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ส่วนท่ี  1 
การประกอบธุรกจิ 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทัเร่ิมประกอบธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี  21 มีนาคม 2520 ในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑส่ิ์งทอ โดย
ผา่นกระบวนการผลิตท่ีครบวงจรตั้งแต่ป่ันดา้ย ทอผา้ ฟอกยอ้มและตกแต่งส าเร็จ  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 
2537 ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั โดยมีบริษทั สหยูเน่ียน จ ากดั (มหาชน)  ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

สืบเน่ืองจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีต่อเน่ืองมาหลายปี ส่งผลให้สภาวะตลาดส่ิงทอถดถอย 
บริษทัไดป้รับลดก าลงัการผลิตให้สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีลดลงตามล าดบั      จนกระทัง่เม่ือ 16 สิงหาคม 
2551 บริษทัไดห้ยุดด าเนินธุรกิจดา้นการฟอกยอ้มและตกแต่งส าเร็จ และน าทรัพยสิ์นในส่วนของโรงงาน
ฟอกยอ้มไปร่วมลงทุนระหว่างบริษทัฯ และ Ten Cate Advanced Textiles BV ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน
จดัตั้งในประเทศเนเธอร์แลนด์ จดัตั้งบริษทั เทนคาเต้-ยูเน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จ ากดั (TCUA) 
ด าเนินธุรกิจผลิตผา้ป้องกนัภยัและอนัตรายจากการท างาน แต่ผลการด าเนินงานมีอตัราผลตอบแทนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจ านวนต ่ากว่าร้อยละ 5 ติดต่อกนัมา 4 รอบระยะเวลาบญัชีนบัจากวนัท่ี 1 มกราคม 2552 
และ มีผลขาดทุนมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของสัญญาร่วมทุนท่ีผูถื้อหุ้นจะ
พิจารณาร่วมกนัวา่จะเลิกกิจการของ TCUA หรือไม่  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2556 TCUA ไดจ้ดัใหมี้การ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงท่ีประชุมไดมี้มติให้ TCUA เลิกด าเนินกิจการ และ TCUA ไดจ้ดทะเบียนเลิก
กิจการกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22  มีนาคม 2556 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

ปัจจุบนั บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผา้ทอตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ โดยมีส านักงานใหญ่
ตั้งอยูเ่ลขท่ี  1828  ถนน สุขมุวิท  แขวงพระโขนงใต ้ เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  10260 และสาขาซ่ึง
ประกอบดว้ยโรงงานป่ันดา้ย และโรงงานทอผา้ตั้งอยู่เลขท่ี 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (กม. 39.5) ต าบลบางปู
ใหม่ อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
1.1 วิสัยทัศน์ พนัธกจิ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบในการก าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจ 
ซ่ึงครอบคลุมถึงการด าเนินธุรกิจท่ีมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

วิสัยทัศน์ (Vision)  

เป็นบริษทัส่ิงทอ ท่ีไดรั้บความไวว้างใจ ในดา้นคุณภาพและการส่งมอบ   มีการบริหารจดัการท่ีดี 
สามารถด าเนินธุรกิจใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีน่าพอใจ  มีความมัน่คงและยัง่ยนื  



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) แบบ 56–1  (ทจ. 79/2561) 

  

- 2 -                                                   UT 56-1/2562 

พนัธกจิ (Mission) 

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

ฝึกอบรม และพฒันาขีดความสามารถการท างานใหพ้นกังานอยา่งต่อเน่ือง  
• มีปณิธานอยา่งแน่วแน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม    โดยจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน  และปกป้องส่ิงแวดลอ้มอนัอาจเกิดจากการด าเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานสากล 
ระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ และเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม 

วัตถุประสงค์ ( Objectives ) 

• ฐานะและสภาพคล่องทางการเงินอยูใ่นเกณฑป์กติ 
• บริหารสินทรัพยใ์หไ้ดผ้ลคุม้ค่า 

เป้าหมาย (Goals) 

• ระยะยาว 
− มีอตัราผลตอบแทน (ROE) ไม่ต ่ากวา่ 5% ต่อปี 

• ระยะสั้น/ปานกลาง 
− มีก าไรสุทธิ  
− อตัราส่วนสภาพคล่องมากกว่า 1.0 

กลยุทธ์ ( Strategies) 

• รักษาธุรกิจปัจจุบนัใหมี้ความสามารถในการแข่งขนั 
• แสวงหารายไดเ้พิ่มขึ้นจากทรัพยากรท่ีบริษทัฯมีอยู่ 
1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส าคัญ 

• ในปีท่ีผา่นมา ไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัอ านาจในการควบคุม และลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
• ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  บริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวกบัโครงสร้างการถือหุ้น  การ

จดัการ  หรือการประกอบธุรกิจ     บริษทัฯ ไดจ้ดัหาเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการ
ผลิตรวมเป็นเงิน 19 ล้านบาท เพื่อปรับปรุง ทดแทนเคร่ืองจักร และอุปกรณ์เดิมท่ีล้าสมัย รักษา
มาตรฐานคุณภาพของผลิตภณัฑ ์สามารถลดค่าใช้จ่าย และตน้ทุนต่อหน่วยลง รวมถึงปรับปรุงสภาพ 
แวดลอ้มการท างานใหดี้ขึ้น 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัถือหุน้ในบริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
ช่ือบริษทั ประกอบธุรกิจ UT ถือหุ้น 

(%) 
ถือหุ้นใน 
UT (%) 

บริษทั
ร่วม 

บจ. เทนคาเต-้ยเูน่ียนโปรเทคทีฟ
แฟบบริคเอเชีย (1) 

ผลิต และจ าหน่ายผา้สี 49.35 -  

บมจ. สหยเูน่ียน ลงทุน จ าหน่ายวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์
บางประเภทของบริษทัในกลุ่ม 

0.33 49.88  

บจ. ยนิูไฟเบอร์ ลงทุน ธุรกิจนายหนา้และบริการซ้ือขาย
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัส่ิงทอและวตัถุดิบ
อื่นๆ 

19.63 -  

บจ. ยเูน่ียนบริหารธุรกิจ ลงทุน 19.00 17.10  
บจ. ยเูน่ียนไมครอนคลีน 
 

ผลิตและจ าหน่ายชุดป้องกนัไฟฟ้าสถิต
และฝุ่ นละออง 

13.00 -  

หมายเหตุ 
(1) บริษทั เทนคาเต-้ยเูน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จ ากดั (TCUA) ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อ 22 มีนาคม 2556 

และอยูร่ะหว่างการช าระบญัชี  ซ่ึงบริษทัฯไดต้ั้งส ารองค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนใน TCUA ไวเ้ต็มจ านวนแลว้ 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษทัฯ เป็นบริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน ในระหวา่งปี มีรายการธุรกิจระหวา่งกนัท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติ
ทางการคา้ทัว่ไป ไม่มีลกัษณะการขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ทั้งน้ี รายละเอียดของรายการระหวา่งกนัปี 2562 
ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ท่ี 12  

2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

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

ส าหรับการลงทุนในบริษทัร่วม  บริษทัฯไดรั้บส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) ตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
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(1) โครงสร้างรายได้  
 

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการโดย % การ
ถือหุ้น
ของ
บริษทั 

ปี 2562 
รายได ้

% ปี 2561 
รายได ้

% ปี 2560 

รายได ้
% 

บริษทั :         

ผลิตและจ าหน่ายผา้ทอ   
เส้นดา้ย และบริการ 

บมจ. ยเูน่ียน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ  

 511.06 68.08 760.57 83.45 756.26 91.57 

บริษทัร่วม :         

ลงทุน ธุรกิจนายหนา้และ
บริการซ้ือขายผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวกบัส่ิงทอและ
วตัถุดิบอื่นๆ 

บจ. ยนิูไฟเบอร์  20.83(1) 0.44 0.06 84.23 9.98 10.55 1.28 

ผลิต และจ าหน่ายผา้สี บจ.เทนคาเต-้ยเูน่ียน
โปรเทคทีฟแฟบ 
บริคเอเชีย  

49.35 -  -  -  

รายไดอ้ื่น บมจ. ยเูน่ียน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 239.21 31.86 59.83 6.57 59.05 7.15 

รวม 750.71 100.00 904.63 100.00 825.86 100.00 

หมายเหตุ   
(1) บริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ เมื่อ 25 มิถนุายน 2562 กรณีบริษทัฯไดจ้ าหน่ายเงินลงทุน

บางส่วนของบริษทั ยนิูไฟเบอร์ จ ากดั ท าให้มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 20.83 เป็นร้อยละ 19.63 เปลี่ยนแปลงสถานะ
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ดงันั้น ในปี 2562 บริษทัฯ แสดงการรับรู้ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย จนถึงไตรมาสท่ีสอง   

ผลการด าเนินงานส าหรับปี  2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการส่ิงทอ จ านวน 511.06 
ลา้นบาท ลดลง จากปี 2561  จ านวน 249.51 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 33 แบ่งเป็นส่งออก 443.20  ลา้นบาท 
ลดลงร้อยละ 32 และในประเทศ 67.86 ลา้นบาท ลดลง ร้อยละ 38 

บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียเป็นเงิน 0.44 ลา้นบาท 
และมีรายไดอ่ื้นจ านวน 239.21 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  รับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10.63 
ลา้นบาท ก าไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีเปล่ียนแปลงสถานะ 173.96 ลา้นบาท  และอ่ืนๆ
รวม 54.62 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากรายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดิบ รายได้จากการให้เช่าสินทรัพยท่ี์หยุดการใช้
งาน รายไดเ้งินปันผลจากการลงทุน และก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 
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2.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัฯ คือ ผา้ทอซ่ึงผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีทั้งผา้ฝ้าย 100%   
ผา้ฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ หรือใยสังเคราะห์อ่ืนๆ ท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะส าหรับน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการ
ผลิตผา้ Workwear 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 2562  มีสัดส่วนมูลค่าการขายในประเทศ และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 13 และ 87 
− บริษทัฯ มีลูกคา้หลกัทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 10 ราย  โดยลูกคา้ต่างประเทศไดแ้ก่

ญ่ีปุ่ น  องักฤษ และอิตาลี  
− ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯมีรายไดจ้ากลูกคา้ 1 รายท่ีเกิน 30% ของยอดซ้ือรวม  แต่บริษทัฯ

ไม่ไดพ้ึ่งพิงลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีจะมีผลต่อความอยูร่อดของบริษทัฯ  
(ข) สภาพการแข่งขนั 

− ในปี 2562 สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมส่ิงทอ ยงัมุ่งเนน้ดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก 
− แนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมส่ิงทอกลุ่มเส้นใยส่ิงทอผา้ผืน ในปี 2563 คาดวา่จะยงัคงชะลอตวัท่ี

เป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการเงินโลก  การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน 
ประเด็นสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐและจีน ซ่ึงตอ้งติดตามปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อลูกคา้
และการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งใกลชิ้ด  ดงันั้นเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้บริษทัฯจะมุ่งมัน่
ด าเนินการดงัน้ี 
▪ บริหารจดัการเพื่อลดตน้ทุน ทั้งทางดา้นวตัถุดิบ  การผลิต  การขายและบริหาร 
▪ พฒันาบุคลากรใหมี้ความพร้อม และความสามารถในการปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ 
▪ พฒันาระดบัคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
▪ บริหารจดัการ ควบคุมการผลิตเพื่อส่งมอบใหต้รงเวลา และ ลด Lead time การส่งมอบ 
▪ เสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี และต่อเน่ืองกบัคู่คา้ 

