผลิตสินคา้ ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 205 หมู่ 4  ถ.สุขมุวทิ (กม. 39.5)     ต.บางปูใหม่     อ.
เมืองสมุทรปราการ     จ.สมุทรปราการ 10280   มีก าลงัการผลิตและผลผลิตในปี 2561 เปรียบเทียบกบัปี 
2560 และ 2559 ดงัน้ี 

                                                                        ปี 2561  ปี 2560                   ปี 2559    

1. ป่ันดา้ย  
    - ก าลงัการผลิต   (พนัปอนด)์ 14,400  14,400  14,400   
    - ผลิตจริง    (พนัปอนด)์ 13,062  13,433  12,948    

2. ทอผา้ 
    - ก าลงัการผลิต  (พนัเมตร)         20,400  20,400  20,400      
    - ผลิตจริง    (พนัเมตร)         17,179  16,606  15,631   

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการผลิต โดยมุ่งเนน้ผลิต สินคา้ส่ิงทอประเภท Technical  workwear  
ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ ใหเ้หมาะสมกบัขีดความสามารถของกระบวนการผลิต  
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วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตไดแ้ก่ฝ้าย ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ 100% ส่วนเส้นใยสังเคราะห์
สามารถหาซ้ือไดจ้ากผูผ้ลิตภายในประเทศเป็นหลกั และน าเขา้จากต่างประเทศเป็นส่วนนอ้ย 

 บริษทัฯ ไม่ไดพ้ึ่งพิงผูจ้ดัจ  าหน่ายรายใดรายหน่ึง ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการอยูร่อดของบริษทัฯ 
 สภาพปัญหาเก่ียวกบัวตัถุดิบ อาจมีขอ้จ ากดับางประการเก่ียวกบัการจดัหา 

 การจดัหา วตัถุดิบหลกัประเภท ฝ้าย เป็นผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงอาศยัสภาพอากาศ ตอ้ง
น าเขา้จากต่างประเทศ มีความผนัผวนตามฤดูกาลในแต่ละปี รวมถึงสภาวะราคาใน
ตลาดโลก และอตัราแลกเปล่ียนดว้ย 

 การจดัหา เส้นใยสังเคราะห์  เน่ืองจากมีจ านวนผูผ้ลิตนอ้ยราย และแต่ละรายจะมี
คุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯตอ้งการแตกต่างกนั ซ่ึงราคาจะผนัแปรไปตามชนิดของ
ผลิตภณัฑแ์ละกลไกของตลาด 

 ในปี 2561 ไดส้ั่งซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้  าหน่าย รวม   5  ราย   มูลค่าการซ้ือวตัถุดิบในประเทศและ
ต่างประเทศมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ  41:59    

(ข) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการผลิตหรือการก าจดัวตัถุดิบเหลือใช ้

วตัถุดิบเหลือใชใ้นกระบวนการผลิตไดแ้ก่ เศษฝ้าย  เศษดา้ย เศษผา้  และเศษวสัดุห่อหุม้  บริษทัฯ 
ไดป้ฏิบติัตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูล หรือ วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548   
ซ่ึงผลการปฏิบติังาน ในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมาไม่ปรากฎมีกรณีขอ้พิพาทหรือกรณีฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
แต่อยา่งใด 
2.4 งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 

ไม่มี เน่ืองจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯไม่เป็นงานโครงการหรือสร้างช้ินงานท่ีมี
มูลค่าสูง 

3 ปัจจัยความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงจากวตัถุดิบ 

บริษทัด าเนินธุรกิจป่ันดา้ย ทอผา้  ซ่ึงบริษทัใชฝ้้ายและโพลีเอสเตอร์เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต
เส้นดา้ยเพื่อทอผา้ ซ่ึงคิดเป็นตน้ทุนประมาณร้อยละ 55 ของตน้ทุนรวม   ทั้งน้ี ราคาฝ้ายในตลาดโลกจะมี
ความผนัแปรไปตามปัจจยัต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศท่ีมีผลต่อการเพาะปลูกฝ้ายในแต่ละปี  การเก็งก าไร
ของกองทุนรวม Hedge Fund   ปริมาณฝ้ายคงเหลือในตลาดโลก และนโยบายการน าเขา้ของจีน เป็นตน้  
ส าหรับโพลีเอสเตอร์ ถึงแมจ้ะจดัหาภายในประเทศ แต่ราคาโพลีเอสเตอร์ก็ยงัแปรผนัตามอตัราแลกเปล่ียน
เงินสกุลสหรัฐ ซ่ึงจะมีผลต่อการจ ากดัปริมาณการสั่งซ้ือและระยะเวลาการส่งมอบ  บริษทัจ าเป็นตอ้งจดัหา
วตัถุดิบไวล่้วงหนา้ในปริมาณท่ีคาดวา่จะผลิตสินคา้ใหท้นัต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมี Lead time การ
สั่งซ้ือในช่วงสั้นๆ  จึงไม่สามารถหลีกเล่ียงผลกระทบจากความผนัผวนของราคาฝ้ายและโพลีเอสเตอร์
ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อไปยงัผลประกอบการของบริษทัฯ อยา่งไรก็ดี บริษทัได้
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ด าเนินการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยการติดตามสภาวะการเปล่ียนแปลงราคาวตัถุดิบหลกัอยา่งใกลชิ้ด
และต่อเน่ือง รวมทั้งการติดต่อกบัลูกคา้ถึงแนวโนม้ความตอ้งการของสินคา้อยูต่ลอดเวลา  เพื่อบริหาร
จดัการจดัซ้ือวตัถุดิบใหมี้ปริมาณท่ีเพียงพอ และเหมาะสม 
3.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ในปี 2561 บริษทัฯ จ าหน่ายสินคา้ไปต่างประเทศมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 86  ของยอดขาย โดยขาย
สินคา้เป็นเงินสกุล US Dollar และ Euro ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจึงมีส่วนกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานได ้อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดติ้ดตามความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนอยา่งใกลชิ้ด และมี
มาตรการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ใหค้รอบคลุมมูลค่าของสินคา้ตามค าสั่งซ้ือของ
ลูกคา้ในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงลงไดท้ั้งการน าเขา้วตัถุดิบ และส่งออกสินคา้ 
3.3 ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทมีขาดทุนสะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ แสดงผลขาดทุนสะสม จ านวน  44  ลา้นบาท ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ  ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองมาจาก บริษทัฯ รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
TCUA (บริษทั เทนคาเต-้ยเูน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเซีย จ ากดั)   การท่ีบริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสม
ดงักล่าว ท าใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดต้ามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนด
ไว ้ ซ่ึงผูถื้อหุน้มีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บเงินปันผลในอนาคตอนัใกล ้    เน่ืองจากรายไดห้ลกัจากการขาย
และบริการส่ิงทอยงัอยูใ่นภาวะชะลอตวั มีการแข่งขนัดา้นราคาค่อนขา้งสูง  และ ธุรกิจน้ีมีอตัราก าไรไม่สูง
นกั   จึงอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของบริษทัฯ 
3.4 ความเส่ียงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25 

บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  ลกัษณะของรายการระหวา่งกนัเป็น
รายการท่ีเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป  อีกทั้งยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน  มีอ านาจ
หนา้ท่ีในการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ  นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัวาระพิจารณาอนุมติัการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯมีนโยบายก าหนดใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมและไม่ไดอ้ยูใ่นท่ีประชุม 
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4 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั 
ทรัพยสิ์นท่ีส าคญั ของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 
  

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

1. ท่ีดิน  3 แปลง ท่ีตั้ง  เลขท่ี 205  ม.4        
ถ.สุขมุวทิ ก.ม. 39.5  ต.บางปูใหม่          
อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ รวมเน้ือท่ี 
218 ไร่ - งาน  33 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 70.937 ไม่มี 

2. ท่ีดิน  4  แปลง ท่ีตั้ง เลขท่ี 65  ถ. บาง
นา-ตราด ก.ม. 38  ต. บางสมคัร   อ.
บางปะกง  จ. ฉะเชิงเทรา  รวมเน้ือท่ี 
84 ไร่ 2  งาน  95 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 5.787 ไม่มี 

3. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง      เป็นเจา้ของ 10.655 ไม่มี 

4. เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และอ่ืนๆ         เป็นเจา้ของ          100.942 ไม่มี 

หมายเหตุ   
1.  มลูค่าทรัพยสิ์นตามขอ้ 1 ไดร้วมส่วนจดัเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจ านวน 41.065 ลา้นบาท 
2.  มลูค่าทรัพยสิ์นตามขอ้ 2 จดัเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี 5.787 ลา้นบาท  

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

นอกจากบริษทัร่วมท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัแลว้  บริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม  

5 ข้อพพิาททางกฎหมาย   

ในปี 2561  บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพย ์ หรือ การ
ด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั หรือจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ 

6 ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)      ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ท่ี  1828  ถนน สุขมุวทิ  
แขวงพระโขนงใต ้ เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  10260 ประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมประเภทส่ิงทอ  
ทะเบียนเลขท่ี   0107537000980   Home Page :  http://www.ut.co.th  โทรศพัท ์:  0-2311-5111-9   
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โทรสาร:    0-2323-3123   บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้ 600 ลา้นบาท คิดเป็น 60 
ลา้นหุน้ ประกอบดว้ยหุน้สามญั  45  ลา้นหุน้ๆละ 10 บาท และ หุน้บุริมสิทธิ 15 ลา้นหุน้ๆละ 10 บาท 

(1) นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 
ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ ประเภท

หุน้ 
จ านวนหุน้
ออก จ าหน่าย 

จ านวนหุน้ 
ท่ีถือ 

สดัส่วนการ
ถือหุน้ 

1. บริษทั ยนิูไฟเบอร์ จ ากดั 
1828 ถนนสุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
โทรศพัท ์0-2311-5111-9  
โทรสาร 0-2311-5668,   0-2332-5615 

ลงทุน ธุรกิจ
นายหนา้และ
บริการซ้ือขาย
ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวกบัส่ิงทอ
และวตัถุดิบ
อ่ืนๆ 

สามญั 1,200,000 250,001 20.83 % 

2. บริษทั ยเูน่ียนบริหารธุรกิจ จ ากดั 
1828 ถนนสุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้            
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260      
โทรศพัท ์0-2311-5111-9, 0-2322-5600  
โทรสาร 0-2311-5616 

ลงทุน  สามญั 5,000,000 949,993 19.00% 

3. บริษทั ยเูน่ียนไมครอนคลีน จ ากดั 
1828 ถนนสุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
โทรศพัท ์0-2311-5111-9, 0-2322-5600 
โทรสาร 0-2741-6145 

ผลิตและ
จ าหน่ายชุด
ป้องกนัไฟฟ้า
สถิตและฝุ่ น
ละออง 

สามญั 500,000 65,000 13.00% 

4. บริษทั เทนคาเต-้ยเูน่ียนโปรเทคทีฟ
แฟบบริคเอเชีย จ ากดั 

205/1 หมู่ 4  ถนนสุขมุวทิ ( กม. 39.5 )  
ต าบลบางปูใหม่  อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ   จงัหวดัสมุทรปราการ  
10280  โทรศพัท ์ 0-2323-1088 
โทรสาร  0-2323-1089 

ผลิต    จ าหน่าย 
ผา้สี 
  

สามญั 3,850,000 1,900,000 49.35% 

หมายเหตุ:  บริษทั เทนคาเต-้ยเูน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จ  ากดั (“TCUA”) ไดจ้ดัให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 
2556  ซ่ึงท่ีประชุมไดมี้มติให ้ TCUA เลิกด าเนินกิจการและไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2556  
ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 
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(2) บุคคลอา้งอิงอ่ืน ๆ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์: 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ท่ีตั้ง :  เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

           โทรศพัท ์: 0-2009-9000  โทรสาร : 0-2009-9991 

ผูส้อบบญัชี  :  
นางพูนนารถ  เผา่เจริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  5238  (เป็นผูส้อบบญัชีปีท่ี 4) หรือ 
นายกฤษดา  เลิศวนา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4958  หรือ         
นายเติมพงษ ์  โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4501  หรือ 
นางสาววสิสุตา  จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3853    
ท่ีตั้ง :  บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137   ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย     เขตคลองเตย      
กรุงเทพฯ 10110    โทรศพัท ์:  0-2264-9090   โทรสาร : 0-2264-0789- 90 
 

6.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืนทีม่ีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 

ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มี  และไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลส าคญัอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจกบั
นกัวเิคราะห์ หรือกลุ่มนกัลงทุนกลุ่มอ่ืน 
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
(1) บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน  600  ลา้นบาท   เรียกช าระแลว้  600  ลา้นบาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั 45  

ลา้นหุน้     หุน้บุริมสิทธิ  15  ลา้นหุน้  มูลค่าหุน้ๆละ  10  บาท 
(2) สภาพและบุริมสิทธิแห่งหุน้บุริมสิทธิ  มีดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผลก่อนผูถื้อหุ้นสามญั 
2. ใหผู้ถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในอตัราร้อยละ 14  ต่อปี  โดยใหไ้ดรั้บสิทธิ

ตั้งแต่รอบปีบญัชี  2529  เป็นตน้ไป 
3. ปีใดท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิไดห้รือจ่ายไดไ้ม่เตม็ตาม

สิทธิ  ใหส้ะสมเงินปันผลท่ีพึงจะไดรั้บหรือในส่วนท่ีไดรั้บไม่เตม็ตามสิทธิในแต่ละปีไดเ้ป็นระยะเวลาไม่
เกิน 7 ปี 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นสามญัไดรั้บอตัราเงินปันผลเกินกวา่ร้อยละ 14 ต่อปี ใหผู้ถื้อหุน้บุริมสิทธิมี
สิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลในส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ  14  ต่อปี ดว้ย  โดยใหไ้ดรั้บเท่ากบัผูถื้อหุน้สามญั 

5. ในกรณีท่ีบริษทัฯ  เลิกกิจการใหผู้ถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิไดรั้บเงินค่าหุน้คืนก่อนผูถื้อหุ้น
สามญั 

6. นอกเหนือจากสิทธิท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้    ผูถื้อหุน้สามญัและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิ
และหนา้ท่ีเท่าเทียมกนัทุกประการ 

7.2 ผู้ถือหุ้น     
(1) รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังล่าสุด วนัท่ี 3 เมษายน  

2561 
ล าดบั
ท่ี 

ผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้
สามญั 

จ านวนหุน้
บุริมสิทธิ 

รวม %ของจ านวน
หุน้ทั้งหมด 

1. กลุ่มบริษทัสหยเูน่ียน 

 1.1 บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 15,580,540 14,348,660 29,929,200 49.88 

 1.2 บริษทั ยเูน่ียนบริหารธุรกิจ จ ากดั 10,260,200  10,260,200 17.10 

 1.3 บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั 3,668,280  3,668,280 6.11 

2 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3,497,400 400,000 3,897,400 6.50 

3 นายสุรชยั  รติทอง 1,643,000  1,643,000 2.74 

4 นายพิสิฐ  พฤกษไ์พบูลย ์ 1,021,900  1,021,900 1.70 

5 บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 672,900 233,000 905,900 1.51 
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ล าดบั
ท่ี 

ผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้
สามญั 

จ านวนหุน้
บุริมสิทธิ 

รวม %ของจ านวน
หุน้ทั้งหมด 

6 นางสุขมุล  ศิริมงคลเกษม 502,000  502,000 0.84 

7 BNP PARIBAS WEALTH 
MANAGEMENT SINGAPORE 
BRANCH 

478,000  478,000 0.80 

8 นายชาญ  โสภณพนิช 452,600  452,600 0.75 

9 นายบรรยง  อภิรักษเ์หล่าสกุล 429,000  429,000 0.72 

10 นายชุตินธร  ดารกานนท ์ 380,500                      380,500 0.63 

                                 รวม 38,586,320 14,981,660 53,567,980 89.28 

 

(2) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนัในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพยห์รือการบริหารงานของบริษทัฯ 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
ในปีท่ีผา่นมา  บริษทัฯไม่มีการออกหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
“ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของกิจการ ในอตัราท่ีไม่ต ่ากวา่ 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลงัหกั

ขาดทุนสะสม (ถา้มี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ”  
ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2556 - 2560 

ปี 2560 2559 2558 2557 2556 
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ            (ลา้นบาท) 32.36 32.53 24.71 (27.32) 11.57 
อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
ส าหรับผลประกอบการปี 2561  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2562  เม่ือวนัท่ี  19  มีนาคม 

2562  มีมติเห็นชอบให้เสนอผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 26 ในวาระพิจารณา
อนุมติัจดัสรรเงินก าไร  พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561  แก่ผูถื้อหุน้สามญั เน่ืองจากบริษทัฯ 
ยงัมีผลขาดทุนสะสม 44  ลา้นบาท  ส าหรับเงินปันผลท่ีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิไดรั้บในอตัราร้อยละ 14 
ต่อปี ใหส้ะสมเงินปันผลท่ีพึงจะไดรั้บในปี 2561 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี  ตามขอ้บงัคบั
บริษทั 
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8 โครงสร้างการจัดการ 
- แผนภูมิการจดัองคก์ร  บริษทั ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 
 

 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
1. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 25  เม่ือ วนัท่ี 24 เมษายน 2561  ท่ีประชุมมีมติก าหนด

คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 9 คน  ประกอบดว้ย 
 กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร       4  คน 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร    2  คน  
 กรรมการอิสระและตรวจสอบ       3  คน  (  1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ทั้งคณะ) 

กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการ  

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจ้ดัการ  

ส านกัตรวจสอบภายใน 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  ผูจ้ดัการฝ่ายการบริหาร  

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด   

ผจก. ส่วน
ทรัพยากร
บุคคลและ
ธุรการ 

-  คือผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผจก. ส่วน
พฒันาระบบ

ขอ้มูล 

ผจก. ส่วน
วศิวกรรม 

ผูจ้ดัการฝ่ายประสานงานผลิต
และขาย   

ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานป่ันดา้ย    

ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานทอผา้      
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2. ประธานกรรมการเป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการ  ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและ  
ไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆกบัฝ่ายบริหาร  ทั้งน้ี ประธานกรรมการมีหนา้ท่ี ก ากบั ดูแลการบริหารจดัการ 
ใหค้  า แนะน า ช่วยเหลือฝ่ายบริหาร  แต่ไม่มีส่วนร่วม และไม่กา้วก่ายในการบริหาร โดยใหเ้ป็นหนา้ท่ี
ของกรรมการผูจ้ดัการ ภายใตก้รอบอ านาจท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการ 

3.   รายช่ือและต าแหน่งของกรรมการ และผูมี้อ านาจควบคุม ประจ าปี 2561 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

(1) นางสาวดาลดัย ์    ทรัพยท์วชียักุล ประธานกรรมการ   
(2) นางบุญเสริม        วมุิกตะนนัทน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(3) นายพิลาศพงษ ์     ทรัพยเ์สริมศรี  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
(4) นายปรีชา             วฒันศรานนท ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(5) นางพิมพพ์ร         โชติรัตนกุล  กรรมการผูจ้ดัการ 
(6) นายชุตินธร          ดารกานนท ์ กรรมการ 
(7) นางจนัทรตรี        ดารกานนท ์ กรรมการและ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(8) นาวาเอกสุพิช       สังขโกวทิ กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการ 
(9) นางสรัญญา         ดารกานนท ์ กรรมการ 
หมายเหตุ 
 นางบุญเสริม    วิมุกตะนนัทน์ ไดข้อลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

เน่ืองจากเกษียณอาย ุมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

- รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานของคณะกรรมการบริษทั ไดเ้ปิดเผยตามท่ีปรากฏ
ในเอกสารแนบ 1 

4. ขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
(1) แต่งตั้งและถอดถอนพนกังานของบริษทั   อ านาจเช่นวา่น้ี   คณะกรรมการจะมอบหมายให้

กรรมการคนใดคนหน่ึง  หรือหลายคนของบริษทักระท าแทนก็ได ้
(2) ก าหนดจ่ายเงินบ าเหน็จรางวลัแก่พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั  หรือบุคคลใดท่ีท ากิจการใหก้บั

บริษทั  โดยจะเป็นผูท้  าการประจ าหรือไม่ประจ าก็ได ้
(3) ก าหนดเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
(4) ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
(5) ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการโดยใหมี้อ านาจหนา้ท่ีตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร 
(6) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรใหเ้ป็นคณะกรรมการบริหาร   

โดยมีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมดูแลกิจการของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ไดแ้ละในจ านวนน้ีให้
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แต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร   และใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นกรรมการบริหารโดย
ต าแหน่ง 

(7) กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั คณะกรรมการมีอ านาจ
ก าหนดช่ือคณะกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัได ้

(8) ก าหนดทิศทาง เป้าหมายและนโยบายธุรกิจของบริษทัฯ 
(9) ก ากบัดูแลการบริหารจดัการ  ใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
(10) ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีบญัชี และมีรายงานทางการเงินท่ีเปิดเผยถูกตอ้งครบถว้น 
(11) พิจารณาแผนงาน งบประมาณประจ าปีตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการเสนอ 
(12) ประเมินผลการปฏิบติังานและพิจารณาเงินค่าตอบแทนการท างานแต่ละปี ของกรรมการผูจ้ดัการ 
ในการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ี   คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงหรือ

หลายคน  หรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

8.2 ผู้บริหาร 
1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีผูบ้ริหารตามนิยามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศ  จ านวน 7 คน    ดงั

รายช่ือต่อไปน้ี 
  ช่ือ   – สกุล                   ต  าแหน่ง        

(1) นางพิมพพ์ร               โชติรัตนกุล               กรรมการผูจ้ดัการ 
(2) นาวาเอกสุพิช         สังขโกวทิ  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการ 
(3) นายวรงค ์  วไิลหงษ ์  ผูจ้ดัการฝ่ายการบริหาร 
(4) นางสาวประยรู ศรีพระราม   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(5) นายวรีธรรม  ภูจิญญาณ์  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
(6) นางสาวนภาพร           เกรียงไกรวานิช  ผูจ้ดัการฝ่ายประสานงานผลิตและขาย 
(7) นางพิมพพ์ร               โชติรัตนกุล  รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานป่ันดา้ย 
(8) นายสมชยั            เลา้เรืองตระกูล  ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานทอผา้ 

หมายเหตุ   
 ล าดบัท่ี (7)  นางพิมพพ์ร   โชติรัตนกุล  ท าหนา้ท่ีรักษาการผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานป่ันดา้ย ตั้งแต่ 1 

พ.ค. 2561 แทนนายสุวชิ  นอ้มสูงเนิน ท่ีขอลาออก เน่ืองจากเกษียณอายุ 
 รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานของผูบ้ริหาร ได้เปิดเผยตามท่ีปรากฏใน

เอกสารแนบ 1 
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2. ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 
- รับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีและด าเนินการตามมติคณะกรรมการบริษทั และตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
- มีอ านาจอนุมติัและลงนามเอกสารการใชจ่้ายเงินและวงเงิน ตามหลกัเกณฑก์ารลงนามเอกสารการ

อนุมติัการใชจ่้ายเงินและวงเงินตามท่ีก าหนด 
- รับผดิชอบใหบ้ริษทัมีบญัชีท่ีถูกตอ้งและมีรายงานทางการเงินท่ีเปิดเผยโดยถูกตอ้งครบถว้น 
- รับผดิชอบใหมี้การตรวจนบัจริงของสินคา้คงคลงัและควบคุมสินคา้คงคลงัใหเ้หมาะสม  
- รับผดิชอบติดตามการช าระหน้ีของลูกหน้ี และควบคุมลูกหน้ีคงคา้งใหเ้หมาะสมตามก าหนดเวลาช าระ

หน้ี 
- จดัท าแผนงาน  งบประมาณประจ าปี พร้อมดว้ยเป้าหมายผลตอบแทน  
- สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  รวมทั้งงบการเงินประจ าเดือน  งบไตรมาส (ถา้มี) ของบริษทัฯ เสนอ

คณะกรรมการบริษทัฯ  
- ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี หลงัจากไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั แลว้ 

(1) การเปิดบญัชี การขอวงเงินประเภทต่างๆ จากธนาคารและสถาบนัการเงิน 
(2) การใหเ้งินกูย้มื จดจ านอง จ าน า และค ้าประกนัแก่นิติบุคคลหรือบุคคล 
(3) การใหนิ้ติบุคคล และ/หรือ บุคคลภายนอก เช่าและ/หรือใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ 
(4) การท าธุรกรรมซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ กบันิติบุคคลหรือบุคคล 
(5) การซ้ือทรัพยสิ์นหรือการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ซ่ึงจ านวนเงินเกินอ านาจอนุมติัและลงนามการ

ใชจ่้ายเงินตามหลกัเกณฑ์ 

8.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให ้นางชฎาพร   เจียมสกุลทิพย ์  ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั  

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม  2551 โดยมีหนา้ท่ีรับผดิชอบด าเนินการตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 

นอกจากน้ี  เลขานุการบริษทัยงัท าหนา้ท่ี 
 ใหค้  าแนะน าดา้นกฎเกณฑ ์การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งขอ้พึง

ปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการชุดยอ่ย และการ

ประชุมผูถื้อหุน้ 
 ติดต่อประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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 จดัการ ประสานงาน และเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการ ผูบ้ริหาร  
รวมทั้งจดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวใหป้ระธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการ  
นบัแต่วนัท่ีบริษทัฯไดรั้บรายงานนั้น 

 ประสานงานการจดัใหก้รรมการ/ผูบ้ริหารไดรั้บความรู้และเขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ และกรรมการเฉพาะเร่ือง 

 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล เช่น ส านกังานตลาดหลกัทรัพยฯ์ และดูแลการ
เปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและสาธารณชน ใหถู้กตอ้งครบถว้นตาม
กฎหมาย 

 จดัใหมี้การปฐมนิเทศ  จดัเตรียมเอกสารหรือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และให้
ค  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 

 หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
รายละเอียดคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน       
- ค่าตอบแทนกรรมการ 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 25 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561   ท่ีประชุมมีมติอนุมติั

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561  ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000  บาทต่อปี (เท่ากบัปี 2560) ซ่ึงผา่น
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ
พิจารณาจดัสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไป  ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบ้ียประชุม ตาม
จ านวนคร้ังการประชุม ดงัน้ี 

(ก) คณะกรรมการบริษทั 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
เบ้ียประชุม (บาท) 
2561 2560 

1. นางสาวดาลดัย ์     ทรัพยท์วีชยักุล ประธานกรรมการ 96,000 96,000 

2. นางบุญเสริม         วมุิกตะนนัทน์ กรรมการอิสระ  96,000 96,000 

3. นายปรีชา              วฒันศรานนท ์ กรรมการอิสระ   96,000 96,000 

4. นายพิลาศพงษ ์        ทรัพยเ์สริมศรี กรรมการอิสระ  96,000 96,000 

5. นางพิมพพ์ร           โชติรัตนกุล กรรมการผูจ้ดัการ 96,000 96,000 

6. นางจนัทรตรี        ดารกานนท ์ กรรมการ 96,000 96,000 

7. นายชุตินธร           ดารกานนท ์ กรรมการ 96,000 96,000 

8. นาวาเอกสุพิช        สังขโกวทิ  กรรมการ 96,000 96,000 

9. นางสรัญญา          ดารกานนท ์ กรรมการ 96,000 96,000 

ยอดรวม  864,000 864,000 
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(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
เบ้ียประชุม (บาท) 

2561 2560 
1. นางบุญเสริม    วมิุกตะนนัทน ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 132,000 132,000 

2. นายพิลาศพงษ ์  ทรัพยเ์สริมศรี กรรมการตรวจสอบ 120,000 120,000 

3. นายปรีชา      วฒันศรานนท ์ กรรมการตรวจสอบ  120,000 120,000 

ยอดรวม  372,000 372,000 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
เบ้ียประชุม (บาท) 

2561 2560 
1. นายพิลาศพงษ ์   ทรัพยเ์สริมศรี ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  12,000 6,000 

2. นายปรีชา      วฒันศรานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 12,000 6,000 

3. นางจนัทรตรี        ดารกานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 12,000 6,000 

ยอดรวม  36,000 18,000 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารอยูภ่ายใตก้รอบโครงสร้างเงินเดือนตามกลุ่มงาน ซ่ึง

มีการปรับปรุงเป็นคร้ังคราว และเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด  โดยระดบั
ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคน  ซ่ึง
ในปี 2561  บริษทัฯไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนสั ใหก้รรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและ
ผูบ้ริหาร รวม  7  ราย เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 9.94 ลา้นบาท 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 
ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ  

 ไม่มี 
ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 

 เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังาน โดยบริษทัฯไดส้มทบใน

อตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน  ส าหรับผูบ้ริหาร  4  คน ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบส ารองเล้ียงชีพรวม
เป็นเงิน    116,600   บาท 
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8.5 บุคลากร      
(1) ณ วนัท่ี  31  ธ.ค. 2561  บริษทัฯ มีพนกังาน จ านวน  597  คน ลดลงจากปี 2560 จ  านวน 17   คน 
(2) จ านวนพนกังานในแต่ละสายงานหลกั  

- โรงงานป่ันดา้ย-ทอผา้  จ านวน     527       คน 
- บญัชีและการเงิน  จ านวน        9       คน  
- บริหารงานทัว่ไป                        จ านวน       54      คน 
- การขายและการตลาด  จ านวน         7      คน 

(3) ลกัษณะผลตอบแทนรวมของพนกังาน 
 (หน่วย : ลา้นบาท)  

             ปี 2561  ปี 2560  ปี 2559  
- เงินเดือนและค่าแรงงาน      102.59   104.46  110.16  
- โบนสั            11.06      11.45    12.60  
- เงินสมทบประกนัสังคม      3.38      3.60      3.87      
- เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ             2.23      2.39      2.52    

       รวม    119.26   121.90   129.15 
ในช่วง  3  ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯไม่มีขอ้พิพาททางดา้นแรงงาน หรือไม่มีนโยบายเปล่ียนแปลงจ านวน

พนกังานอยา่งมีนยัส าคญั 

8.6 นโยบายในการพฒันาพนักงาน      
บริษทัฯ มีนโยบายใหมี้การอบรมพนกังานทุกระดบัชั้นอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างและพฒันา

ความสามารถของพนกังาน โดยทบทวนความรู้ทางเทคนิค  วธีิปฎิบติังาน และเตรียมความพร้อมในการ
พฒันาความกา้วหนา้ตามสายงานอาชีพ  โดยในปี  2561 บริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรม ตามแผนงานการ
ฝึกอบรมภายในและภายนอก รวมทั้งส้ิน   20  หลกัสูตร อาทิเช่น 

 หลกัสูตรการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพของผูท้  าบญัชี 
 หลกัสูตรการจดัท ามาตรฐานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
 หลกัสูตรผูป้ฏิบติัตามกฏหมายดา้นการอนุรักษพ์ลงังานตาม พรบ.การส่งเสริม 
 หลกัสูตรการเฝ้าระวงัดา้นสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน 
 หลกัสูตรการดบัเพลิงขั้นรุนแรงและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
 หลกัสูตรการจดัการพลงังาน ส าหรับผูบ้ริหารโรงงานและอาคารควบคุม 
 หลกัสูตรการบริหารแผนขายท่ีมีประสิทธิภาพ 
 หลกัสูตรกลยทุธ์การปรับเขา้สู่ ISO 9001:2015 และการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
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9 การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงประโยชน์ และความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณธุรกิจ  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ และส่งเสริมใหบ้ริษทั สามารถสร้างผลประโยชน์ท่ีดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ไม่
วา่จะเป็นพนกังาน ลูกคา้ คู่คา้และเจา้หน้ี คู่แข่ง รวมถึงสังคมชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 

ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้อกหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาน าหลกัปฏิบติัไปปรับใชใ้หเ้หมาะสม
กบับริบทธุรกิจขององคก์ร  ซ่ึงคณะกรรมการไดท้บทวนและก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ดงัน้ี 
- ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้างคุณค่าใหแ้ก่

กิจการอยา่งย ัง่ยนื 
- ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความย ัง่ยนื 
- เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
- สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
- ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบ 
- ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
- รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 
- สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น 

ในปี 2561 บริษทัมีการด าเนินการ ดงัน้ี 

สิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
1. ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 25 ซ่ึงก าหนดใหมี้ข้ึนในวนัท่ี 24 เมษายน 2561  บริษทัฯ 

ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดศึ้กษาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ หรือส่งค าถามเก่ียวกบับริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ตั้งแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม 2560  จนถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560  เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี    รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ ในเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ ท่ี http://www.ut.co.th   ซ่ึงปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองมาบรรจุเป็นวาระ 

2. บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  คร้ังท่ี 25  พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  http://www.ut.co.th   ตั้งแต่วนัท่ี 22 
มีนาคม 2561  และใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 25 ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายตามรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนั
ปิดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561  ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีมี
ข้ึนในวนัท่ี 24 เมษายน 2561   ทั้งน้ี เอกสารท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมประกอบดว้ย 

(1) ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 24 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2560 



- 21 - 

 UT  56-1/2561 

(2) CD รายงานประจ าปี งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2560 

(3) ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ(i) และรายช่ือกรรมการบริษทั 
(4) นิยามกรรมการอิสระของผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
(5) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ 
(6) ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
(7) หนงัสือมอบฉนัทะ (ii) 
(8) แผนท่ีสถานท่ีประชุม (iii) 
หมายเหตุ 
 ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ประกอบดว้ย ช่ือ-นามสกุล ประวติัการศึกษา ประวติัการท างาน ประสบการณ์ / การ

ด ารงต าแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง และในกรณีเป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ 
จะมีขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา และจ านวนวาระ/ปีท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัน้ีดว้ย 

 บริษทัฯ อ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โดยใช้
หนงัสือมอบ พิจารณามอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดก็ได ้โดยไม่จ  ากดัวา่ตอ้งเป็นผูบ้ริหาร หรือกรรมการของบริษทั
เขา้ประชุมแทน  โดยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ เป็นไปตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้น
สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  http://www.ut.co.th 

 บริษทัฯ อ านวยความสะดวกผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนกัลงทุนสถาบนัในการเดินทางเขา้ร่วมประชุม 

3. ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  คร้ังท่ี 25  
(1) มีการระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระท่ีเสนอ โดยอา้งอิงหลกัเกณฑ ์ระเบียบ

ขอ้บงัคบั หรือตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) ไดแ้สดงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไวอ้ยา่งชดัเจน 

4. ในวาระพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไร  บริษทัฯไดช้ี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และ แสดง
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2560 เพื่อเป็นขอ้มูลเสนอผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560  และให้สะสมเงินปันผลตามสิทธิของผูถื้อหุน้
บุริมสิทธิท่ีพึงจะไดรั้บในปี 2560 ไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามขอ้บงัคบับริษทั    

5. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  คร้ังท่ี 25  เม่ือวนัองัคารท่ี 24 เมษายน  2561  
(1) ไดจ้ดัข้ึน ณ หอ้งประชุมชั้น 9 อาคารส านกังานใหญ่บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) ตั้งอยู่

เลขท่ี 1828 ถนนสุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  
(2) ไดห้มายเหตุเก่ียวกบัเอกสาร/หลกัฐานเพื่อใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมดว้ยตนเอง  หรือการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนมาร่วมประชุม 
(3) มีกรรมการเขา้ประชุมครบทั้ง  9  คน ประกอบดว้ยประธานกรรมการบริษทั  ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการ  นอกจากน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้ก่ผูส้อบบญัชี ผูจ้ดัการบญัชีและการเงิน   และ
เลขานุการบริษทั เพื่อพบปะและตอบค าถามผูถื้อหุน้ท่ีซกัถามปัญหาเก่ียวกบับริษทั 
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(4) ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ก าหนดใหผู้ถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ แบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึง
เสียง  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นไดเ้ตม็ท่ี  

(5) ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดวา่ ในการประชุมผูถื้อ
หุน้ประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการจ านวน  1 ใน 3  ของจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ  ประธานท่ีประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ก าหนดวธีิการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบทั้งคณะก็ได ้ตามแต่ท่ีประชุมจะเห็นสมควร 

(6) ในวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงนโยบายและ
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษทัซ่ึงมีแนวทางปฏิบติัใหมี้การทบทวนทุกปี โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบั
บริษทัจดทะเบียนท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ ผลประกอบการของ  บริษทัฯ และความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั  
เพื่อเสนอผูถื้อหุ้นก าหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี และมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจดัสรรต่อไป   ทั้งน้ี ขอ้มูลค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายบุคคลไดเ้ปิดเผยไวท่ี้หวัขอ้ ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