− บริษทัฯมีคู่แข่ง  14 ราย แบ่งเป็นในประเทศ 8 ราย และต่างประเทศ 6 ราย 
− ก าลงัการผลิตของบริษทัฯ อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเทียบกบัคู่แข่งท่ีส่วนใหญ่มีก าลงัการผลิต

ประมาณ  1.5 ถึง 1.7 ลา้นเมตรต่อเดือน 
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− สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัฯ ยงัเป็นท่ีน่าเช่ือถือของลูกคา้ในเร่ืองคุณภาพ 
และการส่งมอบ 

− กลยทุธ์การแข่งขนั/การตลาด 

สภาพการแข่งขนัในอนาคต ราคาขายยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ ถึงแมว้่า 
สินคา้ของบริษทัฯ จะมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองคุณภาพ และการส่งมอบท่ีตรงเวลา แต่จะเสียเปรียบคู่แข่งจาก
ประเทศท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทัว่ไป ( GSP) ดงันั้น บริษทัไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติั
ดา้นการตลาดและการขาย ดงัน้ี 

▪ สร้างทีมขาย ใหมี้ความแขง็แกร่ง 
▪ รักษากลุ่มลูกคา้หลกัในปัจจุบนั เพิ่มปริมาณการขายทั้งตลาดในประเทศและส่งออก 
▪ ใหค้วามส าคญัต่อ คุณภาพ  การส่งมอบ และการใหบ้ริการต่อลูกคา้  

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
(ก) ลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ 

บริษทัฯ มีโรงงานผลิตสินคา้ ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 205 หมู่ 4  ถ.สุขมุวิท (กม. 39.5)     ต.บางปูใหม่     

 อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280   มีก าลงัการผลิตและผลผลิตในปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 
2561 และ 2560 ดงัน้ี 

รายการ  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1.โรงงานป่ันดา้ย     

− ก าลงัการผลิต (พนัปอนด)์ 14,400 14,400 14,400 

− ผลิตจริง         (พนัปอนด)์ 9,242 13,062 13,433 

 2. โรงงานทอผา้     

− ก าลงัการผลิต  (พนัเมตร) 20,400 20,400 20,400 

− ผลิตจริง          (พนัเมตร) 12,705 17,179 16,606 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการผลิต โดยมุ่งเน้นผลิต สินคา้ส่ิงทอประเภท Technical  workwear  
ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ ใหเ้หมาะสมกบัขีดความสามารถของกระบวนการผลิต  

วตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในการผลิตไดแ้ก่ฝ้าย ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ 100% ส่วนเส้นใยสังเคราะห์
สามารถหาซ้ือไดจ้ากผูผ้ลิตภายในประเทศเป็นหลกั และน าเขา้จากต่างประเทศเป็นส่วนนอ้ย 

− บริษทัฯ ไม่ไดพ้ึ่งพิงผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดรายหน่ึง ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการอยู่รอดของบริษทัฯ 
− สภาพปัญหาเก่ียวกบัวตัถุดิบ อาจมีขอ้จ ากดับางประการเก่ียวกบัการจดัหา 
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▪ การจดัหา วตัถุดิบหลกัประเภท ฝ้าย เป็นผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงอาศยัสภาพอากาศ ตอ้ง
น าเขา้จากต่างประเทศ มีความผนัผวนตามฤดูกาลในแต่ละปี รวมถึงสภาวะราคาใน
ตลาดโลก และอตัราแลกเปลี่ยนดว้ย 

▪ การจดัหา เส้นใยสังเคราะห์  เน่ืองจากมีจ านวนผูผ้ลิตนอ้ยราย และแต่ละรายจะมีคุณสมบติั
ของผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯตอ้งการแตกต่างกนั ซ่ึงราคาจะผนัแปรไปตามชนิดของผลิตภณัฑ์
และกลไกตลาด 

− ในปี 2562 ไดส้ัง่ซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้  าหน่าย รวม  5  ราย   มูลค่าการซ้ือวตัถุดิบในประเทศและ
ต่างประเทศมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ  33 : 67    

(ข) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการผลิตหรือการก าจดัวตัถุดิบเหลือใช้ 

วตัถุดิบเหลือใชใ้นกระบวนการผลิตไดแ้ก่ เศษฝ้าย  เศษดา้ย เศษผา้  และเศษวสัดุห่อหุม้  บริษทัฯ ได้
ปฏิบติัตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูล หรือ วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548   ซ่ึง
ผลการปฏิบติังาน ในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมาไม่ปรากฎมีกรณีขอ้พิพาทหรือกรณีฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มแต่
อยา่งใด 
2.4 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 

ไม่มี เน่ืองจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯไม่เป็นงานโครงการหรือสร้างช้ินงานท่ีมี
มูลค่าสูง 

3 ปัจจัยความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงจากวัตถุดิบ 

บริษทัด าเนินธุรกิจป่ันดา้ย ทอผา้  ซ่ึงใชฝ้้ายและโพลีเอสเตอร์เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต การจดัหา
ฝ้ายและโพลีเอสเตอร์มีความแปรผนัทั้งราคาและปริมาณท่ีอาจจะต่างไปจากท่ีคาดการณ์ไว ้ราคาฝ้ายใน
ตลาดโลกจะมีความผนัแปรไปตามปัจจยัต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศท่ีมีผลต่อการเพาะปลูกฝ้ายในแต่ละปี  
การเก็งก าไรของกองทุนรวม Hedge Fund   ปริมาณฝ้ายคงเหลือในตลาดโลก และนโยบายการน าเขา้ของจีน 
เป็นตน้  ส าหรับโพลีเอสเตอร์ ราคาโพลีเอสเตอร์มีความแปรผนัตามอตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลสหรัฐ ซ่ึงจะมี
ผลต่อการจ ากดัปริมาณการสั่งซ้ือและระยะเวลาการส่งมอบ  บริษทัจ าเป็นตอ้งจดัหาวตัถุดิบไวล้่วงหนา้ใน
ปริมาณท่ีคาดว่าจะผลิตสินคา้ให้ทนัต่อความต้องการของลูกคา้ท่ีมี Lead time การสั่งซ้ือในช่วงสั้นๆ  จึงไม่
สามารถหลีกเล่ียงผลกระทบจากความผนัผวนของราคาฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อไปยงัผลประกอบการของบริษทัฯ อย่างไรก็ดี บริษทัไดด้ าเนินการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
โดยการติดตามสภาวะการเปล่ียนแปลงราคาวตัถุดิบหลกัอย่างใกลชิ้ดและต่อเน่ือง รวมทั้งการติดต่อกับ
ลูกคา้ถึงแนวโน้มความตอ้งการของสินคา้อยู่ตลอดเวลา  เพื่อบริหารจดัการจดัซ้ือวตัถุดิบให้มีปริมาณท่ี
เพียงพอ และเหมาะสม 
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3.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ในปี 2562 บริษทัฯ จ าหน่ายสินคา้ไปต่างประเทศมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 87 ของยอดขาย โดยขาย
สินคา้เป็นเงินสกุล US Dollar และ Euro ความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนจึงมีส่วนกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานได้ อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ได้ติดตามความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนอย่างใกลชิ้ด และมี
มาตรการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ให้ครอบคลุมมูลค่าของสินคา้ตามค าสั่งซ้ือของ
ลูกคา้ในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงลงไดท้ั้งการน าเขา้วตัถุดิบ และส่งออกสินคา้ 
3.3 ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทมีขาดทุนสะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ แสดงผลขาดทุนสะสม จ านวน 74.09 ลา้นบาท ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ  ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30.42 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากยอดขายลดลง ค่าเงินบาท
แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเน่ือง  การท่ีบริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสมดงักล่าว ท าให้บริษทัฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
ใหก้บัผูถื้อหุน้ไดต้ามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงผูถื้อหุน้มีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บเงินปันผล
ในอนาคตอนัใกล ้เน่ืองจากรายไดห้ลกัจากการขายและบริการส่ิงทอยงัอยู่ในภาวะชะลอตวั มีการแข่งขนั
ดา้นราคาสูง  และ ธุรกิจน้ีมีอตัราก าไรไม่สูงนัก   จึงอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของ
บริษทัฯ 
3.4 ความเส่ียงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25 

บริษทั สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ลักษณะของรายการระหว่างกันเป็น
รายการท่ีเกิดขึ้นตามปกติธุรกิจท่ีมีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป  อีกทั้งยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน  มีอ านาจ
หนา้ท่ีในการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัวาระพิจารณาอนุมติัการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน บริษทัฯมีนโยบายก าหนดให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมและไม่ไดอ้ยูใ่นท่ีประชุม 
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4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั 
ทรัพยสิ์นท่ีส าคญั ของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562  

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

1. ท่ีดิน  3 แปลง ท่ีตั้ง  เลขท่ี 205  ม.4        
ถ.สุขมุวิท 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. บางนา-
ตราด ก.ม. 38  ต. บางสมคัร   อ.บางปะกง  
จ. ฉะเชิงเทรา  รวมเน้ือท่ี 84 ไร่ 2  งาน  
95 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 5.787 ไม่มี 

3. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง      เป็นเจา้ของ 11.521 ไม่มี 

4. เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และอ่ืนๆ         เป็นเจา้ของ 74.709 ไม่มี 

หมายเหตุ   
1. มูลค่าทรัพยสิ์นตามขอ้ 1 ไดร้วมส่วนจดัเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 41.065 ลา้นบาท 
2.  มูลค่าทรัพยสิ์นตามขอ้ 2 จดัเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี 5.787 ลา้นบาท  

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ปัจจุบนั  บริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม  

5 ข้อพพิาททางกฎหมาย   

ในปี 2562  บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย 

6 ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมประเภทส่ิงทอ  
ทะเบียนเลขท่ี : 0107537000980   ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียน 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี  1828  ถนน สุขมุวิท  แขวงพระโขนงใต ้ เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร 10260  
สาขา                : เลขท่ี 205 หมู่ 4 ถนนสุขมุวิท (ก.ม. 39.5) ต าบลบางปูใหม่ อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  
 โทรศพัท ์:   0-2311-5111-9  
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 โทรสาร  :        0-2323-3123  
 Home Page :   http://www.ut.co.th  

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 600 ล้านบาท คิดเป็น 60 ล้านหุ้น 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั  45  ลา้นหุน้ๆละ 10 บาท และ หุน้บุริมสิทธิ 15 ลา้นหุน้ๆละ 10 บาท 

 
(1) นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุน้
ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุน้ 
ท่ีถือ 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

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

ลงทุน ธุรกิจ
นายหนา้และ
บริการซ้ือขาย
ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวกบัส่ิงทอ
และวตัถุดิบ
อื่นๆ 

สามญั 1,200,000 235,601 19.63 % 

2. บริษทั ยเูน่ียนบริหารธุรกิจ จ ากดั 
1828 ถนนสุขมุวิท 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 ถนนสุขมุวิท 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  ถนนสุขมุวิท ( กม. 39.5 )  
ต าบลบางปใูหม่  อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ   จงัหวดัสมุทรปราการ  
10280  โทรศพัท ์ 0-2323-1088 
โทรสาร  0-2323-1089 

ผลิตและ
จ าหน่าย ผา้สี
 
  