(7) ในวาระพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561  และก าหนดเงินค่าตอบแทน    ไดร้ะบุ
รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ-สกุลของผูส้อบบญัชีทุกราย บริษทัท่ีสังกดั ประสบการณ์ ความสามารถ
ของผูส้อบบญัชี รวมทั้งประเด็นเก่ียวกบัความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าบริการของ
ผูส้อบบญัชีไวอ้ยา่งชดัเจน 

(8) ในการประชุมคร้ังน้ี ไม่มีการเพิ่มวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
(9) ไดแ้จง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 25 ต่อ ตลท. เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 

6. รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 25 เม่ือวนัท่ี  24 เมษายน 2561 
(1)  ไดบ้นัทึกการแจง้วธีิการลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผูถื้อหุน้ทราบก่อนเร่ิมการประชุมตาม

วาระ และใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนน 
(2) ไดบ้นัทึกประเด็นผูถื้อหุ้นซกัถามหรือเสนอความคิดเห็น ตลอดจนค าถาม ค าตอบ  เพื่อใหผู้ถื้อ

หุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ประชุมไดรั้บทราบ 
(3) ในแต่ละวาระของการประชุมท่ีตอ้งมีการลงมติของท่ีประชุม มีการลงคะแนนเสียง และบนัทึก

มติของท่ีประชุมไวใ้หช้ดัเจน โดยประธานท่ีประชุมไดแ้จง้จ านวนคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย และงดออกเสียงใหท่ี้ประชุมทราบในแต่ละวาระ 

(4) ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี  3  พฤษภาคม 2561   
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บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจและท าธุรกรรมต่างๆ โดยตระหนกัดีวา่สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่วา่จะเป็น

สิทธิท่ีก าหนดโดยกฎหมายหรือโดยขอ้ตกลงท่ีท าร่วมกนั  รวมถึงความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดี เป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัสามารถเจริญเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  สร้างความสามารถในการแข่งขนั 
เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในระยะยาวของบริษทัฯ  ดงันั้น คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดนโยบายท่ีค านึงถึง
บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ  ดงัน้ี 
1. ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดีระหวา่งบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
2. ยดึมัน่แนวคิดในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ยความโปร่งใส  และค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้

เสียกลุ่มต่างๆ รวมถึงนโยบายในการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคมชุมชน  
3. จดัใหมี้ช่องทางส่ือสารใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในการสอบถาม แจง้ขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้สงสัยใน

รายงานการเงิน ผา่นช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 
 กรณีสืบคน้ขอ้มูลของบริษทั สามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  http://www.ut.co.th  ทั้งน้ี  

เลขานุการบริษทัเป็นผู ้ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 
 กรณีขอ้สงสัยรายงานทางการเงิน สามารถติดต่อสอบถามผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และ/หรือ 

กรรมการผูจ้ดัการทางโทรศพัทห์มายเลข 02-3231085-87 
 กรณีแจง้ขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน สามารถแจง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางโทรศพัท์

หมายเลข  02-3231085-87  เพื่อรายงานใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายด าเนินการสอบสวน / แกไ้ขปัญหาตามความเหมาะสม   หากขอ้ร้องเรียนมีมูลความจริง  
ทั้งน้ี  บริษทัฯ มีมาตรการในการเก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดรั้บเป็นความลบัและคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล 

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษทั  มีหนา้ท่ีดูแล ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัอยา่งถูกตอ้ง 

ครบถว้น และทนัเวลา  โดยมอบหมายให้ 
(1) กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูดู้แลรับผดิชอบร่วมกบัผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานุการ

บริษทัท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารและใหข้อ้มูลแก่ผูถื้อหุน้ 
(2) เลขานุการบริษทัเป็นผู ้ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 
ผูล้งทุนและผูส้นใจทัว่ไป สามารถสืบคน้ขอ้มูลซ่ึงนอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์ก าหนด

และผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปีแลว้  ผูล้งทุนและผูส้นใจ สามารถเขา้ถึงและ/หรือ Download รายงานประจ าปีของบริษทั     โดย
ผา่นช่องทางเวบ็ไซต ์ของบริษทั  http://www.ut.co.th      ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีเผยแพร่มีทั้งฉบบัภาษาไทยและฉบบั
ภาษาองักฤษ หรือ สามารถติดต่อไดท่ี้ นางสาวประยรู ศรีพระราม ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ท่ี
หมายเลขโทรศพัท ์ 02-3231085-87 ต่อ 1113 
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ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวม 12 คร้ังตามท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ ซ่ึงในการ

ประชุมแต่ละคร้ัง 
(1) ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะร่วมกนัพิจารณาการเลือกเร่ืองเขา้วาระการประชุม

คณะกรรมการ และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองการประชุมซ่ึงจะบรรจุไว้
ในวาระอ่ืนๆ 

(2) เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ
ก่อนการประชุมล่วงหนา้ 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการศึกษาขอ้มูล 

(3) ใชเ้วลาไม่ต ่ากวา่ 2 ชัว่โมง ซ่ึงเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและกรรมการจะอภิปรายปัญหา
ส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั  ซ่ึงประธานกรรมการไดส่้งเสริมใหมี้การใชดุ้ลยพินิจท่ี
รอบคอบ และกรรมการทุกคนใหค้วามสนใจกบัประเด็นทุกเร่ืองท่ีน าสู่ท่ีประชุม รวมทั้งการ
ก ากบัดูแลกิจการ 

(4) มีผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง เช่นสถานการณ์ดา้นการตลาด การจดัหาวตัถุดิบ และการ
ผลิต เป็นตน้ และเพื่อมีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงส าหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบ
ทอดงาน 

(5) คณะกรรมการสามารถขอขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการหรือเลขานุการบริษทั 
หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนดไว ้

(6) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็นเพื่ออภิปราย
ปัญหาต่างๆเก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และจะแจง้ให้
กรรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย 

(7) การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทั ตามวาระปกติ และการประชุมผูถื้อหุน้ 
  (จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุม) 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง คณะกรรมการ บมจ. ประชุมผูถื้อหุ้น 

1. นางสาวดาลดัย ์    ทรัพยท์วชียักุล ประธานกรรมการ  12/12 1/1 

2. นางบุญเสริม         วมุิกตะนนัทน์ กรรมการอิสระ  12/12 1/1 

3. นายพิลาศพงษ ์      ทรัพยเ์สริมศรี  กรรมการอิสระ  10/12 1/1 

4. นายปรีชา              วฒันศรานนท์ กรรมการอิสระ  12/12 1/1 

5. นางพิมพพ์ร          โชติรัตนกุล กรรมการผูจ้ดัการ 12/12 1/1 

6. นายชุตินธร          ดารกานนท ์ กรรมการ  8/12 1/1 

7. นางจนัทรตรี        ดารกานนท ์ กรรมการ 12/12 1/1 

8. นาวาเอกสุพิช       สังขโกวทิ กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการ 12/12 1/1 

9. นางสรัญญา         ดารกานนท ์ กรรมการ 12/12 1/1 
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(8) ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดจ้ดัใหมี้การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ ดงัน้ี 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ ไดป้ระเมินใน 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1)โครงสร้าง
และคุณสมบติัของคณะกรรมการ 2) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุม
คณะกรรมการ 4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ 6) การพฒันาตนเองของ
กรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร  ซ่ึงผลประเมินมีการด าเนินการในแต่ละหวัขอ้อยูใ่นเกณฑดี์ถึงดีเยีย่ม 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคลไดป้ระเมินใน 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1) โครงสร้าง
และคุณสมบติัของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ และ 3) บทบาท หนา้ท่ี และความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการ ซ่ึงผลการประเมินมีการด าเนินการในแต่ละหวัขอ้อยูใ่นเกณฑดี์ถึงดีเยีย่ม 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระเมินใน 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1) โครงสร้างและ
คุณสมบติัของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ และ 3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ
ของคณะกรรมการ ซ่ึงผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติัเหมาะสมท าใหก้ารท างานมี
ประสิทธิภาพ  มีการปฏิบติัหนา้ท่ีในการประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และไดใ้หค้วามส าคญั ใชเ้วลาใน
การพิจารณาทบทวนในเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเพียงพอ อยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม 

  การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ไดป้ระเมินใน 3 หวัขอ้ 
ไดแ้ก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ และ 3) บทบาท หนา้ท่ี 
และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ซ่ึงผลการประเมินมีการด าเนินการในแต่ละหวัขอ้อยูใ่นเกณฑดี์
เยีย่ม 

(9) บริษทัฯ มีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาผูบ้ริหาร  โดยจดัท าแผนทดแทนต าแหน่งงาน โดย
กรรมการผูจ้ดัการพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั  มี ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และผลการ
ปฏิบติังานท่ีผา่นมาท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีวา่ง  แลว้น าเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

(10) ในปี 2561  มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดงัน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติ  4 คร้ัง  

   (จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุม) 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง การเขา้ร่วมประชุม 

1. นางบุญเสริม      วมุิกตะนนัทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นายพิลาศพงษ ์   ทรัพยเ์สริมศรี  กรรมการตรวจสอบ  3/4 

3. นายปรีชา            วฒันศรานนท ์ กรรมการตรวจสอบ  4/4 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีการประชุมตามวาระปกติ 2 คร้ัง  
  (จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุม) 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
การเขา้ร่วม
ประชุม 

1. นายพิลาศพงษ ์   ทรัพยเ์สริมศรี ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 

2. นายปรีชา           วฒันศรานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 

3. นางจนัทรตรี        ดารกานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 

(11) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและการใหค้วามรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง

กบัการปฏิบติัหนา้ท่ี  เช่นหลกัสูตร DAP ส าหรับคณะกรรมการบริษทั หลกัสูตร ACP ส าหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบ และหลกัสูตรบริหารความเส่ียงส าหรับผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

 ฝ่ายจดัการและเลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีจดัเตรียมเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 กรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีรายงานเพื่อทราบเป็นประจ าถึงแผนการพฒันาและสืบทอดต าแหน่ง
งาน รวมถึงมีการเตรียมพร้อม ในกรณีท่ีตนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

 กรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีรายงานเป็นประจ าทุกปีถึงโครงการส าหรับพฒันาผูบ้ริหารและส่ิงท่ีได้
ท าไปในระหวา่งปี 

9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 
(1) โครงสร้างคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 บริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหมี้คณะกรรมการชุดยอ่ย 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดมีกรรมการอิสระ
ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการ 

 ขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี/รายช่ือของกรรมการชุดยอ่ย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน มีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑข์อง

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยมีนางบุญเสริม  วมุิกตะนนัทน์  กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
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- รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 

1. นางบุญเสริม  วมุิกตะนนัทน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพิลาศพงษ ์    ทรัพยเ์สริมศรี  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายปรีชา        วฒันศรานนท์ กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ 
 นางบุญเสริม    วิมุกตะนนัทน์ ไดข้อลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เน่ืองจากเกษียณอาย ุมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2562 

- วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 3 ปี 
- รายละเอียดวฒิุการศีกษาและประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ 1 
- ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ 

(1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

(2) สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ท่ีเหมาะสม  และมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

(6) สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ของบริษทั ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

(7) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย 
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความ

เส่ียงของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 



- 28 - 

 UT  56-1/2561 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร (charter) หรือขอ้บงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขต หนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
(8) ใหฝ่้ายจดัการมีการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบตลอดจนเร่งรัดใหแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้น 
(9) ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ส าคญั 
(10) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย 

- ในปี 2561  กรรมการอิสระ/ตรวจสอบ ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการใหบ้ริการทางวชิาชีพกบั
บริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีจ านวน 3 คน ในจ านวนน้ีเป็นกรรมการอิสระ 2 คน 

โดยมีนายพิลาศพงษ ์ ทรัพยเ์สริมศรี กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
- รายนามคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 
1. นายพิลาศพงษ ์         ทรัพยเ์สริมศรี  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายปรีชา                 วฒันศรานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นางจนัทรตรี            ดารกานนท ์  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

-  รายละเอียดวฒิุการศีกษาและประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ 1 
- ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(1) ก าหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษทัฯ 
(2) หนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่ เสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
(3) พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนใหก้รรมการ 
(4) ก าหนดค่าตอบแทนใหก้รรมการ โดยน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณา 
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9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1 การสรรหากรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการอิสระ 
(1) มีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535   และ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคุณสมบติัของบริษทัฯ   
(ก) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุน้
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุม ของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่
รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่-สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่ง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

- ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการ
ใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั
หน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีก
ฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่
จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ
ส านกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่
สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้
อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ 
หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ
บริษทัฯ  หรือบริษทัยอ่ย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของผูข้ออนุญาต  

(2) ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง (ฌ) 
แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

(3) มีประสบการณ์  เขา้ใจธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ฯ 
(4) เป็นผูมี้วสิัยทศัน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการพิจารณาคดัเลือกและ

กลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตอ้งมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

(1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  และกฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้ง การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 
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(2) ความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ ดว้ยความ
ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาใหก้บับริษทัไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี มีคุณวุฒิ วยัวฒิุท่ีเหมาะสม มีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง และจิตใจท่ีสมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรคใ์น
การประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลา้หาญในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือ เป็นนกั
ธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวติัการท างาน และจริยธรรมท่ีดีงาม รวมทั้ง เป็นท่ียอมรับจากสังคม 

(3) มีความรู้ความสามารถท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยดา้นใดดา้นหน่ึง เช่น ดา้นธุรกิจของบริษทั บญัชีและ
การเงิน การบริหารเชิงกลยทุธ์ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้ิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แลว้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ก่อนน าเสนอผูถื้อ
หุน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงด าเนินการตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ  ดงัน้ี 

 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
 ในการเลือกตั้งกรรมการ  อาจใชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน

หรือคราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะคร้ังเดียวเตม็ตามจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราว
นั้นก็ได ้ทั้งน้ีตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร   แต่ในการลงมติแต่ละคร้ังผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงดว้ย
คะแนนท่ีมี ทั้งหมด    จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด  หรือคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก      หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
ประธานกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงจะเป็น

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม  มีความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ  และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯเป็นอยา่งดี  และสามารถบริหารงานใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวไ้ด ้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทัร่วม 2 บริษทัไดแ้ก่ 
  บริษทั ยนิูไฟเบอร์ จ  ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจ ลงทุน ธุรกิจนายหนา้ และบริการซ้ือขายผลิตภณัฑท่ี์

เก่ียวกบัส่ิงทอและวตัถุดิบอ่ืนๆ ในอตัราร้อยละ   20.83 
 บริษทั เทนคาเต-้ยเูน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จ ากดั  ในอตัราร้อยละ 49.35 ซ่ึงปัจจุบนัไดจ้ด

ทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ วนัท่ี 22 มีนาคม 2556 และอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี  
นโยบายการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัร่วม 
 มีการบริหารงานแยกต่างหากเป็นอิสระจากกนั และส่งกรรมการเขา้ไปเป็นตวัแทนของบริษทั 
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ มีนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดยก าหนดในระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ซ่ึง

พนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการไดรั้บทราบถึงการหา้มใชอ้ านาจหนา้ท่ีของตน หรืออาศยัอ านาจหนา้ท่ี
ของผูอ่ื้นเพื่อประโยชน์ของตน หรือช่วยเหลือผูอ่ื้นในทางมิชอบ  และตอ้งปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริต  ทั้งน้ี  บริษทัฯ ไดก้ าหนดบทลงโทษทางวนิยัหากเกิดการกระท าผดิขา้งตน้    

ในแต่ละปี   บริษทัฯ จะมีหนงัสือแจง้ใหก้รรมการ และผูบ้ริหารทราบถึงการหลีกเล่ียงการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ก าหนดช่วงเวลาก่อนการเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 
จนถึงช่วงเวลาภายหลงัจากการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทัฯ ใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สียและการถือครองหลกัทรัพย ์เป็นประจ า
ทุกปีหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลง และให้เลขานุการบริษทัเป็นผูเ้ก็บรักษา รวมทั้งจดัส่งส าเนารายงาน
ดงักล่าวใหป้ระธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการ  นบัแต่วนัท่ีบริษทัฯไดรั้บ
รายงานนั้น 

ในปี 2561 ไม่พบการกระท าความผดิดงักล่าวและไม่มีกรณีกรรมการ/ผูบ้ริหารของบริษทัฯมีการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี ( Audit fee ) 
บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษทั  คือ นางพูนนารถ  เผา่เจริญ  

หรือนายกฤษดา  เลิศวนา หรือนายเติมพงษ ์ โอปนพนัธ์ุ หรือนางสาววสิสุดา  จริยธนากร  สังกดั บริษทั 
ส านกังาน อีวาย  จ  ากดั  ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม  1,100,000 บาท    

(2) ค่าบริการอ่ืนๆ ( Non-audit fee) 
บริษทัฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน (non-audit fee)  และไม่มีงานบริการอ่ืนท่ีไม่แลว้

เสร็จท่ีตอ้งจ่ายในปีถดัไปให้กบัผูส้อบบญัชี หรือส านกังานดงักล่าวอีก 

9.7 การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)  ไปปรับใช้ 
ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้อกหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)  เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาน าหลกัปฏิบติัไปปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบับริบทธุรกิจขององคก์ร 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาน าหลกัปฏิบติัทั้ง 8 ขอ้ไปปรับใชใ้นการก ากบัดูแลกิจการ กล่าวคือ 1) ช่วย
ในการก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายหลกัอนัมุ่งหวงัใหเ้กิดการเสริมสร้างคุณค่าของกิจการอยา่งย ัง่ยนื  
2) เป็นแนวทางสนบัสนุนให้การด าเนินงานสามารถบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีก าหนด และ 3) เป็น
แนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ และเปิดเผยผลการด าเนินงานให้ผูมี้
ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบ  ดงัแสดงตามตารางขง้ล่าง 
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การก ากบักิจการของคณะกรรมการ SEC CG Code 

ช่วยในการก าหนดวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายหลกัอนัมุ่งหวงัให้
เกิดการเสริมสร้างคุณค่าของ
กิจการอยา่งย ัง่ยนื   

หลกัปฏิบติั 1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้างคุณค่า
ใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

หลกัปฏิบติั 2. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ี
เป็นไปเพื่อความย ัง่ยนื 

เป็นแนวทางสนบัสนุนใหก้าร
ด าเนินงานสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

หลกัปฏิบติั 3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
หลกัปฏิบติั 4. สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหาร

บุคลากร 
หลกัปฏิบติั 5. ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมี

ความรับผดิชอบ 
เป็นแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของ
ฝ่ายจดัการ และเปิดเผยผลการ
ด าเนินงานใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียได้
รับทราบ 

หลกัปฏิบติั 6. ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบติั 7. รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูล 

หลกัปฏิบติั 8. สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น 
แนวปฏิบติัท่ีต่างไปจาก CG Code 
- ประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ (แนวปฏิบติั 3.2.1)  แต่มีอิสระในบทบาทหนา้ท่ีของ

ประธานกรรมการ  เป็นผูน้ าคณะกรรมการ ก ากบั ดูแล และส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานของ
คณะกรรมการท่ีเอ้ือต่อการใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ 

- บริษทัไม่ไดก้  าหนดนโยบายใหก้รรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก (แนวปฏิบติั 3.2.5)  เน่ืองจากไดก้ าหนด
เกษียณอายกุรรมการไวแ้ลว้ 

- บริษทัไมไ่ดก้  าหนดหลกัเกณฑใ์นการด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนของกรรมการ (แนวปฏิบติั 3.5.2) 
เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัเร่ืองความรู้ ความช านาญในลกัษณะและประเภทชองธุรกิจเช่นส่ิงทอ และ
คณะกรรมการไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่สามารถสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตาม
หลกัปฏิบติัขอ้ 3.5 คณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรับผดิชอบในการปฏิบติั
หนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ   
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10 ความรับผดิชอบต่อสังคม 
ในการด าเนินธุรกิจดา้นส่ิงทอท่ีผา่นมา  บริษทัฯ ยดึมัน่และตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสังคมเพื่อ

ความย ัง่ยนืขององคก์ร โดยยดึถือหลกัปฏิบติั “คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์”ซ่ึงเป็นค่านิยมหลกั
ของสหยเูน่ียนและบริษทัในกลุ่ม    ทั้งน้ี  บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการก าหนดค าจ ากดัความของค่านิยม เพื่อใหพ้นกังานรวมทั้งฝ่ายบริหารยดึถือและปฏิบติัเป็นวฒันธรรม
ของบริษทัฯ ดงัน้ี: 

ค่านิยม (Values) : 
คุณธรรม - รักและเคารพ ตนเอง ครอบครัว องคก์ร และสังคม 

- ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
- เปิดใจรับฟังความคิดเห็น 

คุณภาพ - เอาใจใส่ในรายละเอียดท่ีลูกคา้คาดหวงั 
- ร่วมคิด ร่วมท า ใหบ้รรลุเป้าหมาย 
- เรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

คุณประโยชน์ - ค านึงถึงความคุม้เสมอ 
- การเปล่ียนแปลงคือโอกาส 
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 

คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาทบทวนวสิัยทศัน์ และพนัธกิจใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และ
สภาพการด าเนินธุรกิจ  ตามท่ีปรากฎในส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ  หนา้ 1 

10.1 นโยบายภาพรวม 
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาและมีมติใหค้วามเห็นชอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อ

เป็นแนวทางการด าเนินงานส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ดงัน้ี 
(1) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
ปฏิบติัอยา่งเสมอภาค และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม   หลีกเล่ียงการ

ด าเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  
(2) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามขอ้ตกลงทางการคา้ หากพบ

ขอ้มูลวา่มีการเรียก รับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน บริษทัฯ จะร่วมกนักบัคู่คา้
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และแกไ้ขปัญหาใหเ้สร็จส้ินอยา่งรวดเร็ว 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
หลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดการลิดรอน หรือละเมิดสิทธิ     รับฟังขอ้คิดเห็น และ

ขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม และเสมอภาค 
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(4) การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม จดัใหมี้สวสัดิการ ความปลอดภยัและสุขอนามยัใน

สถานท่ีท างาน รวมถึงดูแลเอาใจใส่ ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถ
ของพนกังานโดยใหโ้อกาสพนกังานอยา่งทัว่ถึง และสม ่าเสมอ  ตลอดจนใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมตาม
ความรู้ ความสามารถ ความรับผดิชอบ และผลการปฏิบติังาน 

(5) ความรับผดิชอบต่อลูกคา้ 
ผลิตและส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความตอ้งการของลูกคา้  รวมถึงมีระบบรับฟัง

ขอ้คิดเห็น เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียน ซ่ึงบริษทัฯ จะน าประเด็นท่ีมีนยัส าคญัดงักล่าวไปพิจารณาปรับปรุง 
และด าเนินการแกไ้ขอยา่งรวดเร็วภายในเวลาท่ีสมควร 

(6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  ไม่สนบัสนุนใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 

ท าลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
สนบัสนุนการจดักิจกรรมหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน 

(8) นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม  
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการท างานต่างๆอยา่งต่อเน่ือง เพื่อป้องกนัการเกิดผลกระทบในทาง

ลบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จ  าเป็น 

10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
(1) กระบวนการจดัท ารายงาน 
บริษทัด าเนินธุรกิจโดยใชฝ้้ายและโพลีเอสเตอร์เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตผา้ทอ โดยผา่น

กระบวนการป่ันดา้ยและทอผา้  ดว้ยอุตสาหกรรมส่ิงทอมีคุณลกัษณะท่ีใชแ้รงงานเขม้ขน้ และพลงังาน
ไฟฟ้าส าหรับเดินเคร่ืองจกัรผลิตสินคา้ และอุปกรณ์สนบัสนุน อาทิเช่นระบบอากาศอดั ระบบน ้าเยน็เพื่อ
ควบคุมระบบปรับอากาศ เป็นตน้  ดงันั้น การด าเนินธุรกิจท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดส่้งเสริมการด าเนินงานดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคม ซ่ึงพนกังานไดถื้อปฎิบติัเป็นปกติในการด าเนินงาน อาทิ เช่น  การอนุรักษ์
พลงังาน การลดค่าใชจ่้าย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นตน้ 

การเช่ือมโยงผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจและประเด็นท่ีหยบิยกโดยผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

ซ่ึงตามตารางขา้งล่างไดแ้สดงถึงช่องทางการเช่ือมโยง และการด าเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวงัของ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียในประเด็นต่างๆ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ประเด็นท่ีหยบิยก การเช่ือมโยง การตอบสนอง 

ผูถื้อหุน้  ผลตอบแทนการลงทุน 

 ความยัง่ยนืของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี  
 เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 

 การประกอบกิจการดว้ยความเป็น
ธรรม 
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ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ประเด็นท่ีหยบิยก การเช่ือมโยง การตอบสนอง 

 มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   โทรศพัท ์  การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

พนกังาน  ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชนท่ี์เหมาะสม 

 ความมัน่คงในการท างาน 

 สภาพแวดลอ้มการท างาน
ท่ีเหมาะสม ปลอดภยั  

 กล่องรับขอ้คิดเห็นเสนอแนะ 
 โทรศพัทส์ายด่วน 

 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

 คณะกรรมการสวสัดิการ 
 กิจกรรมประจ าปี 

 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็น
ธรรม 

 นวตักรรมและการเผยแพร่
นวตักรรมจากการด าเนินงานดา้น
ความรับผิดชอบต่อสงัคม  

ลูกคา้  ราคา 
 คุณภาพ 

 การปรับปรุง/พฒันาสินคา้
เพื่อลดตน้ทุน 

 การส ารวจความพึงพอใจ 
 การพบปะเยีย่มเยยีน  
 โทรศพัท ์

 โทรสาร  
 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  

 ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
 นวตักรรมและการเผยแพร่
นวตักรรมจากการด าเนินงานดา้น
ความรับผิดชอบต่อสงัคม  

คู่คา้และเจา้หน้ี  ไดรั้บการปฎิบติัท่ีเป็น
ธรรม 

 ปฏิบติัตามสญัญา และ
ขอ้ตกลงต่างๆ 

 การเยีย่มชม/พบปะ  
 โทรศพัท ์ 
 โทรสาร 
 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  

 การประกอบกิจการดว้ยความเป็น
ธรรม 

ชุมชนและ
สังคม 

 การดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้ม 

 การพบปะ พดูคุยกบัผูน้ าชุมชน 

 โทรศพัท ์

 การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

 การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

หน่วยงาน
ราชการและ
องคก์รภาครัฐ
ท่ีก ากบัดูแล 

 ปฏิบติัตามกฎหมาย 
 เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติั/
ไม่ไดป้ฏิบติัตามแนวทาง 
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

 การเขา้ร่วมในกิจกรรมและ
โครงการ 
 การจดัส่งรายงาน 

 การประกอบกิจการดว้ยความเป็น
ธรรม 

 
(2) การด าเนินงาน 

มิติความย ัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจ 
- การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

บริษทัฯมุ่งมัน่ปฎิบติัต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยความเสมอภาค และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม   หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการ
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  รวมทั้งส่งเสริมการจดัการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ  โดย
ไดจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหพ้นกังานใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรม
หรือการกระท า ในประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
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(1) การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม: 
 ปฏิบติัอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ี

เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 
 ปฎิบติัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัการ

แข่งขนัทางการคา้ท่ีดี 
(2) การส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า : 

 ใหค้วามร่วมมือ ช้ีแจง  ใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานของผูข้าย ผูรั้บเหมา ท่ีเขา้มาปฏิบติังานในบริษทัฯ 

(3) การเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นของธุรกิจอ่ืน 
 รักษาความลบัของลูกคา้ โดยไม่น าไปเผยแพร่หรือใชเ้พื่อประโยชน์ของบริษทัฯ หรือ

บุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
(4) การเก่ียวขอ้งกบัการเมืองอยา่งมีความรับผดิชอบ 

 เปิดโอกาสใหพ้นกังานไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเสรี 
ในปีท่ีผา่นมา ไม่มีขอ้ร้องเรียนหรือโทษปรับในประเด็นการละเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบั 

- การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์

ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามขอ้ตกลงทางการคา้ หากพบขอ้มูลวา่มีการเรียก รับ หรือการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน บริษทัฯ จะร่วมกนักบัคู่คา้ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และแกไ้ขปัญหาให้
เสร็จส้ินอยา่งรวดเร็ว 

บริษทัฯ ไดป้ระกาศนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และก าหนดแนวทางปฏิบติัไวใ้นคู่มือการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อส่ือสารใหก้บัพนกังาน
ไดรั้บทราบ รวมทั้งก าหนดเป็นหวัขอ้หน่ึงในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่   

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประเมินความเส่ียงระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงในประเด็นความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริตคอร์รัปชัน่  บริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการควบคุมในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

(1) การจดัซ้ือ-จดัจา้ง 
 ปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการจดัซ้ือ 

(2) การเก็บรักษาเงินสดและเงินสดยอ่ย 
 มีการก าหนดวงเงินและผูรั้กษาเงินสดและเงินสดยอ่ย 
 เขา้ตรวจนบัโดยไม่แจง้ใหผู้รั้กษาเงินสด-เงินสดยอ่ยทราบล่วงหนา้ 

(3) การควบคุมสินคา้คงคลงั 
 มีการจดัท าใบบนัทึกรับ-จ่าย  และสอบทานกบัขอ้มูลท่ีบนัทึกในระบบคอมพิวเตอร์ 
 จดัท าสรุปการเคล่ือนไหวทุกส้ินเดือน 
 ตรวจนบัสินคา้คงคลงัทุกประเภททุก 6 เดือน 
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(4) การขายเศษวสัดุเหลือใช ้
 จดัใหมี้การประมูลทุก 6 เดือน 
 มีการตรวจชัง่น ้าหนกัร่วมกนั พร้อมกบัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 

(5) การรับ การให้ของขวญั หรือประโยชน์อ่ืนใด 
 พึงหลีกเล่ียงการเล้ียงรับรอง การรับของขวญั ของก านลั หรือสินน ้าใจ 
 กรณีไดรั้บของจากการท าธุรกรรมของบริษทัฯ ตอ้งส่งมอบของดงักล่าวใหก้บับริษทัฯ 

เพื่อน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
(6) การซ้ือและขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 

 ไม่ใชข้อ้มูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตน หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืน 
ทั้งน้ี  บริษทัฯจดัใหมี้สายด่วน โทร. 0-2323-1085 ต่อ 1234 ส าหรับรับแจง้เบาะแสการทุจริต ซ่ึงในปี

ท่ีผา่นมาไม่มีการแจง้ หรือร้องเรียนในประเด็นท่ีอาจใหเ้กิดการทุจริต 
- นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม  

บริษทัฯ มุ่งมัน่ ส่งเสริม ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการท างานต่างๆอยา่งต่อเน่ือง เพื่อป้องกนั
การเกิดผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งรู้คุณค่า และลดความสูญ
เปล่าโดยไม่จ  าเป็น 

ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ 
ผลการด าเนินงาน หน่วย 2559 2560 2561 

รายไดจ้ากการขายและบริการ  ลา้นบาท 733.97 756.26 760.57 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  ลา้นบาท 36.22 42.91 103.65 

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  ลา้นบาท 0 0 0 

ค่าจา้งและค่าตอบแทนแก่พนกังาน   ลา้นบาท 129.15 121.90 119.26 

ภาษีท่ีจ่ายใหแ้ก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการทอ้งถ่ิน เช่น ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีบ ารุงทอ้งถ่ิน ภาษีโรงเรือน  

ลา้นบาท 1.93 1.70 1.76 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนดา้นสงัคม 
และชุมชน  

บาท 45,616 44,885 87,652 

อตัราเงินสมทบท่ีองคก์รจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหแ้ก่พนกังาน  ร้อยละ
ของฐาน
เงินเดือน 

3 3 3 

ร้อยละของผูส่้งมอบในทอ้งถ่ิน (Supplier /Service/Outsource)  ร้อยละ 37 36 35 

ร้อยละของผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไปท่ีมาจากคนในทอ้งถ่ิน ร้อยละ 54 52 52 
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มิติความย ัง่ยนืดา้นสังคม 
- การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยหลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดการ
ลิดรอน หรือละเมิดสิทธิ  มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั โดยจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารเพื่อรับฟังขอ้
ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพื่อหาขอ้ยติุ แกไ้ข ปรับปรุงอยา่งมีเหตุและผล 

ในรอบปีท่ีผา่นมาไม่มีขอ้ร้องเรียนในเร่ืองดงักล่าว 
- การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษทัฯ มีพนกังานท่ีหลากหลายอาทิ เช่น เพศ เช้ือชาติ ศาสนา หรือการศึกษา แต่บริษทัฯ มีนโยบาย
ใหมี้การปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม และใหโ้อ1018กาสเท่าเทียมกนั เช่น ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ การพฒันา ความสามารถ การเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน  

ผลการด าเนินงาน หนว่ย 2559 2560 2561 

จ านวนพนกังานรวม     

 พนกังานประจ า คน 597 519 487 

 พนกังานชัว่คราว คน 68 95 110 

จ านวนพนกังานจ าแนกตามเพศ     

 ชาย คน 221 205 198 

 หญิง คน 444 409 399 

จ านวนพนกังานจ าแนกตามระดบัพนกังาน     

 ระดบัปฏิบติัการ คน 362 341 335 

 ระดบับงัคบับญัชาและสายวชิาชีพ คน 278 250 241 

 ระดบัผูจ้ดัการ  คน 25 23 21 

ร้อยละของพนกังานท่ีจะเกษียณอาย ุ     

 ใน 5 ปี (ช่วงอาย ุ55-60 ปี)  ร้อยละ 29.02 33.88 28.14 

 ใน 10 ปี (ช่วงอาย ุ50-60 ปี)  ร้อยละ 52.48 56.18 47.24 

อตัราการลาออก (Turn Over Rate)  ร้อยละ 2.69 2.53 1.75 

อตัราการกลบัมาท างานหลงัจากการลาคลอด  ร้อยละ 100 100 100 

จ านวนพนกังานท่ีเป็นคณะกรรมการสวสัดิการ  คน 7 7 7 

จ านวนพนกังานท่ีอยูใ่นคณะกรรมการความปลอดภยัฯ     

 ตวัแทนนายจา้ง และเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัฯ  คน 2 2 2 

 ตวัแทนลูกจา้ง  คน 9 9 9 

อตัราการบาดเจบ็จากการท างาน (IFR) (รายต่อลา้นชัว่โมงการท างาน ) ppm 12 11 10 

อตัราการเกิดโรคจากการท างาน (ISR) (รายต่อลา้นชัว่โมงการท างาน) ppm 0 0 0 
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ผลการด าเนินงาน หนว่ย 2559 2560 2561 

จ านวนอุบติัเหตจุากการท างานท่ีหยดุงานเกิน 3 วนั ราย 7 5 7 

อตัราการลาหยดุงานท่ีเกิดจากการเจบ็ป่วยจากการท างาน (AR) (ตอ่ชัว่โมง
การท างาน) 

ราย 0.020 0.013 0.056 

จ านวนผูเ้สียชีวติจากการท างาน คน 0 0 0 

ชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี ชัว่โมง 6.70 6.34 6 

พนกังานท่ีไดรั้บการประเมินผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 

อตัราส่วนค่าตอบแทนของพนกังานหญิงและชาย อตัราส่วน 62:38 62:38 62:38 

- ความรับผดิชอบต่อลูกคา้ 
บริษทัฯ ผลิตและส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความตอ้งการของลูกคา้  รวมถึงมี

ระบบรับฟังขอ้คิดเห็น เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียน ซ่ึงบริษทัฯ จะน าประเด็นท่ีมีนยัส าคญัดงักล่าวไป
พิจารณาปรับปรุง และด าเนินการแกไ้ขอยา่งรวดเร็วภายในเวลาท่ีสมควร 

ผลิตภณัฑผ์า่นการรับรองตามมาตรฐาน Oeko-tex Standard 100  ส าหรับผลิตภณัฑ ์Class II กล่าวคือ
ผลิตภณัฑข์องบริษทัไม่เป็นอนัตรายท่ีเกิดจากการสัมผสัผวิหนงั 