สามญั 3,850,000 1,900,000 49.35% 

หมายเหตุ:  บริษทั เทนคาเต-้ยเูน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จ ากดั  ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2556  
ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 
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(2) บุคคลอ้างองิอ่ืน 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 5) หรือ 
นายกฤษดา  เลิศวนา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4958  หรือ         
นายเติมพงษ ์  โอปนพนัธุ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4501  หรือ 
นางสาววิสสุตา  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 าคัญอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 
   บริษทัฯ ไม่มีขอ้มูลส าคญัอ่ืนใดท่ีจะส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
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ส่วนท่ี 2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

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

ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท และหุน้บุริมสิทธิ  15  ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
(2) สภาพและบุริมสิทธิแห่งหุน้บุริมสิทธิ  มีดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผลก่อนผูถื้อหุ้นสามญั 
2. ใหผู้ถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในอตัราร้อยละ 14  ต่อปี  โดยใหไ้ดรั้บสิทธิ

ตั้งแต่รอบปีบญัชี  2529  เป็นตน้ไป 
3. ปีใดท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิไดห้รือจ่ายไดไ้ม่เต็มตาม

สิทธิ  ให้สะสมเงินปันผลท่ีพึงจะไดรั้บหรือในส่วนท่ีไดรั้บไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีไดเ้ป็นระยะเวลาไม่
เกิน 7 ปี 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้สามญัไดรั้บอตัราเงินปันผลเกินกวา่ร้อยละ 14 ต่อปี ใหผู้ถื้อหุน้บุริมสิทธิมี
สิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลในส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ  14  ต่อปี ดว้ย  โดยใหไ้ดรั้บเท่ากบัผูถื้อหุน้สามญั 

5. ในกรณีท่ีบริษทัฯ  เลิกกิจการให้ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่าหุ้นคืนก่อนผูถื้อหุ้น
สามญั 

6. นอกเหนือจากสิทธิท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้    ผูถื้อหุน้สามญัและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิและ
หนา้ท่ีเท่าเทียมกนัทุกประการ 

7.2 ผู้ถือหุ้น     
(1) รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ก) รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังล่าสุด  
วนัท่ี 2 เมษายน  2562 

ล าดบั
ท่ี 

ผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้
สามญั 

จ านวนหุน้
บุริมสิทธิ 

จ านวนหุน้
รวม 

%ของจ านวน
หุ้นทั้งหมด 

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 
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ล าดบั
ท่ี 

ผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้
สามญั 

จ านวนหุน้
บุริมสิทธิ 

จ านวนหุน้
รวม 

%ของจ านวน
หุ้นทั้งหมด 

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 

6.  นายบรรยง  อภิรักษเ์หล่าสกุล 511,000  511,000 0.85 

7. นางสุขมุล  ศิริมงคลเกษม 502,000  502,000 0.84 

8. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 478,000  478,000 0.80 

9. นายชาญ  โสภณพนิช 452,600  452,600 0.75 

10. นายชุตินธร  ดารกานนท ์ 380,500                      380,500 0.63 

                                 รวม 38,668,320 14,981,660 53,649,980 89.42 

        หมายเหตุ:  ผูถ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงของผูถ้ือหุ้นล าดบัท่ี 1.2 และ 1.3 คือกลุ่มดารกานนท ์ซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัคือการลงทุน 

 
− ผูถื้อหุน้รายใหญ่ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนัในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย

หลกัทรัพยห์รือการบริหารงานของบริษทัฯ 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
− บริษทัฯ ไม่มีการออกหลกัทรัพยอ่ื์น 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
“ขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงานของกิจการ ในอตัราท่ีไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลงัหัก

ขาดทุนสะสม (ถา้มี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ”   
 
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2557 - 2561 

ปี ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ            (ลา้นบาท) 19.42 32.36 32.53 24.71 (27.32) 
อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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8 โครงสร้างการจัดการ 
- แผนภูมิการจดัองคก์ร บริษทั ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 

 

 
 
หมายเหตุ  
(*)  นาวาเอกสุพิช  สังขโกวิท กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการ ลาออกจากต าแหน่ง  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  2563  และ 

     นายพีรวุฒิ  เลาหะพนัธ์ุ เขา้เป็นกรรมการแทนท่ีโดยด ารงต าแหน่งกรรมการรองผูจ้ดัการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจ้ดัการ  

ส านกัตรวจสอบภายใน 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

ผูจ้ดัการฝ่ายการบริหาร   

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด    

ผจก. ส่วนทรัพยากรบุคคล
และธุรการ 

-  คือผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผจก. ส่วนพฒันาระบบขอ้มูล 

ผูจ้ดัการฝ่ายประสานงานผลิต
และขาย   

ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานป่ันดา้ย    

ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานทอผา้    

กรรมการรองผูจ้ดัการ (*) 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
1. ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  คณะกรรมการของบริษทัใหมี้จ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ย

กว่าก่ึงหน่ึง ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร  และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งเป็นบุคคลผูมี้สัญชาติไทย   
ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั มีจ านวน   9 คน  ประกอบดว้ย 

− กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร       4  คน 
− กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร           2  คน  
− กรรมการอิสระ                         3  คน  (  1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ) 

2. รายช่ือและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
รายช่ือกรรมการ        ต าแหน่ง 

(1) นางสาวดาลดัย ์    ทรัพยท์วีชยักุล ประธานกรรมการ   
(2) นางอรนุช              สูงสวา่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(3) นายพิลาศพงษ ์     ทรัพยเ์สริมศรี  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
(4) นายปรีชา             วฒันศรานนท ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(5) นางพิมพพ์ร         โชติรัตนกุล  กรรมการผูจ้ดัการ 
(6) นาวาเอกสุพิช      สังขโกวิท ร.น. กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการ 
(7) นายชุตินธร          ดารกานนท ์ กรรมการ 
(8) นางจนัทรตรี        ดารกานนท ์ กรรมการ/ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(9) นางสรัญญา         ดารกานนท ์ กรรมการ 
หมายเหตุ 
     นาวาเอกสุพิช  สังขโกวิท กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการ ลาออกจากต าแหน่ง  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  2563  และ 

     นายพีรวุฒิ  เลาหะพนัธ์ุ เขา้เป็นกรรมการแทนท่ีโดยด ารงต าแหน่งกรรมการรองผูจ้ดัการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

- รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานของคณะกรรมการบริษทั ไดเ้ปิดเผยตามท่ีปรากฏ
ในเอกสารแนบ 1 

3. ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการทั้งน้ี
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการผูบ้ริหารและไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกบักรรมการ
ผูจ้ดัการเป็นประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้ าของคณะกรรมการ โดยหนา้ท่ีอยา่งนอ้ยครอบคลุมใน
เร่ืองดงัน้ี   
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(1) ก ากบั ดูแลให้คณะกรรมการบริษทัปฎิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษทัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และนโยบายของบริษทัฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ 

(2) ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม  และ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

(3) ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย มีหนา้ท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริษทั โดยส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 5วนัท าการ
ก่อนการประชุม 

(4) ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการและมีมาตรการท่ี
ดูแลให้เร่ืองส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม  นอกจากน้ี กรรมการ/กรรมการอิสระ มี
ความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้เป็นวาระการประชุมได ้

(5) ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและกฎหมาย ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ โดยจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ือง และเพียงพอท่ีกรรมการทุก
คนจะแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจในการตดัสินใจไดอ้ย่าง
รอบคอบ ตลอดจนควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติท่ีประชุม 

(6) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ตลอดจนสนบัสนุนการปฎิบติัหนา้ท่ีของ
ฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษทั 

(7) เป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั กฎหมาย 
และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ด าเนินการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไว้
ในหนงัสือเชิญประชุม โดยจดัสรรเวลาอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามห รือ
แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผูถื้อหุ้นอย่าง
เหมาะสมและโปร่งใส 
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ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

(1) ก าหนดทิศทาง  เป้าหมายและนโยบายธุรกิจของบริษทัฯ 
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  เช่น วิสัยทศัน์

และพนัธกิจ  กลยุทธ์  เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงานและงบประมาณประจ าปีตามท่ี
กรรมการผูจ้ดัการเสนอ  รวมทั้งก ากบั ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและ
แผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(3) จดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร   และให้มีการทบทวนนโยบายและ
การ ปฏิบติัตามนโยบายเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(4) ส่งเสริมใหจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร  และ  
พนกังานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการด าเนินธุรกิจ  และติดตามใหมี้  
การปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งจริงจงั 

(5)  ก ากบั ดูแลใหมี้การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ในเร่ืองท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์  โดยมีการ   
พิจารณาอย่างรอบคอบ  มีแนวทางการพิจารณาการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีชดัเจนและเป็นไป
เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั  ทั้งน้ี  กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถว้น 

(6) จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน  และจดัใหมี้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติั
หนา้ท่ี  เป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน   และให้มีการทบทวนระบบท่ี
ส าคญัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง กบัใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

(7) ก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองคก์ร  ก ากบั ดูแล ให้ฝ่ายจดัการมีการ
จดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม  และรายงานให้ทราบเป็นประจ า และให้มีการทบทวนระบบหรือ
ประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือพบว่าระดบัความเส่ียง
มีการเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ี  ใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

(8) ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีบญัชี และมีรายงานทางการเงินท่ีเปิดเผยถูกตอ้งครบถว้น 
(9) ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ในการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีคณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึง
หรือหลายคน  หรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้
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8.2 ผู้บริหาร 
1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ผูบ้ริหารตามนิยามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศ    มีดงัน้ี 
  ช่ือ   – สกุล                   ต าแหน่ง        

(1) นางพิมพพ์ร                โชติรัตนกุล               กรรมการผูจ้ดัการ 
(2) นาวาเอกสุพิช         สังขโกวิท  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการ 
(3) นายพีรวุฒิ  เลาหะพนัธุ์ (*)  รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(4) นายวรงค ์  วิไลหงษ ์  ผูจ้ดัการฝ่ายการบริหาร 
(5) นางสาวประยรู ศรีพระราม   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(6) นายวีรธรรม  ภูจิญญาณ์  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
(7) นางสาวนภาพร            เกรียงไกรวานิช  ผูจ้ดัการฝ่ายประสานงานผลิตและขาย 
(8) นางพิมพพ์ร                โชติรัตนกุล  รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานป่ันดา้ย 
(9) นายสมชยั            เลา้เรืองตระกูล  ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานทอผา้ 
(*) นายพีรวุฒิ  เลาหะพนัธ์ุ เขา้ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 และไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
   รองผูจ้ดัการตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานของผูบ้ริหาร ได้เปิดเผยในเอกสารแนบ 1 

กรรมการผู้จัดการ 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีและด าเนินการตามมติคณะกรรมการบริษทั และตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
2. มีอ านาจอนุมติัและลงนามเอกสารการใช้จ่ายเงินและวงเงิน ตามหลกัเกณฑ์การลงนามเอกสารการ

อนุมติัการใชจ่้ายเงินและวงเงินตามท่ีก าหนด 
3. รับผิดชอบใหบ้ริษทัมีบญัชีท่ีถูกตอ้งและมีรายงานทางการเงินท่ีเปิดเผยโดยถูกตอ้งครบถว้น 
4. รับผิดชอบใหมี้การตรวจนบัจริงของสินคา้คงคลงัและควบคุมสินคา้คงคลงัใหเ้หมาะสม  
5. รับผิดชอบติดตามการช าระหน้ีของลูกหน้ีและควบคุมลูกหน้ีคงคา้งใหเ้หมาะสมตามก าหนดเวลา 