 ในปีท่ีผา่นมา ไม่มีประเด็นท่ีมีนยัส าคญัจากการละเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัขอ้ก าหนดและ
การใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ผลการด าเนินงาน หนว่ย 2559 2560 2561 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้  ร้อยละ 91.50 90 95 

ขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ คร้ัง 7 15 10 

- การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
บริษทัฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกบักิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพฒันา

สังคมชุมชน 
ในปีท่ีผา่นมา การด าเนินงานไม่มีผลกระทบเชิงลบหรือมีแนวโนม้ท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ

อยา่งมีนยัส าคญัต่อชุมชนทอ้งถ่ิน 
 

ผลการด าเนินงาน หนว่ย 2559 2560 2561 

รอ้ยละของพนกังานใหมท่ีผ่า่นการฝึกอบรมนโยบาย และแนวปฏบิตักิาร
ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ในองคก์ร 

ร้อยละ 0 100 100 

จ านวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัผลกระทบทางสงัคมอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและการด าเนินการแกไ้ขอยา่งเป็นทางการ  

คร้ัง 0 0 0 
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มิติความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
- การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีตั้งบริษทัฯ เลขท่ี 205 หมู่ 4 ถนนสุขมุวทิ ก.ม. 39.5 ต าบลบางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จงัหวดั
สมุทรปราการ 10280  ขนาดของท่ีดิน 218 ไร่  33 ตารางวา โดยบริษทัฯเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ พื้นท่ี
โดยรอบท่ีตั้งบริษทัฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร เป็นชุมชน วดั โรงเรียน สถานท่ีราชการ โดยดา้นทิศใตข้อง
บริษทัความยาวประมาณ 500 เมตรติดกบัถนนเลียบชายฝ่ังอ่าวไทย 

ในปีท่ีผา่นมาไม่มีประเด็นท่ีมีนยัส าคญัเก่ียวกบัการละเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
เช่นการปล่อยน ้าทิ้ง ของเสีย หรือการหกร่ัวไหล 

ผลการด าเนินงาน หน่วย 2559 2560 2561 

วตัถุดิบหลกั      

 ฝ้าย ตนั 3,284 3,473 3,530 

 โพลีเอสเตอร์ ตนั 3,238 3,342 3,338 

ปริมาณการใชพ้ลงังานฟอสซิล       

 น ้ามนัดีเซล   MJ 145,826 147,865 156,606 

 NGV MJ 29,348,321 29,840,411 32,822,105 

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า  MJ 123,966,094 131,852,580 135,411,462 

ปริมาณการใชน้ ้ าจ าแนกตามแหล่งน ้ า     

 น ้าประปา (ลบ.เมตร)  163,347 162,387 152,314 

 น ้าบาดาล (ลบ.เมตร)  1,531 101 1,124 

การน าน ้ าผา่นระบบ RO กลบัมาใชใ้หม่  ร้อยละ 8.42 14.57 11 

ปริมาณน ้ าท้ิงท่ีระบายออกนอกโรงงาน  ลบ.เมตร 156,000 162,000 153,438 

ปริมาณของเสีย      

 ของเสียอนัตราย  ตนั    

 ของเสียไม่อนัตราย  ตนั 800 800 800 

การร่ัวไหลของสารเคมี/น ้ ามนั/น ้าท้ิง/ของเสีย ท่ีมีนยัส าคญั  คร้ัง 0 0 0 

ค่าใชจ่้ายและการลงทุนในการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม  ลา้นบาท  1.76 2.73 0 

ค่าก าจดั และบ าบดัของเสีย  บาท 120,000 120,000 120,000 

ค่าการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (รวมค่าวิจยัศึกษาพฒันา) บาท 0 0 0 

 

10.3 การด าเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
(1) บริษทัฯไม่มีเร่ืองถูกตรวจสอบหรืออยูร่ะหวา่งถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีวา่

การด าเนินงานของบริษทัฯ มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการ 8 ขอ้ อยา่งมีนยัส าคญั 
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(2) การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไม่มีส่วนหรือถูกกล่าวหาวา่ มีผลกระทบดา้นลบต่อสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่เป็นไปตามหลกัการ 8 ขอ้ โดยเฉพาะกรณีท่ีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็น
กรณีท่ีอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ช่ือเสียง หรือความน่าเช่ือถือ ของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

10.4 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ในปี 2561  บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยสรุป  ดงัน้ี 
  ร่วมกบัชุมชนจดักิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทอดกฐินสามคัคี 
 ร่วมกนับริจาคเงิน ส่ิงของให้กบั โรงเรียน  และหน่วยงานราชการต่างๆ รอบๆ บริษทัฯ 
 ร่วมกบัชุมชนในการเขา้ร่วมงานมหกรรมแอโรบิคเทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ  

10.5 การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 
(1) นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ 
บริษทัฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจตามค่านิยม “คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์” และมีการบริหาร

จดัการท่ีดี ใหมี้การปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์ ไม่ทุจริต  โดยใหมี้การบนัทึกบญัชีครบถว้น  ถูกตอ้ง  และ
ค านวณภาษี รวมทั้งช าระภาษีใหถู้กตอ้ง  ไม่ใหจ่้ายสินบนใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง  ซ่ึงบริษทัฯ ยดึเป็นหลกัปฏิบติัมา
โดยตลอด ท าใหบ้ริษทัฯ เป็นท่ีน่าเช่ือถือจากภาครัฐและสังคม       

(2) การด าเนินการ 
คณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมณ์ใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยม และถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร  และ

พนกังาน  ตอ้งรับทราบ ท าความเขา้ใจ โดยการส่ือสารและฝึกอบรม และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด   
 จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม   เพื่อป้องกนัมิใหก้ารด าเนินธุรกิจของ

บริษทัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 จดัใหมี้ระบบตรวจสอบภายใน  เพื่อติดตามดูแลใหมี้การตรวจสอบเป็นการประจ า และรายงาน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ  ทั้งน้ีไดก้  าหนดใหก้ารตรวจสอบในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นส่วนหน่ึงของแผนการตรวจสอบภายใน 

 ประเมินตนเองโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของโครงการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption: CAC) มาพิจารณาปรับใชใ้หเ้หมาะสม   
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11 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  12/2561  เม่ือวนัท่ี  18  ธนัวาคม  2561    คณะกรรมการ

บริษทั ไดพ้ิจารณาสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เส่ียง  และมีความเห็นตามคณะกรรมการตรวจสอบ วา่ บริษทัฯมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 
องคป์ระกอบ มีบุคลากรด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและเพียงพอใหก้ารปฏิบติังานบรรลุ
วตัถุประสงค ์กล่าวคือ 

องคป์ระกอบท่ี  1. การควบคุมภายในองคก์ร  
บริษทัฯ ยดึหลกัความซ่ือตรงและจริยธรรม โดยไดก้ าหนดนโยบายการก ากยัดูแลกิจการ และจดัท า

จรรยาบรรณธุรกิจ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนกังานไดรั้บทราบและใชเ้ป็นแนวทางใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี  ส าหรับการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารจะ
พิจารณาถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบ มีเหตุผล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ เป็นส าคญั  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ี้แจงและเผยแพร่ระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน การปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ และก าหนดใหมี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบติัโดยส านกัตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดบทบาท หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ดูแล
ใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้ โดยร่วมพิจารณา ทบทวนและใหค้วาม
เห็นชอบแผนประจ าปีตามท่ีฝ่ายบริหารจดัท าแผนด าเนินงานภายใต ้สถานการณ์ต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบั
สภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป  และไม่มีการสร้างจูงใจท่ีรุนแรงใหพ้นกังานตอ้งปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ี
สูงเกินจริงซ่ึงอาจน าไปสู่การกระท าท่ีทุจริต 

โครงสร้างการจดัองคก์รของบริษทัฯ ไดก้ าหนดสายการบงัคบับญัชา ไวอ้ยา่งชดัเจน  มีการจดัท าเป็น
เอกสารระเบียบปฏิบติั คู่มือการท างาน และใบพรรณนาลกัษณะงานของพนกังาน  ทั้งน้ี ส่วนทรัพยากร
บุคคลและธุรการมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบการบริหารงานบุคคล ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรม การจดัหา 
พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม  รวมถึงการส่ือสาร  การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี  และการจดัท าแผนการพฒันา
และสืบทอดต าแหน่งงาน 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางในการสอบถาม แจง้ขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้สงสัย   ทั้งน้ี   บริษทัฯ  มี
มาตรการในการเก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดรั้บเป็นความลบัและคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล  ทั้งน้ี  ในปี 2561 ไม่มีการแจง้
เบาะแส 

องคป์ระกอบท่ี  2. การประเมินความเส่ียง  
บริษทัฯ จดัท างบการเงินโดยปฏิบติัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ ซ่ึงรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นส่วนหน่ึงของรายงานประจ าปี  
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บริษทัฯ มีคู่มือบริหารความเส่ียงเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงกิจกรรม 
หรือกระบวนการ รวมถึงแนวทางเพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียง  ทั้งน้ี ใหส้ านกัตรวจสอบภายในน าผลการ
ประเมินความเส่ียงมาจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ก าหนดใหฝ่้ายบริหารเขา้ร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงประเด็นท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสัย     ซ่ึงในปี 
2561 ไม่พบประเด็นท่ีมีสาระส าคญัส่อไปทางทุจริต 

องคป์ระกอบท่ี  3. การควบคุมการปฏิบติังาน    
  บริษทัฯ มีมาตรการควบคุมภายในครอบคลุม กิจกรรม กระบวนการต่างๆ ท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์

อกัษร  มีการก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัการอนุมติั การบนัทึกรายการ และการดูแลการจดัเก็บ
ทรัพยสิ์นท่ีแยกออกจากกนัโดยเด็ดขาด  รวมถึงการก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และวงเงินอนุมติัของฝ่าย
บริหารในแต่ละระดบัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษทัฯ ใชค้อมพิวเตอร์ระบบ  AS/400 ช่วยสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นบญัชีการเงิน  การจดัซ้ือ 
การควบคุมสินคา้คงคลงั และการบริหารงานบุคคล โดยมอบหมายใหส่้วนพฒันาระบบขอ้มูลเป็นผู ้
พิจารณาถึงความจ าเป็นในการจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน และดูแล ก าหนด
สิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบสารสนเทศของบริษทัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ  

ในปี 2561   บริษทัฯ ไม่มีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าว นอกจากการท าธุรกรรมกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติตามเง่ือนไขทางการคา้
ท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์  โดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก 
และน าเร่ืองเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนเสนอขออนุมติัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในการท าธุรกรรมนั้นๆ ไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระดงักล่าว   

องคป์ระกอบท่ี  4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร

ประกอบวาระการประชุมให้กรรมการรับทราบก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ซ่ึงฝ่ายบริหารรับผดิชอบ
การจดัท าขอ้มูล รายละเอียด รวมทั้งใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ช้ีแจง ตลอดจนขอ้มูลเพิ่มเติมหากคณะกรรมการ
ตอ้งการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซ่ึงจะมีการบนัทึก ความเห็น หรือข้อสังเกตของ
กรรมการในรายงานการประชุมฯ  ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีเก็บรักษารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงินรับผดิชอบการจดัเก็บเอกสารทางการเงินตาม
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

บริษทัมีกระบวนการส่ือสารภายในโดยการติดประกาศ หรือผา่นระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์ รวมถึง
การช้ีแจงหนา้งานของแต่ละหน่วยงาน  บริษทัก าหนดให้ส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการรับแจง้ขอ้มูล
ต่างๆผา่นทางกล่องแสดงความคิดเห็น รวมถึงโทรสายด่วนเพื่อส่งใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณา
ด าเนินการ  ส าหรับขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั  ผูต้รวจสอบภายในจะ
เป็นผูรั้บเร่ืองเพื่อแจง้คณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับการส่ือสารภายนอกบริษทัมอบหมายใหส่้วนงาน
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ธุรการติดต่อ ประสานงานในประเด็นท่ีมีเร่ืองร้องเรียนจากชุมชนรอบบริษทั   ซ่ึงในปี 2561  ไม่มีขอ้
ร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต 

องคป์ระกอบท่ี  5.  ระบบการติดตาม  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  ก าหนดใหฝ่้ายบริหารรายงานผลการด าเนินธุรกิจ  พร้อมทั้ง

ช้ีแจง และแนวการแกไ้ขในกรณีท่ีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  และถือเป็นวาระ
เร่ืองสืบเน่ือง 

บริษทัฯ ก าหนดใหส้ านกัตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีสอบทานการปฏิบติั  โดยจดัท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี  และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัในทุกไตรมาส  

บริษทัฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการรายงานเม่ือเกิดเหตุการณ์ซ่ึงอาจกระทบต่อ
ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  รวมถึงแนวทางและความกา้วหนา้/ผลของการแกไ้ข 
ส าหรับปี 2561 ไม่มีเหตุการณ์ดงักล่าว 

11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน 
 ในการประชุมคณะกรรมตรวจสอบ คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัองัคารท่ี 7 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจดัการ  เพื่อรับทราบขอ้สังเกตจากการเขา้
ตรวจ และใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัการตรวจสอบ    เพื่อใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูล
ในรายงานทางการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นวา่
ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาระส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 

เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นชอบต่อ
แผนงานตรวจสอบภายใน รับทราบผลการตรวจสอบ   ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจดัการ
เก่ียวกบัการแกไ้ขขอ้บกพร่องจากการตรวจพบ  และติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ข  และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส  

จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 
2561 มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีบุคลากรปฏิบติังานตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเส่ียงไดค้รบทั้ง 5 องคป์ระกอบ ซ่ีงเพียงพอและ เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอแต่งตั้งนางสาววนิดา โชค

เหมาะ หวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  โดยนางสาววนิดา โชค
เหมาะ มีคุณสมบติัทั้งทางดา้นการศึกษา อบรม และประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบ
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ภายใน   และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทั จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติั
หนา้ท่ีดงักล่าว 

(2) บริษทัฯ มอบหมายใหน้างสาวประยรู ศรีพระราม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงินท าหนา้ท่ี
หวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน  เพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ทางการท่ีก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั  โดยคุณสมบติัของนางสาวประยรู ศรีพระราม มี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีและการเงิน  เขา้รับการอบรมหลกัสูตร พฒันาความรู้ต่อเน่ือง
ส าหรับผูท้  าบญัชีบญัชีเป็นประจ าทุกปี  และปัจจุบนัไดรั้บมอบหมายเป็นผูใ้ชง้าน และผูป้ระสานงานกบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมีบทบาท Creator, Contact Person, SHLD Report Creator ,  
ISSUER Member  และ Chief Financial Officer จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของ
บริษทั (compliance)  ตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 3 
12 รายการระหว่างกัน 

(1)  ในปี 2561  บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   ดงัน้ี 
บริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง/ 
ความสมัพนัธ์กบับริษทั 

ลกัษณะรายการ มูลค่า(ลา้นบาท) เหตผุลและความจ าเป็น 
ปี 2561 ปี 2560 

บมจ. สหยเูน่ียน (SUC) 
 เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัใน
สดัส่วนร้อยละ  49.88 และมี
กรรมการร่วมกนั*  

บริษทัซ้ือสินคา้ประเภท ฝ้าย 
และเสน้ใยสงัเคราะห์ 

371 
 

391 
 

เป็นการจดัหาร่วมกนั
ส าหรับบริษทัในกลุ่ม เพ่ือมี
อ านาจในการต่อรองเร่ือง
ราคาและปริมาณ 

เจา้หน้ีคา้งจ่าย 
  ตน้งวด 
 ปลายงวด 

 
21 
53 

 
56 
21 

บจ. ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์ (UG) 
 SUC เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 

UG ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
และมีกรรมการร่วมกนั*  

บริษทั ขายผา้ดิบ  3 6 สนบัสนุนธุรกิจปกติใน
ลกัษณะ supply chain 

บริษทั ให ้เช่าพ้ืนท่ีอาคาร
โรงงานบางส่วน   

5 6 ไดป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ
ต่อทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชง้าน
แลว้  

 บริษทั ใหบ้ริการระบบ
สาธารณูปโภค  
ลูกหน้ีคา้งช าระ 

1 1 ใชร่้วมกนั 

  ตน้งวด 1 2  

 ปลายงวด 1 1 

บจ. ยเูน่ียนไมครอนคลีน (MRC) 
 SUC ถือหุน้ MRC ในสดัส่วน
ร้อยละ 25.00  และมีกรรมการ
ร่วมกนั*  

บริษทั ให ้เช่าพ้ืนท่ีอาคาร
โรงงาน  
ลูกหน้ีคา้งช าระ 

2 2 ไดป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ
ต่อทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชง้าน
แลว้ 

 ตน้งวด - - 

 ปลายงวด - - 
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บริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง/ 
ความสมัพนัธ์กบับริษทั 

ลกัษณะรายการ มูลค่า(ลา้นบาท) เหตผุลและความจ าเป็น 
ปี 2561 ปี 2560 

บจ. ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์(USM) 
 SUC ถือหุน้ USM ในสดัส่วน
ร้อยละ 25.00  
 บจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย 
(กลุ่มดารกานนท)์ ถือหุน้ UT 
และ USM ในสดัส่วนร้อยละ 
6.11 และ 74.99 ตามล าดบั 
 UT แ ละ USM มีกรรมการ
ร่วมกนั*  

บริษทั ให ้เช่าเคร่ืองจกัรป่ันดา้ย 
ลูกหน้ีคา้งช าระ 

2 2 ไดป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ
ต่อทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชง้าน
แลว้ / ไม่เหมาะสมกบัการ
ผลิตปัจจุบนัของบริษทัฯ 

  ตน้งวด - - 

 ปลายงวด - - 

หมายเหตุ    
 รายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ในบริษทัร่วม  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามเอกสารแนบ  2 

นโยบายการก าหนดราคาและเง่ือนไขระหวา่งกนั 
 การซ้ือขายสินคา้    ราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติเช่นเดียวกบัท่ีขายใหก้บักิจการอ่ืนท่ี

ไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 
 การ เช่าพื้นท่ีอาคารโรงงาน และเคร่ืองจกัรท่ีไม่ไดใ้ชง้าน   เป็นรายการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ไม่