ช าระหน้ี 
6. จดัท าแผนงานงบประมาณประจ าปี พร้อมดว้ยเป้าหมายผลตอบแทน  
7. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้ งงบการเงินประจ าเดือน  งบการเงินรายไตรมาสเสนอ

คณะกรรมการบริษทัฯ  
8. ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี หลงัจากไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
- การเปิดบญัชี การขอวงเงินประเภทต่างๆ จากธนาคารและสถาบนัการเงิน 
- การใหเ้งินกูย้มื จดจ านอง จ าน า และค ้าประกนัแก่นิติบุคคลหรือบุคคล 
- การใหนิ้ติบุคคล และ/หรือ บุคคลภายนอก เช่าและ/หรือใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ 
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- การท าธุรกรรมซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ กบันิติบุคคลหรือบุคคล 

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้รับผิดชอบสุงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี  

8.3.1 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให ้นางชฎาพร   เจียมสกุลทิพย ์  ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั  
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม  2551 โดยมีหนา้ท่ีตามท่ีกฏหมายก าหนด ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2551     ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตาม
กฏหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฏหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้ 
1. จดัท าและเก็บเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี 

ของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมี
ส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 
7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

3. ด าเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
นอกจากน้ีเลขานุการบริษทั ยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบริษทั หรือคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงัน้ี  
− ให้ค  าแนะน าดา้นกฏหมาย และกฏเกณฑต์่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลใน

การด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย 
− ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ 
− ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทั ใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั และมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้  
− ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากับดูแล เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตลอดทั้งดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและ
รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและสาธารณชนใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฏหมาย 

− จดัให้มีการปฐมนิเทศ จดัเตรียมเอกสารหรือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและให้
ค  าแนะน าแก่ กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตลอดทั้งประสานงานให้กรรมการมีการอบรมหลกัสูตร
ต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ือง 

− ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
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รายละเอียดคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 

8.3.2 ผู้รับผิดชอบสุงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

บริษทัฯ มอบหมายใหน้างสาวประยรู ศรีพระราม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูรั้บผิดชอบ   
สุงสุดในสายงานบญัชีและการเงินและรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี  ทั้งน้ี นางสาว
ประยูร  ศรีพระราม มีคุณสมบติั ครบถว้น ตามเกณฑส์ านกังาน ก.ล.ต ก าหนด ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานดา้นบญัชีและการเงิน เขา้รับการอบรมพฒันาความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผูท้  าบญัชีเป็นประจ าทุก
ปี  จึงมีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว   

รายละเอียดคุณสมบติัของผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน       

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในระดบัท่ีเหมาะสม 

โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษทัจดทะเบียนท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษทัฯ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั    ซ่ึง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีในการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนทุกปี และ
น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอขออนุมัติต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 26 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562   ท่ีประชุมมีมติอนุมติั
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562  ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000  บาทต่อปี (เท่ากบัปี 2561) ซ่ึงผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ
พิจารณาจดัสรรตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการ
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายและวิธีการก าหนดค่าตอบแทนไวใ้นขอ้  8.4.3 

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเทียบกบัปี 2561   ดงัน้ี 
− คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
เบ้ียประชุม (บาท) 
2562 2561 

1. นางสาวดาลดัย ์    ทรัพยท์วีชยักุล ประธานกรรมการ 96,000 96,000 

2. นางอรนุช             สูงสวา่ง กรรมการอิสระ  96,000 96,000 

3. นายพิลาศพงษ ์     ทรัพยเ์สริมศรี กรรมการอิสระ  96,000 96,000 

4. นายปรีชา             วฒันศรานนท ์ กรรมการอิสระ   96,000 96,000 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
เบ้ียประชุม (บาท) 
2562 2561 

5. นางพิมพพ์ร         โชติรัตนกุล กรรมการผูจ้ดัการ 96,000 96,000 

6. นาวาเอกสุพิช       สังขโกวิท ร.น. กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการ 96,000 96,000 

7. นายชุตินธร           ดารกานนท ์ กรรมการ 96,000 96,000 

8. นางจนัทรตรี         ดารกานนท ์ กรรมการ 96,000 96,000 

9. นางสรัญญา           ดารกานนท ์ กรรมการ 96,000 96,000 

ยอดรวม  864,000 864,000 

− คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท) 
2562 2561 

1. นางอรนุช           สูงสว่าง 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 

− คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
เบ้ียประชุม (บาท) 

2562 2561 
1. นายพิลาศพงษ ์   ทรัพยเ์สริมศรี ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  12,000 12,000 

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

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

ยอดรวม  36,000 36,000 

• ในปี 2562 จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยรวมเป็นเงินทั้งส้ิน  1,272,000 บาท  อยูใ่น
วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการก าหนดหลกัการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหาร

ภายใตก้รอบโครงสร้างเงินเดือนตามกลุ่มงาน  โดยระดบัค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู ้บริหารแต่ละคน  ซ่ึงในปี 2562  บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทน
ประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนสั ใหก้รรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหาร รวม  8  ราย เป็นจ านวนเงินรวม
ทั้งส้ิน 10.04 ลา้นบาท 
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8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

(ก) ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ  
− ไม่มี 

(ข) ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
− เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

บริษทัฯได้จัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงาน โดยบริษทัฯได้สมทบใน
อตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน  ส าหรับผูบ้ริหาร  4  คน ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบส ารองเล้ียงชีพรวม
เป็นเงิน  110,624   บาท 

8.4.3 นโยบายและวิธีการก าหนดค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ียประชุม ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน 
ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาองคป์ระกอบของ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละต าแหน่ง ดงัน้ี 

           หน่วย:บาท 
  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  ปี 2562 ปี 2561 

คณะกรรมการบริษทั: เบ้ียประชุมจ่ายทุกเดือน    
- ประธานกรรมการ  8,000 8,000 

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 8,000 8,000 

- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 8,000 8,000 

- กรรมการอิสระ 8,000 8,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ: ค่าตอบแทนรายเดือน    

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 11,000 11,000 

- กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง     
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 6,000 6,000 

- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 6,000 6,000 

8.5 บุคลากร      
(1) ณ วนัท่ี  31  ธ.ค. 2562  บริษทัฯ มีพนกังาน จ านวน  520  คน ลดลงจากปี 2561 จ านวน 77  คน 

(2) จ านวนพนกังานในแต่ละสายงานหลกั  
- โรงงานป่ันดา้ย-ทอผา้  จ านวน     461      คน 
- บญัชีและการเงิน  จ านวน        8       คน  
- บริหารงานทัว่ไป                        จ านวน      44      คน 
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- การขายและการตลาด  จ านวน  7  คน 
(3) ลกัษณะผลตอบแทนรวมของพนกังาน 

 (หน่วย : ลา้นบาท)  
             ปี 2562   ปี 2561  ปี 2560  

- เงินเดือนและค่าแรงงาน       98.67  102.59   104.46  
- โบนสั           10.68     11.06      11.45  
- เงินสมทบประกนัสังคม                 3.18          3.38      3.60      
- เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ           2.14         2.23      2.39    

       รวม              114.67  119.26              121.90 
 

(4) ในช่วง  3  ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯไม่มีขอ้พิพาททางดา้นแรงงาน หรือนโยบายเปล่ียนแปลงจ านวน
พนกังานอยา่งมีนยัส าคญั 

(5) นโยบายในการพฒันาพนกังาน   
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานว่ามีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจในระยะยาว จึงมี

นโยบายเสริมสร้างและพฒันาความสามารถของพนกังาน โดยสนบัสนุน ส่งเสริมให้มีการอบรมพนักงาน
ทุกระดบัชั้นอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงรวมถึงการทบทวนความรู้ทางเทคนิค  วิธีปฎิบติังาน และเตรียมความพร้อมใน
การพฒันาความกา้วหนา้ตามสายงานอาชีพ  โดยในปี  2562 บริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรม ตามแผนงานการ
ฝึกอบรมภายในและภายนอก รวมทั้งส้ิน 13 หลกัสูตร อาทิเช่น 

  หลกัสูตรการฝึกอบรม  ชัว่โมง 
1. การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผูท้  าบญัชี 12 
2. การรายงานงบการเงิน 6 
3. PRG.Programming 40 
4. แผนการสืบทอดต าแหน่งงาน Succession Plan 512 
5. คณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ รุ่นท่ี 13 23 
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกนัโรคและเผยแพร่ความรู้ดา้นประกนัสังคม  168 
7. การเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติัตามกฎหมายในการจา้งงานคนพิการ 6 
8. การอบรมดบัเพลิงขั้นรุนแรง 192 
9. การอบรมสายพานเบ้ืองตน้ 186 
10. กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พ.ศ. 2560 8 
11. นวตักรรมกระบวนการและเตรียมความพร้อมให้กบักิจการเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทาง

อุตสาหกรรม และเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัทางธุรกิจ 
12 

12. การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 6 
13. การฝึกอบรมทบทวนการปฏิบติัหนา้งาน จ านวน 13 หนา้ท่ีงาน 2,706 
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9 การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและ

ส่งเสริมให้ บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ มีจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสร้าง
ผลประโยชน์ท่ีดีให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อส่งเสริมให้น าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงจดัท าโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ไป
ปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทการด าเนินธุรกิจของบริษทั จึงไดท้บทวนและก าหนดเป็นนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการ ดงัน้ี 

หลกัปฏิบติั 1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้าง
คุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

หลกัปฏิบติั 2  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 
หลกัปฏิบติั 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
หลกัปฏิบติั 5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
หลกัปฏิบติั 6  ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
หลกัปฏิบติั 7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล  
หลกัปฏิบติั 8  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี  ให้มีการส่ือสาร เพื่อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และ
ทบทวนแนวปฏิบติัเม่ือสภาพการณ์การด าเนินธุรกิจของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

บริษทัฯได้ก าหนดแนวปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ http://www.ut.co.th 

ในปี 2562 บริษทัมีการด าเนินการ ดงัน้ี 

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
1. ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 26 ซ่ึงก าหนดใหมี้ขึ้นในวนัท่ี 23 เมษายน 2562  บริษทัฯ 

ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น หรือส่งค าถามเก่ียวกบั
บริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ตั้งแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม 2561  จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  เพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี    รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.ut.co.th   
ซ่ึงปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองมาบรรจุเป็นวาระ 

2. บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  คร้ังท่ี 26  พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษทัฯ  http://www.ut.co.th   ตั้งแต่วนัท่ี 22 
มีนาคม 2562  และให้บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด จดัส่งหนังสือเชิญประชุม
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สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 26 ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น  
เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2562  ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีมีขึ้นในวนัท่ี 23 เมษายน 2562   ทั้งน้ี เอกสารท่ี
ส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมประกอบดว้ย 

(1) ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 25 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 
(2) รายงานประจ าปี งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 

2561 ในรูปแบบ QR Code 
(3) ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ(i) และรายช่ือกรรมการบริษทั 
(4) นิยามกรรมการอิสระของผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
(5) หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 
(6) ขอ้บงัคบับริษทัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
(7) หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข) (ii) 
(8) แผนท่ีสถานท่ีประชุม  
หมายเหตุ 
(i) ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ประกอบดว้ย ช่ือ-นามสกุล ประวติัการศึกษา ประวติัการท างาน ประสบการณ์ / การ
ด ารงต าแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง และในกรณีเป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ จะมี
ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา และจ านวนวาระ/ปีท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัน้ีดว้ย 
(ii)บริษทัฯ อ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนส าหรับผูถ้ือหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองได ้โดยมี
หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงมีรายนามกรรมการอิสระเพ่ือผูถ้ือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนโดยสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนตามวาระต่างๆ เป็นไปตามความประสงค์ของผูถ้ือหุ้น นอกจากน้ี ผูถ้ือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  http://www.ut.co.th 

3. ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  คร้ังท่ี 26  
(1) มีการระบุวตัถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระท่ีเสนอ โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ ระเบียบ

ขอ้บงัคบั หรือตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) ไดแ้สดงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไวอ้ยา่งชดัเจน 
(3) ได้หมายเหตุเก่ียวกับเอกสาร/หลกัฐานเพื่อใช้ในการลงทะเบียนเขา้ประชุม  ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมดว้ยตนเอง  หรือการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนมาร่วมประชุม 
4. ในวาระพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรและจ่ายเงินปันผล  บริษทัฯไดช้ี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปัน

ผล และแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 เพื่อเป็นขอ้มูลให้ผูถื้อ
หุน้พิจารณา  

5. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  คร้ังท่ี 26  เม่ือวนัองัคารท่ี 23 เมษายน  2562 เวลา 10.30 น.  
(1) ไดจ้ดัขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารส านกังานใหญ่บริษทั สหยูเน่ียน จ ากดั (มหาชน) ตั้งอยู่เลขท่ี 

1828 ถนนสุขมุวิท แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  
(2) มีกรรมการเขา้ประชุมครบทั้ง  9  คน โดยประธานกรรมการบริษทั  ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการผูจ้ดัการ  
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นอกจากน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้ก่ผูส้อบบญัชี ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน   และเลขานุการ
บริษทั เพื่อรายงานผลการด าเนินงานและค าถามของผูถื้อหุน้ 

(3) ประธานท่ีประชุมได้ช้ีแจงถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงตามข้อบังคับของบริษทัฯ 
ก าหนดให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ แบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึง
เสียง  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นหรือใหค้  าแนะน า 

(4) ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดว่า ในการประชุมผูถื้อ
หุน้ประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการจ านวน  1 ใน 3  ของจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ  ประธานท่ีประชุมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง
กรรมการทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบทั้งคณะก็ได ้ตามแต่ท่ีประชุมจะเห็นสมควร 

(5) ในวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานท่ีประชุมได้ช้ีแจงนโยบายและ
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริษทั ซ่ึงมีแนวทางปฏิบติัคือมีการทบทวนทุกปี โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียน
ท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการ
ของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทั้ ง น้ี ข้อมูลค่าตอบแทน
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลได้เปิดเผยไวท่ี้หัวข้อ ค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหาร 

(6) ในวาระพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดเงินค่าตอบแทน ได้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับ   
ช่ือ-สกุล ของผูส้อบบญัชี บริษทัท่ีสังกดั ประสบการณ์ ความสามารถและความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบญัชี ส าหรับค่าตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษทัมีการเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีปีท่ี
ผา่นมา รวมทั้งการมี/ไม่มีค่าบริการอ่ืน  

(7) ในการประชุมผูถื้อหุน้ ไดด้ าเนินการตามระเบียบวาระประชุมท่ีก าหนดไวไ้ม่สลบัวาระ ไม่เพิ่ม
วาระอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 

(8) ไดแ้จง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ล.ท) ทนัที 
6. รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 26 เม่ือวนัท่ี  23 เมษายน 2562 

(1)  ได้บันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนเร่ิมการประชุมตาม
ระเบียบวาระ และมีการใชบ้ตัรลงคะแนนซ่ึงเตรียมให้ผูถื้อหุ้นทุกรายตอนลงทะเบียน ทั้งน้ีมีการ
เก็บใบลงคะแนนทั้งหมดเม่ือการประชุมแลว้เสร็จ 

(2) ไดบ้นัทึกประเด็นผูถื้อหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ค าตอบ  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดเ้ขา้
ประชุมไดรั้บทราบ 

(3) ในแต่ละวาระของการประชุมท่ีตอ้งมีการลงมติของท่ีประชุม มีการลงคะแนนเสียง และบนัทึก
มติของท่ีประชุม ทั้งคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยประธานท่ี
ประชุมสรุปคะแนนเสียงดงักล่าว 
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(4) ไดน้ าส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย ์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี  2  พฤษภาคม 2562  (ก าหนดส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีมี
การประชุมผูถื้อหุน้) 

การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
1. บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจและท าธุรกรรมต่างๆ โดยตระหนกัดีวา่สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่วา่จะเป็นสิทธิท่ี

ก าหนดโดยกฎหมายหรือโดยขอ้ตกลงท่ีท าร่วมกัน  รวมถึงความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดี เป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมให้บริษทัสามารถเจริญเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน  สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในระยะยาวของบริษทัฯ   ดังนั้น คณะกรรมการบริษทั ได้ก าหนด
นโยบายท่ีค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ  ดงัน้ี 

(1) ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดีระหวา่งบริษทัฯกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
(2) ยึดมัน่แนวคิดในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ยความโปร่งใส  และค านึงถึงบทบาทของผูมี้

ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ รวมถึงนโยบายในการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคมชุมชน  
(3) จดัให้มีช่องทางส่ือสารให้แก่ผูมี้ส่วนได้เสีย ในการสอบถาม แจง้ขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้

สงสัยในรายงานการเงิน ผา่นช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 
− กรณีสืบคน้ขอ้มูลของบริษทั สามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  http://www.ut.co.th  

ทั้งน้ี  เลขานุการบริษทัเป็นผูป้รับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 
− กรณีขอ้สงสัยรายงานทางการเงิน สามารถติดต่อสอบถามผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และ/หรือ 
กรรมการผูจ้ดัการทางโทรศพัทห์มายเลข 0-2323-1085-87 

− กรณีแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน สามารถแจ้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทาง
โทรศพัทห์มายเลข  0-2323-1085-87  เพื่อรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการผูจ้ดัการ  
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายด าเนินการสอบสวน / แกไ้ขปัญหาตามความเหมาะสม   หากขอ้ร้องเรียนมีมูลความ
จริง  ทั้งน้ี  บริษทัฯ มีมาตรการในการเก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดรั้บเป็นความลบัและคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล 

(4) ในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งการติดต่อคณะกรรมการโดยตรงเพื่อรายงาน แจง้เบาะแส หรือ 
ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ สามารถกระท าไดโ้ดยผา่นช่องทางไปรษณียถึ์ง 
ประธานกรรมการบริษทั ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) (ผ่านเลขานุการบริษทั) บริษทั ยูเน่ียน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี  1828  ถนน สุขุมวิท  แขวงพระโขนงใต้  เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร  10260 

 
ทั้งน้ี  บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัถึงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ไวใ้นส่วนท่ี 3 

ของคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ http://www.ut.co.th 
2. บริษทัมีกระบวนการในการรับข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียนจากพนักงาน โดยก าหนดไว้ในระเบียบ

ขอ้บงัคบัในการท างานของบริษทัฯ หมวด 7 การร้องทุกขแ์ละเสนอความคิดเห็น ซ่ึงพนกังานสามารถ
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ร้องทุกขด์ว้ยวาจา หรือเป็นหนงัสือ โดยผ่านทางผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง สายด่วนโทร. 1234 หรือกล่อง
แดงส าหรับรับแจง้เบาะแส เร่ืองร้องเรียน และมอบหมายให้ผูจ้ดัการส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการ
เป็นผูรั้บแจง้ และรายงานต่อผูจ้ดัการฝ่ายบริหารเพื่อด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง และรายงานให้
กรรมการผูจ้ดัการทราบและพิจารณาด าเนินการ  ทั้งน้ี บริษทัมีมาตรการคุม้ครองและไม่เปิดเผยผูแ้จง้
เบาะแส 
ในปี 2562 ไม่มีประเด็นขอ้ร้องเรียนดงักล่าว  

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
1. คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 

และทนัเวลา   
2. กรรมการผูจ้ดัการ มอบหมายให้ นางสาวประยูร  ศรีพระราม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน   เบอร์

โทรศพัท์ 0-2323-9343  และนางชฎาพร   เจียมสกุลทิพย ์ เลขานุการบริษทั  เบอร์โทรศพัท์ 0-2311-
5111 ต่อ7811 เป็นผูดู้แลรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพนัธ์โดยมีหน้าท่ีติดต่อส่ือสาร รับฟังขอ้คิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ และใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห์ และนกัลงทุนสถาบนั 

3. ผูล้งทุนและผูส้นใจทัว่ไป สามารถสืบคน้ขอ้มูลซ่ึงนอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์ก าหนดและ
ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี
แลว้  ผูล้งทุนและผูส้นใจ สามารถเขา้ถึงและ/หรือ Download รายงานประจ าปีของบริษทั     โดยผ่าน
ช่องทางเวบ็ไซต ์ของบริษทั  http://www.ut.co.th      ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีเผยแพร่มีทั้งฉบบัภาษาไทยและฉบบั
ภาษาองักฤษ หรือ สามารถติดต่อได้ท่ี นางสาวประยูร ศรีพระราม ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน ท่ีหมายเลขโทรศพัท ์ 0-2323-1085-87 ต่อ 1113 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. การจดัประชุมคณะกรรมการ 

ในทุกปีประธานกรรมการบริษทัมอบหมายให้ เลขานุการบริษทั จดัท าตารางก าหนดวนัประชุม
คณะกรรมการบริษทัประจ าปีเป็นการล่วงหนา้ และแจง้ใหก้รรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดงักล่าว
เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลา เขา้ร่วมประชุมได ้
ซ่ึงในการประชุมแต่ละคร้ัง 

(1) ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการจะร่วมกันพิจารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองการประชุมซ่ึงจะบรรจุไวใ้น
วาระอ่ืนๆ 

(2) เลขานุการบริษทัจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบให้
กรรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม 
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(3) ใชเ้วลาไม่ต ่ากว่า 2 ชัว่โมง ซ่ึงเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและกรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคญั
กันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน  ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และ
กรรมการทุกคนใหค้วามสนใจกบัประเด็นทุกเร่ืองท่ีน าสู่ท่ีประชุม รวมทั้งประเด็นการก ากบัดูแลกิจการ 

(4) มีผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง 
เช่นสถานการณ์ดา้นการตลาด การจดัหาวตัถุดิบ และการผลิต เป็นตน้ และเพื่อมีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหาร
ส าหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

(5) คณะกรรมการสามารถขอขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการหรือเลขานุการบริษทั หรือ
ผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนดไว ้

(6) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมร่วมกนัเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่น
ความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และจะแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย 