สามารถแสดงไดว้า่มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป จึงค านวณจากฐานค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง การใชป้ระโยชน์ท่ีเป็น
ธรรม และเป็นท่ียอมรับทั้งสองฝ่าย 

 การใหบ้ริการระบบสาธารณูปโภค  ราคาค านวณจากฐานค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งตามสัดส่วนท่ีใช้
ร่วมกนั    และเป็นท่ียอมรับทั้งสองฝ่าย 

(2) ความจ าเป็นและความสมเหตุผล  
  เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
(3) นโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต ของรายการซ่ึงเป็นธุรกิจปกติ หรือ

ตามขอ้ตกลงของสัญญายงัด าเนินต่อไป ตามเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของทั้งสองฝ่าย และไม่
ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 

(4) ไม่มีการท ารายการระหวา่งกนัประเภทต่างๆ รวมทั้งการซ้ือขายสินทรัพยใ์นลกัษณะท่ีเป็นการ
ฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 
13.1  สรุปรายงานการสอบบัญชี 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษทั ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุน                           
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ
จากบริษทัฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี                                                       
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ 
ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดนั้นด้วย ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี   
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ือง
เหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม   

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

บริษทัฯมีรายไดห้ลกัจากการขายสินคา้เป็นจ านวนเงินท่ีส าคญัต่องบการเงิน (คิดเป็น 93% ของยอดรายไดร้วม) และ
รายไดเ้ป็นตวัช้ีวดัหลกัในการประเมินผลการด าเนินงานทางธุรกิจประกอบกบัรายไดส่้วนใหญ่มาจากการขาย
ต่างประเทศซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้หลายประเภท ดงันั้น จึงมีความเส่ียงท่ีบริษทัฯจะรับรู้รายไดใ้นช่วงเวลาท่ีไม่
เหมาะสม  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศ และระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้
โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบ
ไว ้และใหค้วามส าคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบส าหรับการควบคุมภายใน
ท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจ
เกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป (Journal 
voucher)  
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การด้อยค่าของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติ 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตของบริษทัฯมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีแสดงเป็นจ านวนเงิน 86 ลา้นบาท ซ่ึงมี
สาระส าคญัต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2561 เน่ืองจากปัจจุบนัอุตสาหกรรมส่ิงทอมีการแข่งขนัสูง  จึง
มีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าว การพิจารณาค่าเผือ่การ                                                             
ดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตนั้นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารของบริษทัฯท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจดัการสินทรัพย ์
รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีส าคญั ซ่ึงท าใหก้ารบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตอาจไม่เหมาะสม 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเลือกใชโ้ดยการท าความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจและประเมินในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

• ข้อสมมติท่ีใช้ในการจัดท าแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ เปรียบเทียบข้อสมมติ
ดงักลา่วกบัแหลง่ข้อมลูภายนอกและภายในของบริษัทฯ และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีต
กบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงเพ่ือประเมินการใช้ดลุยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแส
เงินสดท่ีคาดวา่จะได้รับในอนาคตดงักล่าว  

• อตัราคิดลด โดยประเมินต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของบริษัทฯและข้อมูลอ่ืน ๆ กับบริษัทอ่ืนท่ี
เปรียบเทียบกนัได้  

ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาขอบเขตและความเป็นไปไดข้องการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึน (ทั้งขอ้
สมมติเด่ียวและขอ้สมมติโดยรวมท่ีจ าเป็น) และท าการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสมมติฐาน
ดงักล่าวต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนส าหรับสินทรัพยด์งักล่าว  

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง                                                           
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี

ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ

วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี                                                                  
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้การ
ด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง การ
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ี
ด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                                                                         

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน                                              
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ                                                                
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 



 - 53 -   
  

                                                                                                                     UT  56-1/2561 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้

ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี  

พูนนารถ เผา่เจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพนัธ์ 2562 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ  จ  ากดั  (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561, 2560 และ 2559   

                                            หน่วย : 1,000 บาท 
       
 2561 % 2560 % 2559 % 
       

สินทรัพย ์       

สินทรัพยห์มุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    120,681    11.15 80,488  7.97 105,398 10.62 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน    185,780    17.16 174,530 17.28 164,520 16.58 

สินคา้คงเหลือ    177,318    16.38 166,642 16.50 130,719 13.17 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน        3,855      0.36 3,605 0.36 1,690 0.17 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน    487,634    45.04 425,266       42.10 402,327 40.54 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน       

พนัธบตัรท่ีมีภาระค ้าประกนั      11,000      1.02 11,000 1.09 11,000        1.11 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 253,482    23.41 232,434 23.01 210,944 21.26 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน    141,149  13.04 139,149 13.77 134,399 13.54 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน      53,042        4.90 55,320 5.48 57,599 5.80 

ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์    133,404    12.32 141,470 14.00 169,345 17.06 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี        2,839     0.26 5,332 0.53 6,524 0.66 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน           199     0.02 204 0.02 264 0.03 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน    595,115   54.96 584,909 57.90 590,075 59.46 

รวมสินทรัพย ์ 1,082,749 100.00 1,010,174 100.00 992,402 100.00 
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บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ  จ  ากดั  (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561, 2560  และ 2559 
                                            

     หน่วย : 1,000 บาท 
 2561 % 2560 % 2559 % 
       
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น       
หน้ีสินหมุนเวียน       
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน         87,678         8.10 54,863 5.43 93,920 9.46 
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 397     0.04 858 0.08 259 0.03 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน       88,075    8.14 55,721 5.52 94,179 9.49 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน       36,415   3.36 41,523 4.11 42,941 4.33 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน        36,415   3.36 41,523 4.11 42,941 4.33 
รวมหน้ีสิน     124,490      11.50 97,244 9.63 137,120 13.82 

ส่วนของผูถื้อหุ้น       
 ทุนเรือนหุ้น       
 ทุนจดทะเบียน       
    หุ้นบุริมสิทธิ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท    150,000     13.85 150,000 14.85 150,000 15.11 
    หุ้นสามญั      45,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท    450,000     41.56 450,000 44.55 450,000 45.34 
    600,000     55.41 600,000 59.40 600,000 60.46 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้       
   หุ้นบุริมสิทธิ 15,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท    150,000    13.85 150,000 14.85 150,000 15.11 
   หุ้นสามญั      45,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท    450,000    41.56 450,000 44.55 450,000 45.34 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม       
  จดัสรรแลว้ -  ส ารองตามกฏหมาย    150,000   13.85 150,000 14.85 150,000 15.11 
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร    184,453   17.04 77,544 7.68 34,636 3.49 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น      23,806     2.20 85,385 8.45 70,646 7.12 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น    958,259   88.50 912,929 90.37 855,282 86.18 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,082,749 100.00 1,010,173 100.00 992,402 100.00 
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บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ  จ  ากดั  (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561, 2560  และ 2559 

หน่วย : 1,000 บาท 

 
 2561 % 2560 % 2559 % 

รายได ้       
รายไดจ้ากการขาย   760,573   92.71 756,256 92.76 733,966 92.68 

รายไดอ่ื้น        
รายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดิบ    23,901    2.91 19,426 2.38 13,840 1.75 
รายไดค้่าเช่า    20,970    2.56 22,404 2.75 20,944 2.64 
รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน      3,170       0.39 2,000 0.25 4,100 0.52 
ก าไรจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์     1     0.00 639 0.08 4,260 0.54 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน     6,032     0.74 8,555 1.05 9,142 1.15 
อ่ืน ๆ     5,757         0.70 6,032 0.74 5,686 0.72 

รวมรายได ้ 820,404    100.00 815,312 100.00 791,938 100.00 

ค่าใชจ่้าย       
ตน้ทุนขาย 722,215      88.03 700,905 85.97 682,731 86.21 
รายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ)         532        0.06 (493) (0.06) (723) (0.09) 
รวมตน้ทุนขาย 722,747     88.10 700,412 85.91 682,008 86.12 
ค่าใชจ่้ายในการขาย และจดัจ าหน่าย   24,610       3.00 25,693 3.15 22,038 2.78 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   51,851       6.32 56,119 6.88 57,481 7.26 

  รวมค่าใชจ่้าย 799,208     97.42 782,224 95.94 761,527 96.16 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        
  ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   21,196       2.58 33,088 4.06 30,411 3.84 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   84,228     10.27 10,549 1.29 3,687 0.47 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 105,424     12.85 43,637 5.35 34,098 4.31 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (498)    (0.06) (487) (0.06) (605) (0.08) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 104,925     12.79 43,151 5.29 33,493 4.23 
รายได(้ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้  (1,278)    (0.16) (242) (0.03) 2,728 0.34 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 103,648    12.63 42,908 5.26 36,221 4.57 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)       
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 1.84  0.49  0.34  
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บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ  จ  ากดั  (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561, 2560 และ 2559  

หน่วย : 1,000 บาท 
 
 2561 % 2560 %    2559 % 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 103,648 100.00 42,909 100.00 36,221 100.00 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:        
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงัผลก าไร (ขาดทุน) จาก
การวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

      

   หลกัทรัพยเ์ผื่อขายของบริษทัฯ – สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

1,600 1.54 3,800 8.86 1,200 3.31 

   หลกัทรัพยเ์ผื่อขายของบริษทัร่วม - สุทธิ
จากภาษีเงินได ้

(63,179) (60.96) 10,939 25.49 3,430 9.47 

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั-สุทธิจากภาษีเงินได ้

 
(61,579) 

 
(59.41) 

 
14,739 

 
34.35 

 
4,630 

 
12.78 

       
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงัผลก าไรจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั-สุทธิจากภาษีเงินได ้

 
3,261 

 
3.15 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (58,318) (56.27) 14,740 34.35 4,630 12.78 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 45,330 43.73 57,648 134.35 40,851 112.78 
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บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ  จ  ากดั  (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม 2561, 2560  และ 2559  

   หน่วย  :  1,000 บาท 
 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น  

 ทุนเรือนหุ้น 
ท่ีออกและช าระแลว้ ก าไร(ขาดทุน)สะสม 

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

 
หุ้น

บุริมสิทธิ หุ้นสามญั 

จดัสรรแลว้ - 
ส ารองตาม
กฎหมาย 

ยงัไม่ได้
จดัสรร 

หลกัทรัพย์
เผื่อขายของ
บริษทั 

หลกัทรัพย์
เผื่อขายของ
บริษทัร่วม 

รวมส่วนของ
ผูถื้อหุ้น 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 150,000 450,000 150,000 (1,585) 16,848 49,168 814,431 
ก าไรส าหรับปี 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 

   36,221 
 

 
1,200 

 
3,430 

36,221 
4,630 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี    36,221 1,200 3,430 40,851 
ยอดคงเหลือ ณ  31 ธนัวาคม 2559 150,000 450,000 150,000 34,636 18,048 52,598 855,282 
ก าไรส าหรับปี    42,908   42,908 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 3,800 10,939 14,739 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี    42,908 3,800 10,939 57,647 
ยอดคงเหลือ ณ  31 ธนัวาคม 2560 150,000 450,000 150,000 77,544 21,848 63,537 912,929 
ก าไรส าหรับปี    103,648   103,648 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี    3,261 1,600 (63,179) (58,318) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี    106,909 1,600 (63,179) 45,330 
ยอดคงเหลือ ณ  31 ธนัวาคม 2561 150,000 450,000 150,000 184,453 23,448 358 958,259 
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บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ  จ  ากดั  (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561, 2560 และ 2559 
หน่วย : 1,000 บาท 

 2561 2560 2559 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน    

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 104,926 43,150 33,493 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็น    

  เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน    
   ค่าเส่ือมราคา 28,161 33,731 45,437 
   รายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 532 (493) (723) 
   ก าไรจากการตดัจ าหน่าย/จ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (1) (639) (4,260) 
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (84,228) (10,549) (3,687) 
   เงินปันผลรับ (3,170) (2,000) (4,100) 
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 759 1,881 (855) 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  3,641 4,832 4,672 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 
ในสินทรัพย ์ และหน้ีสินด าเนินงาน 

 
 50,620 

 
69,913 

 
69,977 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (12,009) (11,891) 1,489 
   สินคา้คงเหลือ (11,208) (35,430) 26,121 
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,007 (601) 2,088 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4 59 101 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 32,815 (39,058) 13,885 
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (461) 599 219 
  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,673) (6,250) (4,428) 
เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 56,095 (22,659) 109,452 
   จ่ายภาษีเงินได ้ (1,258) (1,313) (1,144) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 54,837 (23,972) 108,308 
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บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ  จ  ากดั  (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด(ต่อ)  

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม 2561,  2560 และ 2559 
หน่วย : 1,000 บาท 

 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

2561 2560 2559 
 

พนัธบตัรท่ีมีภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน)  - - (11,000) 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (17,816) (3,593) (12,226) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 655 4,618 
เงินปันผลรับ 3,170 2,000 4,100 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (14,644) (938) (14,508) 

 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 

40,193 (24,910) 93,800 
80,488 105,398 11,598 

120,681 80,488 105,398 
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13.3 อตัราส่วนทางการเงิน 
 2561 2560 2559  

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY  RATIO)  
1. อตัราส่วนสภาพคล่อง 5.54 7.63 4.27 เท่า 
2. อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 3.38 4.47 2.82 เท่า 
3. อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.62 (0.43) 1.15 เท่า 
4. อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ 4.39 4.59 4.59 เท่า 
5. ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 83 79 80 วนั 
6. อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ 4.20 4.71 4.76 เท่า 
7. ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 87 77 77 วนั 
8. อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี 13.63 10.78 7.84 เท่า 
9. ระยะเวลาช าระหน้ี 27 34 47 วนั 
10. Cash Cycle 143 123 110 วนั 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร(PROFITABILITY RATIO)  
1. อตัราก าไรขั้นตน้ 4.97 7.38 7.08 % 
2. อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 13.63 5.67 4.93 % 
3. อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร 52.91 (55.87) 299.02 เท่า 
4. อตัราก าไรสุทธิ 12.63 5.26 4.57 % 
5. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 11.08 4.85 4.34 % 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน(EFFICIENCY RATIO)  
1. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 9.90 4.29 3.75 % 
2. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 68.79 36.17 33.50 % 
3. อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ 0.78 0.81 0.82 เท่า 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)  
1. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.13 0.11 0.16 เท่า 
2. อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย 211.27 89.60 56.36 เท่า 
3. อตัรส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั(cash basis) 1.30 0.55 4.48 เท่า 
4. อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ n/a n/a n/a เท่า 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัส าหรับปี 2561  ตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย  สามารถวเิคราะห์และอธิบาย ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

14.1 ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจและการเปลีย่นแปลงทีม่ีนัยส าคัญ (Overview) 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจส่ิงทอ โดยมีโรงงานป่ันดา้ย และโรงงานทอผา้ ส าหรับการผลิตผา้ทอ ตามค าสั่งซ้ือ 

ทั้งผา้ฝ้าย 100% ผา้ฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ และใยสังเคราะห์อ่ืนๆ ตามคุณลกัษณะเฉพาะท่ีลูกคา้ก าหนด 
ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา  บริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัโครงสร้างการถือหุน้  การ

จดัการ  หรือการประกอบธุรกิจ      
14.1.1 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการด าเนินธุรกจิ 

ในปี 2561 บริษทัไดรั้บผลกระทบจากการปรับราคาข้ึนของวตัถุดิบหลกัคือ ฝ้ายและเส้นใยสังเคราะห์ ท่ีมี
ราคาสูงข้ึนตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นตน้มา เน่ืองจากราคาฝ้ายในตลาดโลกปรับตวัสูงข้ึน ความไม่แน่นอนของราคา
น ้ามนั ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจได ้
เน่ืองจากบริษทัมีสัดส่วนการส่งออกเป็นหลกั และยงัมีปัจจยัส าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อค าสั่งซ้ือของลูกคา้หลกัท่ี
อยูใ่นประเทศองักฤษ  ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ในเร่ือง การถอนตวัขององักฤษจากการ
เป็นสมาชิกของสหภาพยโุรป (Brexit) ท่ียงัไม่บรรลุขอ้ตกลง 

14.1.2 สรุปผลประกอบการ 
บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  จ  านวน 103.65  ลา้นบาท ก าไรเพิ่มข้ึน 

60.74  ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2560 ซ่ึงมีผลก าไรสุทธิ   42.91    ลา้นบาท  ตามสรุปรายการท่ีแสดงไวใ้นตาราง
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2561  และ 2560  

              (หน่วย: ลา้นบาท) 
รายการ ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

 ปี เพิม่(ลด) 

2561 2560 จ านวน ร้อยละ 
รายไดร้วม 820.40 815.31 5.09  0.62 
ตน้ทุน และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 799.70 782.71 16.99 2.17 
ส่วนแบ่งก าไรเงินลงทุนจากบริษทัร่วม 84.23 10.55 73.68 698.45 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ (1.28) (0.24) (1.04) 433.33 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 103.65 42.91 60.74 141.56 
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14.2 ผลการด าเนินงาน  และความสามารถในการท าก าไร (Results of Operations) 
14.2.1 รายได้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
รายการ ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

 ปี เพิม่/(ลด) 

2561 2560 จ านวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 760.57 756.26 4.31 0.57 
 - ขายส่งออก 651.33 619.98 31.35 5.06 
 - ขายในประเทศ 109.24 136.28 (27.04) (19.84) 
รายไดอ่ื้น ๆ 59.83 59.05 0.78 1.32 
รวมรายได ้ 820.40 815.31 5.09 0.62 
 

1) รายไดจ้ากการขาย และบริการ 
ในปี 2561 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขาย และบริการ เท่ากบั 760.57   ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจาก ปี 2560  เท่ากบั 

4.31   ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.57     เป็นการขายส่งออกไปยงัต่างประเทศเพิ่มข้ึน  31.35   ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
5.06     และการขายในประเทศลดลง    27.04 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.84    เป็นผลมาจากลูกคา้หลกัของตลาด
ต่างประเทศมีค าสั่งซ้ือเพิ่มข้ึน ส่วนตลาดในประเทศลูกคา้ชะลอการสั่งซ้ือ เน่ืองจากมีการน าเขา้ผา้ผืนตกแต่งใน
ราคาถูกจากจีนมาใชแ้ทน 