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

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง คณะกรรมการ บมจ. ประชุมผูถื้อหุน้ 
1. นางสาวดาลดัย ์    ทรัพยท์วีชยักุล ประธานกรรมการ  12/12 100% 1/1 
2. นางอรนุช             สูงสว่าง กรรมการอิสระ  12/12 100% 1/1 
3. นายพิลาศพงษ ์      ทรัพยเ์สริมศรี  กรรมการอิสระ  11/12 92% 1/1 
4. นายปรีชา              วฒันศรานนท ์ กรรมการอิสระ  12/12 100% 1/1 
5. นางพิมพพ์ร          โชติรัตนกุล กรรมการผูจ้ดัการ 12/12 100% 1/1 
6. นาวาเอกสุพิช       สังขโกวิท กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการ 12/12 100% 1/1 
7. นายชุตินธร          ดารกานนท ์ กรรมการ 10/12 83% 1/1 
8. นางจนัทรตรี        ดารกานนท ์ กรรมการ 11/12 92% 1/1 
9. นางสรัญญา         ดารกานนท ์ กรรมการ 10/12 83% 1/1 

ร้อยละการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัในปี 2562 94%  

 
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บริษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั ทั้งแบบรายบุคคลและแบบ
รายคณะเป็นประจ าทุกปี โดยเลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ ัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อ
พิจารณาประเมินผล จากนั้นเลขานุการบริษทัรวบรวมผลประเมินของกรรมการ และน าเสนอสรุปผลการ
ประเมินคณะกรรมการแบบรายคณะและแบบรายบุคคลน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลการประเมินและก าหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบติังานของกรรมการ
ใหดี้ยิง่ขึ้นต่อไป 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ ดงัน้ี 
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− การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ ไดป้ระเมินใน 6 หัวขอ้ ไดแ้ก่ 
(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
(2) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
(3) การประชุมคณะกรรมการ  
(4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ  
(5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ  
(6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร   

ผลประเมินมีการด าเนินการในแต่ละหวัขอ้อยูใ่นเกณฑดี์ถึงดีเยีย่ม 
− การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคลไดป้ระเมินใน 3 หัวขอ้ ไดแ้ก่  

(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
(2) การประชุมคณะกรรมการ และ  
(3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

ผลการประเมินมีการด าเนินการในแต่ละหวัขอ้อยูใ่นเกณฑดี์ถึงดีเยีย่ม 
− การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระเมินใน 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่  

(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
(2) การประชุมคณะกรรมการ และ  
(3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีการด าเนินการในแต่ละหวัขอ้อยูใ่นเกณฑดี์เยี่ยม 
−  การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ไดป้ระเมินใน 3 หวัขอ้ 

ไดแ้ก่  
(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
(2) การประชุมคณะกรรมการ และ  
(3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

ผลการประเมินมีการด าเนินการในแต่ละหวัขอ้มีการด าเนินการอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม 
3. การสรรหาผูบ้ริหาร 

บริษทัฯ มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาผูบ้ริหาร  โดยจดัท าแผนทดแทนต าแหน่งงาน โดยกรรมการ
ผูจ้ดัการพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั  มี ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมาท่ี
เหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีวา่ง  แลว้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
4. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

− คณะกรรมการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและการใหค้วามรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง
กับการปฏิบัติหน้า ท่ี   เ ช่นหลักสูตร  DAP ส าหรับคณะกรรมการบริษัท หลักสูตร ACP ส าหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบ และหลกัสูตรบริหารความเส่ียงส าหรับผูบ้ริหาร เป็นตน้ 
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รายช่ือกรรมการ 

หลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
(Thailand Institute of Directors : IOD) 
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DAP DCP RE DCP ACP  FN  ELP 

1. นางสาวดาลดัย ์ ทรัพยท์วีชยักุล - 9/2001 - 10/2005 4/2001 1/2001 - 13/2018 

2. นางอรนุช   สูงสว่าง - 22/2002 5/2007 19/2007 - - - - 

3. นายพิลาศพงษ ์ทรัพยเ์สริมศรี 89/2011 - - 35/2011 - - - - 

4. นายปรีชา วฒันศรานนท์ 7/2004 - - - - - 23/2016 - 

5. นางพิมพพ์ร โชติรัตนกุล 5/2003 - - - - - - - 

6. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท 63/2007 - - - - - - - 

7. นายชุตินธร ดารกานนท์ 17/2004 - - - - - - - 

8. นางจนัทรตรี ดารกานนท์ 5/2003 - - - - - - - 

9. นางสรัญญา  ดารกานนท์ 126/2016 - - - - - - - 

− เม่ือมีกรรมการใหม่  ฝ่ายจดัการและเลขานุการบริษทั จดัเตรียมเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมถึงการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

− กรรมการผูจ้ัดการ ก ากับดูแลให้มีการส าหรับพัฒนาผูบ้ริหาร แผนการพัฒนาและสืบทอด
ต าแหน่งงาน รวมถึงมีการเตรียมพร้อม ในกรณีท่ีตนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 
(1) โครงสร้างคณะกรรมการชุดยอ่ย 

− บริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

− ขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี/รายช่ือของกรรมการชุดยอ่ย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีนางอรนุช  สูงสว่าง  กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน  โดยกรรมการ
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ตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง  3 ปี 
- รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 
1. นางอรนุช           สูงสวา่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพิลาศพงษ ์   ทรัพยเ์สริมศรี  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายปรีชา            วฒันศรานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

- รายละเอียดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ 1 
- ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ 

(1) สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

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

(3) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์ ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

(6) สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ของบริษทั ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

(7) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อย 
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความ

เส่ียงของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
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(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ เข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร (charter) หรือขอ้บงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขต หน้าท่ีและความ

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

- ในปี 2562  กรรมการอิสระ/ตรวจสอบ ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพกบั
บริษทัฯ 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม  5 คร้ังในปี 2562 
   (จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุม) 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง เข้าร่วมประชุม 

1. นางอรนุช            สูงสวา่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 

2. นายพิลาศพงษ ์   ทรัพยเ์สริมศรี  กรรมการตรวจสอบ  4/5 

3. นายปรีชา            วฒันศรานนท ์ กรรมการตรวจสอบ  5/5 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีจ านวน 3 คน ในจ านวนน้ีเป็นกรรมการอิสระ 2 คน 

โดยมีนายพิลาศพงษ์  ทรัพยเ์สริมศรี กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
- รายนามคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 
1. นายพิลาศพงษ ์       ทรัพยเ์สริมศรี  กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายปรีชา                วฒันศรานนท ์ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
3. นางจนัทรตรี            ดารกานนท ์  กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

-  รายละเอียดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ 1 
- ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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(1) ก าหนดแนวทางหลกัเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษทัฯ 
(2) สรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอช่ือให้คณะกรรมการแต่งตั้งเป็น

กรรมการแทนท่ีกรรมการท่ีลาออกเพื่อเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งเขา้เป็นกรรมการแทนกรรมการ
ท่ีตอ้งออกตามวาระ(แลว้แต่กรณี) 

(3) พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนใหก้รรมการ 
(4) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหก้รรมการ เพื่อน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณา

เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 คร้ัง ในปี 2562 

 
  (จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุม) 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง เข้าร่วมประชุม 

1. นายพิลาศพงษ ์   ทรัพยเ์สริมศรี ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 

2. นายปรีชา           วฒันศรานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 

3. นางจนัทรตรี        ดารกานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1 กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอสิระ 

นิยามกรรมการอสิระของบริษัทตามเกณฑ์ขั้นต ่าของ ก.ล.ต ดังนี้ 
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม   ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ  ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อย
ล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่-สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต 
หรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของผู ้ขออนุญาต   ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาต   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่น
ค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

- ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั
หน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาต   หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระ
ต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทขึ้นไป 
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งหน่ึงปีก่อน
วนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต   และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของส านกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต   บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตสังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต   และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั 
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนุญาต   ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผูข้อ
อนุญาต   หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมี
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สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัย
กบักิจการของผูข้ออนุญาต   หรือบริษทัยอ่ย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของผูข้ออนุญาต  
 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง (ฌ) 
แลว้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้อ
อนุญาต   บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาต  โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและ

กลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตอ้งมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

(1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  และกฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้ง การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 

(2) ความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ ด้วยความ
ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาใหก้บับริษทัไดอ้ยา่ง
เต็มท่ี มีคุณวุฒิ วยัวุฒิท่ีเหมาะสม มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ีสมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรคใ์น
การประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลา้หาญในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือ เป็นนกั
ธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวติัการท างาน และจริยธรรมท่ีดีงาม รวมทั้ง เป็นท่ียอมรับจากสังคม 

(3) มีความรู้ความสามารถท่ีส าคญัอย่างนอ้ยดา้นใดดา้นหน่ึง เช่น ดา้นธุรกิจของบริษทั บญัชีและ
การเงิน การบริหารเชิงกลยทุธ์ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กฎหมาย และกฎระเบียบตา่งๆ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้ิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แลว้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ก่อนน าเสนอผูถื้อหุ้นใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงด าเนินการตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ  ดงัน้ี 

− ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
− ในการเลือกตั้งกรรมการ  อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน

หรือคราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตามจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราว
นั้นก็ได ้ทั้งน้ีตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร   แต่ในการลงมติแต่ละคร้ังผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงดว้ย
คะแนนท่ีมี ทั้งหมด    จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด  หรือคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  
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− การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงขา้งมาก      หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 
ประธานกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงจะเป็นบุคคล

ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม  มีความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ  และเข้าใจในธุรกิจของบริษทัฯเป็นอย่างดี  และสามารถบริหารงานให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวไ้ด ้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีบริษทัร่วม คือบริษทั เทนคาเต้-ยูเน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย 

จ ากดั  แต่ไม่มีการด าเนินงานเน่ืองจากไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี  22 มีนาคม 
2556 และอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ขอ้มูลภายใน โดยก าหนดในระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ซ่ึง

พนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการไดรั้บทราบถึงการหา้มใชอ้ านาจหนา้ท่ีของตน หรืออาศยัอ านาจหนา้ท่ีของ
ผูอ่ื้นเพื่อประโยชน์ของตน หรือช่วยเหลือผูอ่ื้นในทางมิชอบ  และตอ้งปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย์ สุจริต  
ทั้งน้ี  บริษทัฯ ไดก้ าหนดบทลงโทษทางวินยัหากเกิดการกระท าผิดขา้งตน้    

บริษทัฯก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯในระยะเวลา 
14 วนัก่อนการเปิดเผยขอ้มูล งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี จนถึง 24 ชัง่โมง ภายหลงัจาก
การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ล.ท) แลว้ 

บริษทัฯ ให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สียและการถือครองหลกัทรัพย ์เป็นประจ า
ทุกปีหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลง และใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูเ้ก็บรักษา รวมทั้งจดัส่งส าเนารายงานดงักล่าว
ให้ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการ  นบัแต่วนัท่ีบริษทัฯไดรั้บรายงาน
นั้น 

ในปี 2562 ไม่พบการกระท าความผิดดงักล่าวและไม่มีกรณีกรรมการ/ผูบ้ริหารของบริษทัฯมีการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
(5) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี ( Audit fee ) 

บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ผูส้อบบญัชีของบริษทั  คือ นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ  
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หรือนายกฤษดา  เลิศวนา หรือนายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์ หรือนางสาววิสสุตา  จริยธนากร  สังกดั บริษทั 
ส านกังาน อีวาย  จ ากดั  ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม  1,190,000 บาท    

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

เสร็จท่ีตอ้งจ่ายในปีถดัไปใหก้บัผูส้อบบญัชี หรือส านกังานดงักล่าวอีก 

9.7 การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560   ไปปรับใช้ 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาน าหลกัปฏิบติัทั้ง 8 ขอ้ไปปรับใชใ้นการก ากบัดูแลกิจการ กล่าวคือ 
− ช่วยในการก าหนดวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหลกัอนัมุ่งหวงัให้เกิดการเสริมสร้างคุณค่าของ

กิจการอยา่งย ัง่ยนื   
− เป็นแนวทางสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานสามารถบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีก าหนด และ 
− เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ และเปิดเผยผลก าร

ด าเนินงานใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบ 
ทั้งน้ี  คณะกรรมการไดพ้ิจารณา ทบทวนการน าหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัตาม CG Code ไปปรับใชต้าม

บริบททางธุรกิจของบริษทั ซ่ึงมีแนวปฏิบติัท่ียงัไม่สามารถน ามาปฏิบติั  ไดแ้ก่ 
ขอ้ท่ีบริษทัยงัไม่ไดป้ฏิบติั ค าอธิบาย 

1. คณะกรรมการไม่ไดก้ าหนดนโยบายจ ากดั
จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
อิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาความเหมาะสม ดงัน้ี   

1. เป็นกรรมการซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นกรรมการ
อิสระครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ และ
ตามหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. 

2. เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ปฎิบติัหนา้ท่ีใน
ฐานะกรรมการอิสระร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถให้ความเห็นทั้งท่ีเห็นดว้ยและไม่
เห็นด้วยเก่ียวกับการท างานของฝ่ายบริหารไดอ้ย่างเป็น
อิสระ ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ   

3. คณะกรรมการบริษทัไม่มีการก าหนดวาระ
การด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองของกรรมการอิสระ        
ในประเดน็การคงความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง ท่ีมี
ความเห็นว่าไม่ควรด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปีนั้น 
คณะกรรมการเห็นว่าความเป็นอสิระไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง แต่อยูท่ี่ความรู้ความสามารถและ
การปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระแทจ้ริง อีกทั้ง
ประสบการณ์จากการด ารงต าแหน่งจะท าใหเ้ขา้ใจการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯไดดี้ย่ิงขึ้น 
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ขอ้ท่ีบริษทัยงัไม่ไดป้ฏิบติั ค าอธิบาย 

2. ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นกรรมการ
อิสระ 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร
เขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั เน่ืองจากเป็นผู ้
มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของ
บริษทัฯ และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นอิสระ 
ตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

3. บริษทัไม่ไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการด ารง
ต าแหน่งในบริษทัอ่ืนของกรรมการ 

บริษทัมีขอ้จ ากดัเร่ืองความรู้ ความช านาญในลกัษณะและ
ประเภทของธุรกิจเช่นส่ิงทอ และคณะกรรมการไดแ้สดง
ให้เห็นว่าสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอยา่ง
เพียงพอ 

9.8 การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
(1) บริษทัฯ เขา้ร่วมโครงการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี คร้ังท่ี 26 ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญั ประจ าปี 2562 (AGM Checklist) 
บริษทัฯ ไดค้ะแนนร้อยละ 95 โดยมีผลคะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมร้อยละ 93.70 

(2) บริษทัฯ เขา้ร่วมโครงการการประเมินการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน
ไทย ประจ าปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงผลการประเมินบริษทัฯ
ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 81 อยูใ่นระดบัดีมาก (ช่วงคะแนนร้อยละ 80-89) โดยบริษทัจดทะเบียนโดยรวม
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 82 

 
10 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในการด าเนินธุรกิจดา้นส่ิงทอท่ีผา่นมา  บริษทัฯ ยดึมัน่และตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ
ความยัง่ยืนขององค์กร โดยยึดถือหลักปฏิบติั “คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์”ซ่ึงเป็นค่านิยมหลกั
ของสหยูเน่ียนและบริษทัในกลุ่ม    ทั้งน้ี  บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการก าหนดค าจ ากดัความของค่านิยม เพื่อใหพ้นกังานรวมทั้งฝ่ายบริหารยึดถือและปฏิบติัเป็นวฒันธรรม
ของบริษทัฯ ดงัน้ี: 

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

- ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
- เปิดใจรับฟังความคิดเห็น 

คุณภาพ - เอาใจใส่ในรายละเอียดท่ีลูกคา้คาดหวงั 
- ร่วมคิด ร่วมท า ใหบ้รรลุเป้าหมาย 
- เรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
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คุณประโยชน์ - ค านึงถึงความคุม้เสมอ 
- การเปล่ียนแปลงคือโอกาส 
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 

คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์ และพนัธกิจให้เหมาะสมกบัสถานการณ์  และ
สภาพการด าเนินธุรกิจ  ตามท่ีปรากฎในส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ  หนา้ 1 

10.1 นโยบายภาพรวม 
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อ

เป็นแนวทางการด าเนินงานส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ดงัน้ี 
(1) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

ปฏิบติัอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม   หลีกเล่ียงการ
ด าเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  

(2) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามขอ้ตกลงทางการคา้ หากพบ

ข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้ น บริษัทฯ จะร่วมกันกับคู่ค้า
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และแกไ้ขปัญหาใหเ้สร็จส้ินอยา่งรวดเร็ว 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
หลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดการลิดรอน หรือละเมิดสิทธิ  รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ

จากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม และเสมอภาค 
(4) การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
ปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จดัให้มีสวสัดิการ ความปลอดภยัและสุขอนามยัใน

สถานท่ีท างาน รวมถึงดูแลเอาใจใส่ ให้ความส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถ
ของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทัว่ถึง และสม ่าเสมอ  ตลอดจนให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตาม
ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังาน 

(5) ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
ผลิตและส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความตอ้งการของลูกคา้  รวมถึงมีระบบรับฟัง

ขอ้คิดเห็น เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียน ซ่ึงบริษทัฯ จะน าประเด็นท่ีมีนยัส าคญัดงักล่าวไปพิจารณาปรับปรุง 
และด าเนินการแกไ้ขอยา่งรวดเร็วภายในเวลาท่ีสมควร 

(6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  ไม่สนบัสนุนใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 

ท าลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 



 
บริษทั .ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) แบบ 56–1  (ทจ. 79/2561) 

   

 

- 41- UT 56-1/2562 

(7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
สนบัสนุนการจดักิจกรรมหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน 

(8) นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม  
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการท างานต่างๆอย่างต่อเน่ือง เพื่อป้องกนัการเกิดผลกระทบในทาง

ลบท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จ าเป็น 

10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
(1) กระบวนการจดัท ารายงาน 

บริษัทฯด าเนินธุรกิจโดยใช้ฝ้ายและโพลีเอสเตอร์เป็นวตัถุดิบหลักในการผลิตผา้ทอ โดยผ่าน
กระบวนการป่ันด้ายและทอผา้  ด้วยอุตสาหกรรมส่ิงทอมีคุณลกัษณะท่ีใช้แรงงานเขม้ขน้ และพลงังาน
ไฟฟ้าส าหรับเดินเคร่ืองจกัรผลิตสินคา้ และอุปกรณ์สนับสนุน อาทิเช่นระบบอากาศอดั ระบบน ้ าเยน็เพื่อ
ควบคุมระบบปรับอากาศ เป็นตน้  ดงันั้น การด าเนินธุรกิจท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดส่้งเสริมการด าเนินงานดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงพนักงานได้ถือปฎิบัติเป็นปกติในการด าเนินงาน อาทิ เช่น  การอนุรักษ์
พลงังาน การลดค่าใชจ่้าย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นตน้ 

การเช่ือมโยงผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัฯ ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจและประเด็นท่ีหยิบยกโดยผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

ซ่ึงตามตารางขา้งล่างไดแ้สดงถึงช่องทางการเช่ือมโยง และการด าเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวงัของ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียในประเด็นต่างๆ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ประเด็นท่ีหยิบยก การเช่ือมโยง การตอบสนอง 

ผูถื้อหุ้น 

  
- ผลตอบแทนการลงทนุ 

- ความยัง่ยืนของบริษทั 

- มีการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี  

- การประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี  
- เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 
- โทรศพัท ์

- การประกอบกิจการดว้ยความเป็น
ธรรม 

- การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

พนกังาน - ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชนท่ี์เหมาะสม 

- ความมัน่คงในการท างาน 

- สภาพแวดลอ้มการ
ท างานท่ีเหมาะสม 
ปลอดภยั  

- กล่องรับขอ้คิดเห็นเสนอแนะ 
- โทรศพัทส์ายด่วน 

- จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 

- คณะกรรมการสวสัดิการ 
- กิจกรรมประจ าปี 

- การเคารพสิทธิมนุษยชน 

- การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็น
ธรรม 

- นวตักรรมและการเผยแพร่
นวตักรรมจากการด าเนินงานดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม  

ลูกคา้ - ราคา 
- คุณภาพ 

- การปรับปรุง/พฒันา
สินคา้เพื่อลดตน้ทุน 

- การส ารวจความพึงพอใจ 
- การพบปะเยี่ยมเยียน  
- โทรศพัท ์

- โทรสาร  

- ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
- นวตักรรมและการเผยแพร่
นวตักรรมจากการด าเนินงานดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
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ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ประเด็นท่ีหยิบยก การเช่ือมโยง การตอบสนอง 

- จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์  

คู่คา้และเจา้หน้ี - ไดรั้บการปฎิบติัท่ีเป็น
ธรรม 

- ปฏิบติัตามสัญญา และ
ขอ้ตกลงต่างๆ 

- การเยี่ยมชม/พบปะ  
- โทรศพัท ์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์  

- การประกอบกิจการดว้ยความเป็น
ธรรม 

ชุมชนและ
สังคม 

- การดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้ม 

- การพบปะ พูดคุยกบัผูน้ าชุมชน 

- โทรศพัท ์

- การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

- การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

(2) การด าเนินงาน 

มิติความยัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจ 
- การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

บริษทัฯมุ่งมัน่ปฎิบติัต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยความเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม   หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการ
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  รวมทั้งส่งเสริมการจดัการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ  โดย
ไดจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้พนกังานใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรม
หรือการกระท า ในประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

(1) การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม: 
− ปฏิบติัอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ี

เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 
− ปฎิบติัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัการ

แข่งขนัทางการคา้ท่ีดี 
(2) การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า : 

− ให้ความร่วมมือ ช้ีแจง  ให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานของผูข้าย ผูรั้บเหมา ท่ีเขา้มาปฏิบติังานในบริษทัฯ 

(3) การเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นของธุรกิจอ่ืน 
− รักษาความลบัของลูกคา้ โดยไม่น าไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ หรือ

บุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
(4) การเก่ียวขอ้งกบัการเมืองอยา่งมีความรับผิดชอบ 

− เปิดโอกาสใหพ้นกังานไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเสรี 
ในปีท่ีผา่นมา ไม่มีขอ้ร้องเรียนหรือโทษปรับในประเด็นการละเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบั 
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- การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ 

นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษทัฯ จะร่วมกนักบัคู่คา้ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และแกไ้ขปัญหาให้
เสร็จส้ินอยา่งรวดเร็ว 

บริษทัฯ ไดป้ระกาศนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และก าหนดแนวทางปฏิบติัไวใ้นคู่มือการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซ่ึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อส่ือสารให้กบัพนักงาน
ไดรั้บทราบ รวมทั้งก าหนดเป็นหวัขอ้หน่ึงในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่   