2) รายไดอ่ื้น 
ในปี 2561  บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้น เท่ากบั 59.83   ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560  เท่ากบั 0.78  ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 1.32   เน่ืองจาก บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดิบเพิ่มข้ึน  4.48  ลา้นบาท  รายไดจ้ากเงินปัน
ผล เพิ่มข้ึน   1.17 ลา้นบาท มีรายไดค้่าเช่าลดลง 1.43   ลา้นบาท     ก าไรจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ี
ไม่ไดใ้ชง้านลดลง  0.64  ลา้นบาท  ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนลดลง  2.52  ลา้นบาท และรายไดอ่ื้นๆลดลง 0.28 
ลา้นบาท 
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14.2.2 ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
รายการ ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

ปี เพิม่/(ลด) 

2561 2560 จ านวน ร้อยละ 
ตน้ทุนขาย 722.75 700.41 22.34 3.19 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 24.61 25.69 (1.08) (4.22) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 51.85 56.12 (4.27) (7.61) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 0.49 0.49 0 0 

 
ตน้ทุนขายสินคา้เพิ่มข้ึน  22.34  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.19   สาเหตุหลกัมาจากราคาวตัถุดิบเพิ่มข้ึน

ค่าใชจ่้ายในการขายลดลง  1.08  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ4.22  เน่ืองจากค่าระวางเรือลดลง  ส่วนค่าใชจ่้ายในการ
บริหาร ลดลง   4.27  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ  7.61   เกิดจากการควบคุมค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ  และค่า
เส่ือมราคาทรัพยสินลดลง 

14.2.3 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 
บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิ ตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย จ  านวน   103.65   ลา้นบาท 

ก าไรเพิ่มข้ึน   60.74   ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2560   ก าไรสุทธิดงักล่าวประกอบดว้ยก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ  19.42   ลา้นบาท และรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 84.23  ลา้นบาท 

เม่ือกนัส่วนเงินปันผลใหแ้ก่หุน้บุริมสิทธิในอตัราหุน้ละ 1.40  บาท เป็นเงิน 21.00  ลา้นบาท ตามเง่ือนไข
ในขอ้บงัคบับริษทัแลว้   บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ  1.84  บาทต่อหุ้นสามญั  

14.2.4 ความสามารถในการท าก าไร 
รายการ หน่วย ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

2561 2560 
อตัราก าไรขั้นตน้ต่อยอดขาย % 4.97 7.38 
อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายไดร้วม % 12.63 5.26 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.13:1 0.11:1 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ % 11.08 4.85 
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อตัราก าไรขั้นต้นต่อยอดขาย 
 ในปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 37.83  ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้   4.97% ของยอดขาย  เม่ือเทียบกบัปี 
2560  ท่ีมีก าไรขั้นตน้ 55.84  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ 7.38 % ของยอดขาย  อตัราก าไรขั้นตน้ลดลง 
เน่ืองจาก ราคาราคาวตัถุดิบเพิ่มข้ึน  

อตัราส่วนก าไร(ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม 
บริษทัฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินท่ีค านวณตามวธีิส่วนไดเ้สีย มีจ  านวน 103.65 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ12.63  ของรายไดร้วม เม่ือเทียบกบัปี 2560 ซ่ึงมีผลก าไรสุทธิ 42.91  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.26  ของ
รายไดร้วม   ปี 2561 มีก าไรสุทธิมากกวา่  60.74  ลา้นบาท  สาเหตุหลกัมาจากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมเพิ่มข้ึนจากปี 2560 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ในปี 2561 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.13  เท่ามีสัดส่วนเพิ่มข้ึนจากปี 2560 ท่ีมีอยู ่  

0.11 เท่า ทั้งน้ีเน่ืองจากในปี 2561 บริษทัฯมีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน   
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 
ตามงบการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงค านวณตามวธีิส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี มีการรับรู้ส่วนแบ่งก าไร

จากเงินลงทุนในบริษทัฯร่วมดว้ย  บริษทัฯมีก าไรสุทธิ 103.65 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ เท่ากบั 11.08%   สูงกวา่ ปี 2560 ท่ีมีอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั  4.85 % 
14.3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

14.3.1 ฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีฐานะการเงินซ่ึงวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของ

สินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของผูถื้อหุ้นดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
รายการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

ปี เพิม่/(ลด) 

2561 2560 จ านวน ร้อยละ  

รวมสินทรัพย ์ 1,082.75 1,010.17 72.58 7.18 

รวมหน้ีสิน 124.49 97.24 27.25 28.02 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น  958.26 912.93 45.33        4.97 
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1) สินทรัพย ์  
บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2561  เท่ากบั 1,082.75 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์

ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวยีน  45.04%  พนัธบตัรท่ีมีภาระค ้าประกนั 1.02 %   เงินลงทุนในบริษทัร่วม  23.41%  
เงินลงทุนระยะยาว  13.04% อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   4.90%  ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์   12.32%  และ
สินทรัพยอ่ื์นๆ  0.28%  เม่ือเปรียบเทียบสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2560  ท่ีมีอยู ่1,010.17 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 72.58 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.18 รายการท่ีเปล่ียนแปลงมีดงัน้ี 

- สินทรัพยห์มุนเวยีนเพิ่มข้ึน  62.37 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มข้ึน 
40.19  ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน 11.25  ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน 10.68 ลา้นบาท 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 0.25   ลา้นบาท  

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพิ่มข้ึน 10.21 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินลงทุนระยะ
ยาวเพิ่มข้ึน23.05 ลา้นบาท ส่วนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดั
บญัชี  และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนลดลง  12.84  ลา้นบาท 

2) หน้ีสิน 
บริษทัฯมีหน้ีสินรวมจ านวน  124.49 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 27.25 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 28.02

โดยการเปล่ียนแปลงหลกัมาจาก เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน 32.82 ลา้นบาท และส ารองผลประโยชน์
พนกังานลดลง 5.11 ลา้นบาท เน่ืองจากการพน้สภาพของพนกังานบางส่วน และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนลดลง 0.46 
ลา้นบาท 

3) ส่วนของผูถื้อหุ้น 
บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 958.26 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 45.33ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ4.97 เกิดจาก

ผลการด าเนินงาน ปี 2561  บริษทัฯมีก าไรสุทธิ จ านวน103.65  ลา้นบาท  และผลก าไรจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  3.26   ลา้นบาท จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน ซ่ึงยงัไม่ใช่ก าไรท่ี
เกิดข้ึนจริงลดลงจ านวน  61.58  ลา้นบาท 

14.3.2 การวเิคราะห์ฐานะการเงิน 
โครงสร้างของเงินทุนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ประกอบดว้ยหน้ีสินรวม   124.49    ลา้น

บาท และส่วนของผูถื้อหุน้รวม   958.26    ลา้นบาท  เม่ือเทียบสัดส่วนหน้ีสินของโครงสร้างเงินลงทุนจะเท่ากบั 
11.50 % ซ่ึงแสดงวา่บริษทัฯ มีฐานะการเงินท่ีมัน่คง 
14.4 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

14.4.1 แหล่งทีม่า และใช้ไปของเงินทุน 
1) การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงของแหล่งเงินทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจ านวน  120.68   ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 
2560  จ  านวน  40.19    ลา้นบาท ซ่ึงมีรายละเอียดของแหล่งท่ีไดม้า และท่ีใชไ้ปของเงินในปี 2561  ดงัน้ี  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
รายการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

ปี เปลีย่นแปลง 

2561 2560 จ านวน ร้อยละ 
กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)ในกิจกรรมด าเนินงาน 54.83 (23.97) 78.80 328.74 
กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)ในกิจกรรมลงทุน (14.64) (0.94) (13.70) (1,457.45) 
กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน - - -  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) 40.19 (24.91) 65.10 261.34 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 80.49 105.40 (24.91) (23.63) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 120.68 80.49 40.19 49.93 

 
 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มข้ึน สาเหตุหลกัมาจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึนจาก

การซ้ือวตัถุดิบในช่วงส้ินปีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระเงิน 
 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มข้ึน  เน่ืองจากบริษทัฯ ลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพื่อทดแทน

ของเก่าท่ีช ารุด  
 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน  ในปี 2561 และ ปี 2560 บริษทัฯไม่มีกิจกรรมจดัหาเงิน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น คือ  0.13:1   เท่า เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ท่ีมีอยูเ่ท่ากบั 0.11:1  เท่า 

แสดงถึงสัดส่วนของหน้ีสินยงัมีระดบัต ่า เม่ือเทียบกบัแหล่งท่ีมาของส่วนผูถื้อหุ้น 
14.4.2 รายจ่ายลงทุน 

 ในปี 2561 บริษทัฯ มีรายจ่ายในการลงทุนเก่ียวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบเคร่ืองจกัร รวมเป็น
เงิน 17.82  ลา้นบาท 

14.4.3 ความเพยีงพอของสภาพคล่อง 
                  รายการ หน่วย ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 ปี 2560 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 5.54 7.63 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 3.38 4.47 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 4.20 4.71 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 83 79 
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 อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั  5.54 เท่า ลดลงจากปี 2560 ซ่ึงเท่ากบั 7.63  เท่า เน่ืองจากมีเจา้หน้ี
การคา้จากการซ้ือวตัถุดิบเพิ่มข้ึน 

 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากบั 3.38  เท่า ลดลงจากปี 2560 ซ่ึงเท่ากบั 4.47  เท่า  
 อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่ากบั 4.20  เท่า ลดลงจากปี 2560 ซ่ึงเท่ากบั  4.71 เท่า 
 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย เท่ากบั 83  วนั ซ่ึงใกลเ้คียงกบัระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ 

14.4.4 ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม่เติม 
 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินเพียงพอ ไม่มีความจ าเป็นตอ้งหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม 

14.4.5 ความสามารถในการช าระหนี้ และการปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืม และภาระผูกผันทีส่ าคัญ 
 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ สามารถช าระหน้ี และสามารถปฏิบติัไดต้ามเง่ือนไข 
14.5 ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้น (Contractual Obligations) และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล (Off-Balance 

Sheet Arrangements) 
 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้  24 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึน ของรายงานและงบการเงิน ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 
14.6 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีจ่ะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต (Forward looking) 

บริษทัฯ ยงัไม่มีโครงการลงทุน หรือการวิจยัและพฒันาท่ีจะกระทบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะ
การเงินในช่วงเวลา 1 ปีขา้งหนา้ 

ส าหรับธุรกิจหลกัปัจจุบนั     บริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  อยา่งไรก็ดีในการจดัท างบ
การเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่
แน่นอนเสมอ  ซ่ึงการใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ี
ประมาณการไว ้ ประเด็นท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคตท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
 การปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
 ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดั ระวงั     
บริษทัขอรับรองวา่  ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  ไม่เป็นเทจ็  ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ี
ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั    นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดง
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน   ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสด
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน
ส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การ
ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว  และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 ต่อ 
ผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความ
ถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให้ นางสาวประยรู  ศรีพระราม  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูล้ง
ลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวประยรู  ศรีพระราม 
ก ากบัไว ้ บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้  

 
ช่ือ* ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ** 

 1. นางพิมพพ์ร   โชติรัตนกุล กรรมการผูจ้ดัการ ………………… 
 2. นาวาเอกสุพิช  สังขโกวทิ กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการ ………………… 
ผูรั้บมอบอ ำนำจ   นางสาวประยรู  ศรีพระราม ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน ………………… 

 

 *  กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทั  ใหแ้นบเอกสำรหลกัฐานประกอบดว้ย 
**  พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั  

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรับต าแหน่งกรรมการ  ให้ระบปุระเภทของกรรมการด้วย  เช่น  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง                     (2)  ให้ระบคุณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ   โดยระบวิุชาเอก  วิชาโท   ช่ือคณะ   และสถาบนัการศกึษา  การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD))     (3)  ให้นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะด้วย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ให้ระบปุระสบการณ์เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

  UT 56-1/2561  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัอบรม  (2) 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(%) (3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

1. นางสาวดาลดัย ์ ทรัพยท์วีชยักุล 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ
แทนบริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ
รับรอง 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ   24 ปี 
(ตั้งแต่ปี 2538) 

62  ปี  ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์  
University of Illinois, U.S.A. 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม
อนัดบั 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Director Certification Program (DCP) 
รุ่น9/2001 

 Finance For Non-Finance Director 
(FND) รุ่น 1/ 2001 

 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 
10/2005 

 Director Diploma Examination   รุ่น 
4/2001 

 Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 
13/2018 

45,000 
(0.075%) 

 2542 - 2550 กรรมการบริหารและกรรมการผูช่้วย
ผูอ้  านวยการ 

บมจ.สหยเูน่ียน 

2542 - 2554 กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน 
2538 – พ.ค. 2558 กรรมการ บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
2554 – พ.ค. 2557 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสติก 
2555 – พ.ค. 2555 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร์ 
2555 - 2559 กรรมการผูอ้  านวยการ บมจ. สหยเูน่ียน 
2560  รองประธานกรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน 
ม.ค. 60 – ต.ค. 61 ประธานกรรมการ บจก.สหยเูน่ียน โฮลด้ิง 
2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน 
พ.ค. 58 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
พ.ค. 57 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสติก 
มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร์ 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. สหยเูน่ียน 
2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.ยเูน่ียนนิฟโก ้
2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ยเูน่ียนโชจิรุชิ 
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ยเูน่ียนไมครอนคลีน 
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ยเูน่ียนสเตนเลสสตีล โปรดกัส์ 
มี.ค. 57 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ยเูน่ียนไทย-นิจิบนั 
พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เดอะรอยลัโฮเตล็ 
2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการ

ผูอ้  านวยการ 
บจก. คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั  

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรับต าแหน่งกรรมการ  ให้ระบปุระเภทของกรรมการด้วย  เช่น  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง                     (2)  ให้ระบคุณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ   โดยระบวิุชาเอก  วิชาโท   ช่ือคณะ   และสถาบนัการศกึษา  การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD))     (3)  ให้นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะด้วย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ให้ระบปุระสบการณ์เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

  UT 56-1/2561  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัอบรม  (2) 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(%) (3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

-      ปัจจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการ บริษทัต่างๆในกลุ่มบริษทัสหยเูน่ียน 

     2532 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ศูนยป์ระมวลผล 
     ส.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. การแพทยสุ์ขมุวิท 62 
     ธ.ค. 60 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. เคพีเอน็ เฮลทแ์คร์ 
2. นางบุญเสริม  วิมุกตะนนัทน์ 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ 6 ปี  
(ตั้งแต่  22 มกราคม 2556) 

-  

70 ปี  บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม อนัดบั 2) คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 MBA (Accounting) Arizona State 
University, USA 

 อบรมระยะสั้น Finance & Accounting 4 
เดือน, Wharton School, University of 
Pennsylvania, USA 

 Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 100/2013 

 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 
42/2013 

- - 2552 - 2556 กรรมการทดสอบผูส้อบบญัชีภาษี
อากร 

กรมสรรพากร 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ.เธียรสุรัตน์ 

2530 – ปัจจุบนั อาจารยพิ์เศษ ระดบัปริญญาตรี โท-
เอก 

มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน 

2530 – ปัจจุบนั วิทยากรอบรม  
2540 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการด าเนินงาน

โครงการอบรมและกรรมการ
โครงการอบรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2553 – ปัจจุบนั อนุกรรมการการทดสอบการ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการสอบบญัชี 

สภาวิชาชีพการบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

2561 – ปัจจุบนั กรรมการทดสอบผูส้อบบญัชีภาษี
อากร 

กรมสรรพากร 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั  

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรับต าแหน่งกรรมการ  ให้ระบปุระเภทของกรรมการด้วย  เช่น  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง                     (2)  ให้ระบคุณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ   โดยระบวิุชาเอก  วิชาโท   ช่ือคณะ   และสถาบนัการศกึษา  การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD))     (3)  ให้นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะด้วย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ให้ระบปุระสบการณ์เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

  UT 56-1/2561  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัอบรม  (2) 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(%) (3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

3. นายพิลาศพงษ ์ ทรัพยเ์สริมศรี 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ 8 ปี   
(ตั้งแต่  1 มกราคม 2554) 

68 ปี  ปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยั Houston ในมลรัฐ Texas 
สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยั 
Houston ในมลรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา  

 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 89/2011 

 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 
35/2011 

- - ม.ค. 54 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. Thai E-Communication¬ 

4. นายปรีชา  วฒันศรานนท ์

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ 3 ปี 
7 เดือน (ตั้งแต่  20 พ.ค. 2558) 

66 ปี  ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ
วิทยาศาสตร์ สาขาเคร่ืองกลสถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ วิทยาเขตพระ
นครเหนือ 

  Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่น 7/2004 

 Advanced Audit Committee Program 
(AACP) รุ่น 23/2016 

- - 2537 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร์ 

2543 – เม.ย. 56 กรรมการ บจก. ยเูน่ียนรับเบอร์โปรดกัคอร์เปอเรชัน่ 
2556 – เม.ย. 58 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร์ 
พ.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
ม.ค. 59 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั  

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรับต าแหน่งกรรมการ  ให้ระบปุระเภทของกรรมการด้วย  เช่น  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง                     (2)  ให้ระบคุณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ   โดยระบวิุชาเอก  วิชาโท   ช่ือคณะ   และสถาบนัการศกึษา  การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD))     (3)  ให้นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะด้วย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ให้ระบปุระสบการณ์เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

  UT 56-1/2561  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัอบรม  (2) 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(%) (3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

5. นางพิมพพ์ร  โชติรัตนกุล 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ
แทนบริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ
รับรอง 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  5 ปี 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557) 

68 ปี  ปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 
วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล  

 Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 5/2003 

- - 2530 - 2554 กรรมการ บจก.ยนิูไฟเบอร์ 

2537 - 2553 กรรมการ บจก.ยเูน่ียนยนีูเวอร์ส 

2547 - 2554 กรรมการ บจก. ยเูน่ียนไมครอนคลีน 

2548 - 2553 กรรมการ บจก. ยเูน่ียนเทคอีสต ์

2550 – ธ.ค. 57 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์

ม.ค. 57 – ธ.ค. 57 กรรมการ บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

พ.ย. 57 – พ.ค. 59 กรรมการ บจก. ยเูน่ียนไมครอนคลีน 

     มิ.ย. 59 – เม.ย. 60 กรรมการ/รักษาการกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บจก. ยเูน่ียนไมครอนคลีน 

     ม.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. แอลซิโก ้เอเชีย แปซิฟิค 

เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ยเูน่ียนยนีูเวอร์ส 

ม.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ/รักษาการกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บจก. ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์

พ.ค. 60 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนไมครอนคลีน 



-74 - 
 
เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั  

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรับต าแหน่งกรรมการ  ให้ระบปุระเภทของกรรมการด้วย  เช่น  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง                     (2)  ให้ระบคุณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ   โดยระบวิุชาเอก  วิชาโท   ช่ือคณะ   และสถาบนัการศกึษา  การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD))     (3)  ให้นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะด้วย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ให้ระบปุระสบการณ์เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

  UT 56-1/2561  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัอบรม  (2) 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(%) (3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

6. นาวาเอกสุพิช  สงัขโกวิท ร.น. 

- กรรมการ  
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ
แทนบริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ
รับรอง 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 11 ปี 8 
เดือน (ตั้งแต่   24 เม.ย.2550) 

69 ปี  Master of Science in Industrial 
Engineering, University of Pittsburgh, 
U.S.A. 

- - 2537 - 2548 ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
2549 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ยเูน่ียนสเตนเลสสตีลโปรดกัส์ 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการ บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

  ประกาศนียบตัร โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารเรือ สถาบนัวิชาการทหารเรือชั้นสูง 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ 
โรงเรียนนายเรือ 

 Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 63/2007 

     

7. นางจนัทรตรี  ดารกานนท ์

- กรรมการ 

- กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

- กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ
แทนบริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ
รับรอง 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 4 ปี  
(ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558) 

55 ปี  แพทยศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตการ
จดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศิ
นทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 5/2003 

215,200 
(0.359) 

 2533 – ก.พ. 60 กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว 
2537 - 2551 กรรมการรองผูจ้ดัการ บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม 

2545 - 2551 กรรมการรองผูจ้ดัการ บจก. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย 

2545 - 2551 กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน 
2545 – 2552 กรรมการ บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
2545 – 2557 กรรมการ บจก. โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี แมเนจ

เมน้ท ์คอร์ป 
2552 – มี.ค. 60 กรรมการรองผูจ้ดัการ บจก. วีนสัเธร็ด 

2552 – มี.ค. 60 กรรมการรองผูจ้ดัการ บจก. ยเูน่ียนซิป 

    2556 – ก.ย. 57 กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน 

    ก.ย. 57 – 2559 กรรมการรองผูอ้  านวยการ บมจ. สหยเูน่ียน 

    พ.ค.  57 – มี.ค. 60 กรรมการ บจก. เดอะรอยลัโฮเตล็ 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั  

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรับต าแหน่งกรรมการ  ให้ระบปุระเภทของกรรมการด้วย  เช่น  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง                     (2)  ให้ระบคุณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ   โดยระบวิุชาเอก  วิชาโท   ช่ือคณะ   และสถาบนัการศกึษา  การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD))     (3)  ให้นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะด้วย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ให้ระบปุระสบการณ์เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

  UT 56-1/2561  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัอบรม  (2) 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(%) (3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

     มิ.ย.  57 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสติก 

     ม.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

     พ.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

     เม.ย. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร์ 

     2560 – ปัจจุบนั กรรมการผูอ้  านวยการ บมจ. สหยเูน่ียน 

     เม.ย. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน 

     เม.ย. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนโชจิรุชิ 

     เม.ย. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนนิฟโก ้

     เม.ย. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนรับเบอร์โปรดกัคอร์ปอเรชัน่  

     เม.ย. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วิสาหกิจยางไทย 
     เม.ย. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนสเตนเลสสตีลโปรดกัส์ 

     มี.ค. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนไทย-นิจิบนั 

     มี.ค. 60 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนซิป 

     ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัต่างๆ ในกลุ่มบริษทัสหยเูน่ียน 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนไซมด์าร์บ้ี (ประเทศไทย) 

     ส.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. การแพทย ์สุขมุวิท 62 

     ธ.ค. 60 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เคพีเอน็ เฮลทแ์คร์ 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั  

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรับต าแหน่งกรรมการ  ให้ระบปุระเภทของกรรมการด้วย  เช่น  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง                     (2)  ให้ระบคุณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ   โดยระบวิุชาเอก  วิชาโท   ช่ือคณะ   และสถาบนัการศกึษา  การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD))     (3)  ให้นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะด้วย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ให้ระบปุระสบการณ์เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

  UT 56-1/2561  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัอบรม  (2) 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(%) (3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

8. นายชุตินธร  ดารกานนท ์

- กรรมการ 

- กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ
แทนบริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ
รับรอง 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 5 ปี 11 
เดือน (ตั้งแต่   19 ก.พ. 2556) 

59 ปี  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์         สาขา
อุตสาหการ Stanford University, USA 

 Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 17/2004 

380,500 
(0.634%) 

 ธ.ค. 33 - 2549 กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน 
2535 – ก.พ. 60 รองประธานกรรมการ บจก. วีนสัเธร็ด 

2536 – 2550 กรรมการ บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
2536 – 2550 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร์ 

2544 –มี.ค.  2552 กรรมการ บจก. ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี ่(ไชน่า) 
2545 – ม.ค. 61 รองประธานกรรมการ / กรรมการ

ผูจ้ดัการ 
บจก. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย 

   2545 – ม.ค. 61 รองประธานกรรมการ / กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม 

     2550 - 2555 รองประธานกรรมการสายกิจการใน
ประเทศจีน 

บมจ. สหยเูน่ียน 

พ.ค.  57 – ก.พ.. 60 กรรมการ บจก. เดอะรอยลัโฮเตล็ 
2556 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน 
ก.พ. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
พ.ค. 60 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร์ 
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนไมครอนคลีน 
พ.ย. 58 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนโชจิรุชิ 
มี.ค. 60 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วีนสัเธร็ด 

     พ.ค. 60 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนนิฟโก ้
     ก.พ. 61 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์
     ก.พ. 61 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการ

ผูจ้ดัการ 
บจก. ยเูน่ียนบริหารธุรกิจ 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั  

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรับต าแหน่งกรรมการ  ให้ระบปุระเภทของกรรมการด้วย  เช่น  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง                     (2)  ให้ระบคุณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ   โดยระบวิุชาเอก  วิชาโท   ช่ือคณะ   และสถาบนัการศกึษา  การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD))     (3)  ให้นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะด้วย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ให้ระบปุระสบการณ์เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

  UT 56-1/2561  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัอบรม  (2) 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(%) (3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

     ก.พ. 61 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บจก. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย 

     ก.พ. 61 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม 

     มี.ค. 61 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. เดอะรอยลัโฮเตล็ 
     พ.ย. 61 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. สหยเูน่ียน โฮลด้ิง 
     ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  รองประธาน

กรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการ และ
กรรมการ 

บริษทัต่างๆในกลุ่มสหยเูน่ียน 

     เม.ย. 60 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. การแพทย ์สุขมุวิท 62 
     ธ.ค. 60 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เคพีเอน็ เฮลทแ์คร์ 
9. นางสรัญญา  ดารกานนท ์

- กรรมการ 

- กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ
แทนบริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ
รับรอง 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 3 ปี 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559) 

43 ปี  ปริญญาโท M.Sc. International 
Relations, LSE, University of London 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์-ความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 Director Accreditation Program (DAP) 
126/2016 

- - ก.ย. 44 – มิ.ย. 47 เจา้หนา้ท่ีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ 

ก.ค. 47 – มิ.ย. 49 กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศ
เวียดนาม 

ก.ค. 49 – ธ.ค. 59 ผูอ้  านวยการฝ่ายขายต่างประเทศ บจก. บางกอกไซเคิ้ล อินดสัเตรียล  

ม.ค. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

ก.พ. 60 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการโครงการ บจก.ยเูน่ียนโชจิรุชิ 



-78 - 
 
เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั  

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรับต าแหน่งกรรมการ  ให้ระบปุระเภทของกรรมการด้วย  เช่น  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง                     (2)  ให้ระบคุณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ   โดยระบวิุชาเอก  วิชาโท   ช่ือคณะ   และสถาบนัการศกึษา  การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD))     (3)  ให้นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะด้วย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ให้ระบปุระสบการณ์เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

  UT 56-1/2561  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัอบรม  (2) 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(%) (3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

10. นางชฎาพร           เจียมสกุลทิพย ์

- เลขานุการบริษทั 

- จ านวนปีท่ีเป็นเลขานุการบริษทั 10 
ปี  

56 ปี  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  สาขาการ
จดัการ  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี       วิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา วิทยาเขต
เทคนิค กรุงเทพฯ 

  ก.ค. 51- 2556 ผูช่้วยเลขานุการบริษทั บมจ. สหยเูน่ียน  

ม.ค. 52 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ  

ม.ค. 57 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บมจ.สหยเูน่ียน 

ม.ค. 59 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บมจ. ยเูน่ียนพลาสติก 
ม.ค. 59 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร์ 

   สมันาโครงการ CGR Workshop 1/2018 “Enchancing Good Corporate Governance based on CGR 
Scorecard” สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
 Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 11/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28)  สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 Smart Disclosure Program (SDP)  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (P01) 

การจดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม  
การวิเคราะห์ความเส่ียงและประเด็นส าคญัดา้นความย ัง่ยนื (S04)  
การประเมินผลและการจดัการขอ้มูลดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (S05)  
การจดัท ารายงานแห่งความย ัง่ยนื (S06)  ของศูนยพ์ฒันาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 หลกัสูตรผูช้  านาญการศุลกากร กรมศลุกากร 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั  

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรับต าแหน่งกรรมการ  ให้ระบปุระเภทของกรรมการด้วย  เช่น  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง                     (2)  ให้ระบคุณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ   โดยระบวิุชาเอก  วิชาโท   ช่ือคณะ   และสถาบนัการศกึษา  การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD))     (3)  ให้นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะด้วย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ให้ระบปุระสบการณ์เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

  UT 56-1/2561  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัอบรม  (2) 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(%) (3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

11. นางสาวประยรู  ศรีพระราม 
 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

56 ปี ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบณัฑิต (การ
บญัชี) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- - 2548 - 2551 ผูจ้ดัการส่วนบญัชี บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
2552 - 2554 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
2555 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

12. นายวีรธรรม   ภูจิญญาณ์ 
 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

64 ปี ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- - 2548 - 2550 ผูช่้วยผูจ้ดัการส่วนขาย บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
2551 - 2554 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 1 บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

     2555 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการขายและการตลาด บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

13. นางสาวนภาพร  เกรียงไกรวานิช 
 ผูจ้ดัการฝ่ายประสานงานผลิต

และขาย 

62 ปี ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- - 2550 – ปัจจุบนั ผจก.ฝ่ายประสานงานผลิตและขาย บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

   

14. นายสมชยั  เลา้เรืองตระกูล 
 ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานทอผา้ 

59 ปี ปวช.ส่ิงทอ วิทยาลยัเทคนิคโพธาราม - -- 2555 - 2556 ผูจ้ดัการส่วนทอผา้ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 2557 ผูจ้ดัการฝ่ายทอผา้ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 2558 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานทอผา้ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

15. นายวรงค ์ วิไลหงษ ์
 ผูจ้ดัการฝ่ายการบริหาร 

53 ปี ปริญญาตรี นิติศาสตร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - 2546  - 2550 ผูจ้ดัการส่วนจดัซ้ือ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

   2551 - 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายการบริหาร บจ. ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์

   2561 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายการบริหาร บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
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เอกสารแนบ  2  รายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ในบริษทัร่วม  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

UT 56-1 / 2561 

รายช่ือบริษทั บมจ. บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
รายช่ือ UT UNF UBM AAP MRC UG SUC USM 

1. นางสาวดาลดัย ์             ทรัพยท์วีชยักุล ประธานกรรมการ  / / X X X / 
2. นางบุญเสริม                 วิมุกตะนนัทน์(1) กรรมการอิสระ        
3. นายพิลาศพงษ ์              ทรัพยเ์สริมศรี กรรมการอิสระ        
4. นางพิมพพ์ร                   โชติรัตนกลุ กรรมการผูจ้ดัการ        
5. นายชุตินธร                    ดารกานนท ์ กรรมการ  Xและ     X X 
6. นางจนัทรตรี                  ดารกานนท ์ กรรมการ        
7. นายปรีชา                       วฒันศรานนท ์ กรรมการ        
8. นาวาเอกสุพิช                 สงัขโกวิท . กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการ        
9. นางสรัญญา                    ดารกานนท ์ กรรมการ        

หมายเหตุ  
 X  =  ประธานกรรมการ X  =  รองประธานกรรมการ     =  กรรมการ   =  กรรมการผูอ้  านวยการ  =  กรรมการผูจ้ดัการ  =  กรรมการผูจ้ดัการ 

    กรรมการรองผูอ้  านวยการ  =  รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 

 
  
 บมจ.  บริษทัร่วม   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 UT : บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ  UNF  : บจ. ยนิูไฟเบอร์  SUC :  บมจ. สหยเูน่ียน 

 UG   : บจ.ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์
 MRC : บจ.ยเูน่ียนไมครอนคลีน 

 UBM : บจ.ยเูน่ียนบริหารธุรกิจ 
 USM :  บจ. ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์
 AAP :  บจ. แอลซิโก ้เอเชีย แปซิฟิก  

 
หมายเหตุ 

(1) นางบุญเสริม       วืมุกตะไดข้อลาออกจากกรรมการอิสระ เน่ืองจากเกษียณอาย ุมีผล ตั้งแต่  1 มกราคม  2562 
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
นางสาววนิดา   โชคเหมาะ 
อาย ุ       42  ปี 
วุฒิการศึกษา  

 ปริญญาตรี  การบริหารการจดัการ สถาบนัราชภฎัสวนดุสิต 
การอบรม 

 ISO 9001:2015 เทคนิคการเตรียมเอกสารส าหรับการจดัท าระบบมาตรฐาน 
 ISO 9001:2015 การตีความขอ้ก าหนด 
 ISO 9001:2008 Advance Audit Techniques Training Course 
 ISO 9001:2008 Internal Auditor Training Course  
 การป้องกนัการทุจริตในองคก์ร 
 การปฏิบติังานตรวจสอบภายในและเทคนิคการเขียนรายงาน 
 การประเมินความเส่ียง  
 เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน 
 การปฎิบติังานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ 
 วธีิการประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 
ประสบการณ์ และต าแหน่งงานปัจจุบัน 

 2543 – 2551  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน  บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 2552 – 2553  เจา้หนา้ท่ีการตลาด   บจ.เอ ซี ที ประเทศไทย 
 2553 – พ.ค. 2560 พนกังานตรวจสอบภายใน  บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 มิ.ย. 2560 – ปัจจุบนั หวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน  บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
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หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
นางสาวประยรู   ศรีพระราม 
อาย ุ   56    ปี 
วุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี)  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การอบรม 

 ผูท้  าบญัชีรอบปี  2548 – 2550  
- การจดัท าบญัชีและงบการเงินใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและมาตรฐานการบญัชี 
- การวางระบบบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพ   
- มาตรฐานการบญัชี บรรทดัฐานท่ีส าคญัของผูท้  าบญัชี    
- การวเิคราะห์งบการเงิน   
- มาตรฐานการบญัชี   
- ปัญหาทางดา้นภาษีและวธีิปฏิบติัการใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ    

 ผูท้  าบญัชีรอบปี  2551 – 2553 
- มาตรฐานบญัชีภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
- กา้วทนัรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 
- ภาพรวมความแตกต่างระหวา่งมาตรฐานการบญัชีไทยและมาตราฐานการบญัชีสากล 
- มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัใหม่และฉบบัเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งปฎิบติั 
- มาตรฐานบญัชีสากล ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
- มาตรฐานบญัชีสากล ฉบบัท่ี 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   

 ผูท้  าบญัชีรอบปี  2554 – 2556  
- การบญัชีส าหรับกิจการซ่ึงสาธารณะไม่มีส่วนไดเ้สียและประเด็นขอ้ผดิพลาดดา้นภาษี 
- มาตรฐานการบญัชีภาษีเงินไดแ้ละเทคนิคการปฎิบติัทางบญัชี 
- การกา้วสู่ ASEAN Economic Community (AEC) ในปี 2558 
- การบญัชีตน้ทุนการผลิต และตน้ทุนสินคา้ส าหรับ NPAEs 
- รวมปัญหาและแนวทางวธีิแกไ้ข การจดัท างบการเงินของ NPAEs 

 ผูท้  าบญัชีรอบปี 2557 
- แนวปฎิบติัการบญัชี NPAEs ส าหรับสัญญาเช่า 
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 ผูท้  าบญัชีรอบปี 2558 
- กา้วไปอีกขั้นดว้ยกลยทุธ์การจดัท าและน าเสนองบการเงิน เพื่อตอบโจทยผ์ูบ้ริหาร 
- การวเิคราะห์งบการเงินส าหรับผูป้ระกอบการ 

 ผูท้  าบญัชีรอบปี 2559 
การยืน่งบการเงินของผูท้  าบญัชีดว้ยระบบการใหบ้ริการรับงบการเงินผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-filing) 

- TFRS ทุกฉบบั ปี 2559 
- สรุปหลกัการบญัชีดา้นสินทรัพย ์(ท่ีไม่ใช่เคร่ืองมือทางการเงิน) 

 ผูท้  าบญัชีรอบปี 2560 
- การยืน่งบการเงินของผูท้  าบญัชีดว้ยระบบการใหบ้ริการรับงบการเงินผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-filing) 
- ติดอาวธุดา้นบญัชีในยคุดิจิทลั 
- กา้วทนักบัผูท้  าบญัชียคุใหม่ 

 ผูท้  าบญัชีรอบปี 2561 
- 35 ประเด็นเด็ดการบนัทึกบญัชีตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน 
- ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

ประสบการณ์ และต าแหน่งงานปัจจุบัน 

 2533 - 2537    พนกังานบญัชี   บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 2538 - 2544   หวัหนา้ส่วนงานบญัชี  บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 2545 - 2554   ผูจ้ดัการส่วนบญัชี  บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 2555 – ปัจจุบนั         ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินมีจ านวนประมาณ 670 ลา้นบาท  ซ่ึงประเมิน

โดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑร์าคาตลาด และใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณารายได ้(Income Approach) ส าหรับ
อาคารโรงงานใหเ้ช่ามีมูลค่า 9 ลา้นบาท 

ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561  บริษทัไม่มีการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นผล
ใหมี้การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือมีการตีราคาทรัพยใ์หม่   
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