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประเมินความเส่ียงระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงในประเด็นความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริตคอร์รัปชัน่  บริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการควบคุมในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

(1) การจดัซ้ือ-จดัจา้ง 
− ปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการจดัซ้ือ 

(2) การเก็บรักษาเงินสดและเงินสดยอ่ย 
− มีการก าหนดวงเงินและผูรั้กษาเงินสดและเงินสดยอ่ย 
− เขา้ตรวจนบัโดยไม่แจง้ใหผู้รั้กษาเงินสด-เงินสดย่อยทราบล่วงหนา้ 

(3) การควบคุมสินคา้คงคลงั 
− มีการจดัท าใบบนัทึกรับ-จ่าย  และสอบทานกบัขอ้มูลท่ีบนัทึกในระบบคอมพิวเตอร์ 
− จดัท าสรุปการเคล่ือนไหวทุกส้ินเดือน 
− ตรวจนบัสินคา้คงคลงัทุกประเภททุก 6 เดือน 

(4) การขายเศษวสัดุเหลือใช ้
− จดัใหมี้การประมูลทุก 6 เดือน 
− มีการตรวจชัง่น ้าหนกัร่วมกนั พร้อมกบัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 

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

น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
(6) การซ้ือและขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
− ไม่ใชข้อ้มูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตน หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืน 

ทั้งน้ี  บริษทัฯจดัใหมี้สายด่วน โทร. 0-2323-1085 ต่อ 1234 ส าหรับรับแจง้เบาะแสการทุจริต ซ่ึงในปี
ท่ีผา่นมาไม่มีการแจง้ หรือร้องเรียนในประเด็นท่ีอาจให้เกิดการทุจริต 
- นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม  

บริษทัฯ มุ่งมัน่ ส่งเสริม ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการท างานต่างๆอย่างต่อเน่ือง เพื่อป้องกนั
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การเกิดผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญ
เปล่าโดยไม่จ าเป็น 

ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ 
ผลการด าเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 

รายไดจ้ากการขายและบริการ  ลา้นบาท 756.26 760.57 511.06 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี  ลา้นบาท 42.91 103.65 95.86 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  ร้อยละ 4.85 11.08 9.54 

ค่าจา้งและค่าตอบแทนแก่พนกังาน   ลา้นบาท 121.90 119.26 114.67 

ภาษีท่ีจ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการทอ้งถ่ิน เช่น ภาษีเงินได้
นิติบคุคล ภาษีบ ารุงทอ้งถ่ิน ภาษโีรงเรือน  

ลา้นบาท 1.70 1.76 1.59 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนดา้นสังคม 
และชุมชน  

บาท 44,885 87,652 21,939 

อตัราเงินสมทบท่ีองคก์รจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ให้แก่พนกังาน  

  
ร้อยละ
ของฐาน
เงินเดือน 

3 3 3 

     

ร้อยละของผูส่้งมอบในทอ้งถ่ิน (Supplier /Service/Outsource)  ร้อยละ 36 35 38 

ร้อยละของผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการขึ้นไปท่ีมาจากคนในทอ้งถ่ิน ร้อยละ 52 52 42 

มิติความยัง่ยนืดา้นสังคม  
- การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักับการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยหลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ลิดรอน หรือละเมิดสิทธิ  มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีช่องทางการส่ือสารเพื่อรับฟังข้อ
ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพื่อหาขอ้ยติุ แกไ้ข ปรับปรุงอยา่งมีเหตุและผล 

ในรอบปีท่ีผา่นมาไม่มีขอ้ร้องเรียนในเร่ืองดงักล่าว 
- การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษทัฯ มีนโยบายให้มีการปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้การปฏิบัติงานของพนักงานท่ี
หลากหลายและแตกต่างสามารถท างานร่วมกนัได ้ รวมถึงการให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนั เช่น ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ การพฒันา ความสามารถ การเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน  

ตามกฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549  บริษทั จดัใหมี้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) จ านวน 11 คน โดยมีผูแ้ทนฝ่ายบริหารเป็นประธานคณะกรรมการ มี
คณะกรรมการประกอบดว้ยผูแ้ทนระดบับงัคบับญัชา 4 คน ผูแ้ทนระดบัปฏิบติัการท่ีผ่านการเลือกตั้งจาก
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พนกังาน 5 คน และเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ เป็นเลขานุการ ซ่ึงในปี 2562 คปอ. ไดมี้การประชุมทุก
เดือน เพื่อติดตามการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัฯ ตามแผนงานประจ าปีท่ีได้รับอนุมติัจากกรรมการ
ผูจ้ดัการ ไดแ้ก่ 

− การตรวจสภาพแวดลอ้มการท างาน เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัในการท างาน  
− การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม ้  ป้าย สัญญลกัษณ์ของ

ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
− การตรวจวดัจุดร้อน THERMOSCAN อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกนัการเกิดไฟไหม ้
− การตรวจวดัระดับความเขม้แสงสว่าง ระดับเสียง  ปริมาณฝุ่ น ตามระยะเวลาท่ีกฎกระทรวงฯ

ก าหนด รวมถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลในบริเวณท่ีมีป้ายก าหนด 
− ผลการฝึกซ้อมอบรมดบัเพลิง และอพยพหนีไฟในช่วงกลางคืน ตามระยะเวลาท่ีกฎกระทรวงฯ 

ก าหนด 
− การสุ่มตรวจวดัพนกังานเก่ียวกบัสารเสพติด 
− ติดตามผลการแกไ้ขปรับปรุงจากการตรวจท่ีพบขอ้บกพร่อง 
− การเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน ซ่ึงจะมีการตรวจสอบหาสาเหตุ และก าหนดแนวทางแกไ้ข และ

มาตรการในการป้องกนั  ซ่ึงในปี 2562 เกิดอุบติัเหตุจากการท างาน 11 ราย ในจ านวนน้ีมี 5 รายท่ีหยุดงาน
เกิน 3 วนั 

− การจดังานสัปดาห์ความปลอดภยั 
− การตรวจสุขภาพพนกังาน ประจ าปี 
บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการ

แรงงาน ประจ าปี 2562  นบัเป็นปีท่ี 15 ติดต่อกนั (พ.ศ.2548 – พ.ศ.2562) 
ผลการด าเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 

จ านวนพนกังานรวม     

- พนกังานประจ า คน 519 487 458 

- พนกังานชัว่คราว คน 95 110 62 

จ านวนพนกังานจ าแนกตามเพศ     

- ชาย คน 205 198 168 

- หญิง คน 409 399 352 

จ านวนพนกังานจ าแนกตามระดบัพนกังาน     

- ระดบัปฏิบติัการ คน 341 335 276 

- ระดบับงัคบับญัชาและสายวิชาชีพ คน 250 241 222 

- ระดบัผูจ้ดัการ  คน 23 21 22 

ร้อยละของพนกังานท่ีจะเกษียณอาย ุ  
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ผลการด าเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 

- ใน 5 ปี (ช่วงอาย ุ55-60 ปี)  ร้อยละ 33.88 28.14 22.88 

- ใน 10 ปี (ช่วงอาย ุ50-60 ปี)  ร้อยละ 56.18 47.24 43.27 

อตัราการลาออก (Turn Over Rate)  ร้อยละ 29.40 21.30  28.29 

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 11 10 8.4 

อตัราการเกิดโรคจากการท างาน (ISR) (รายต่อลา้นชัว่โมงการท างาน) ppm 0 0 0 

จ านวนอุบติัเหตจุากการท างานท่ีหยดุงานเกิน 3 วนั ราย 5 7 5 

อตัราการลาหยดุงานท่ีเกิดจากการเจบ็ป่วยจากการท างานต่อชัว่โมงการ
ท างาน (AR)  

ราย 0.013 0.056 0.0015 

จ านวนผูเ้สียชีวิตจากการท างาน คน 0 0 0 

ชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี ชัว่โมง 6.34 6 5.35 

พนกังานท่ีไดรั้บการประเมินผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 

อตัราส่วนค่าตอบแทนของพนกังานหญิงและชาย อตัราส่วน 62:38 62:38 63:37 

- ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
บริษทัฯ ผลิตและส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความตอ้งการของลูกคา้  รวมถึงมี

ระบบรับฟังขอ้คิดเห็น เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียน ซ่ึงบริษทัฯ จะน าประเด็นท่ีมีนัยส าคัญดังกล่าวไป
พิจารณาปรับปรุง และด าเนินการแกไ้ขอยา่งรวดเร็วภายในเวลาท่ีสมควร 

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

 ในปีท่ีผา่นมา ไม่มีประเด็นท่ีมีนยัส าคญัจากการละเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัขอ้ก าหนดและ
การใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ผลการด าเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้  ร้อยละ 90 95 92 

ขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ คร้ัง 15 10 5 

- การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
บริษทัฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกบักิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพฒันา

สังคมชุมชน 
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ในปีท่ีผ่านมา การด าเนินงานไม่มีผลกระทบเชิงลบหรือมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
อยา่งมีนยัส าคญัต่อชุมชนทอ้งถ่ิน 

ผลการด าเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 

รอ้ยละของพนักงานใหม่ทีผ่่านการฝึกอบรมนโยบาย และแนวปฏบิตักิาร
ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ในองคก์ร 

ร้อยละ 100 100 100 

จ านวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคมอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและการด าเนินการแกไ้ขอยา่งเป็นทางการ  

คร้ัง 0 0 0 

มิติความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
- การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีตั้งบริษทัฯ เลขท่ี 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ก.ม. 39.5 ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  ขนาดของท่ีดิน 218 ไร่  33 ตารางวา โดยบริษทัฯเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ พื้นท่ี
โดยรอบท่ีตั้งบริษทัฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร เป็นชุมชน วดั โรงเรียน สถานท่ีราชการ โดยดา้นทิศใตข้องบริษทั
ความยาวประมาณ 500 เมตรติดกบัถนนเลียบชายฝ่ังอ่าวไทย 

ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจท่ีผ่านมา บริษทัฯ ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการและชุมชน
โดยรอบบริษทัในประเด็นเก่ียวกบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม อาทิ เช่น 

- เขา้ร่วมโครงการการวางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดบัและคุณภาพน ้ าใตดิ้นพื้นท่ี
บริษทัฯ เพื่อประเมินสถานภาพทางส่ิงแวดลอ้มของดินและน ้ าใตดิ้น ตามกฎหมายการจดัการการปนเป้ือน
ในดินและน ้ าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน และ เกณฑม์าตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยากร
น ้ าบาดาลและสามารถใชป้ระโยชน์ส าหรับวางแผนฟ้ืนฟูแหล่งดินและน ้ าใตดิ้นท่ีถูกปนเป้ือนกลบัสู่สภาพ
เดิมหรือดีขึ้น ตลอดจนเฝ้าระวงัสารจากแหล่งปนเป้ือนในอนาคต 

- ร่วมกบัชุมชนคลองต าหรุจดักิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกนัการกดัเซาะริมชายฝ่ังบริเวณปาก
คลองต าหรุ 

ในปีท่ีผ่านมาไม่มีประเด็นท่ีมีนัยส าคญัเก่ียวกบัการละเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบัด้านส่ิงแวดล้อม 
เช่นการปล่อยน ้าทิ้ง ของเสีย หรือการหกร่ัวไหล 

ผลการด าเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 

วตัถุดิบหลกั      

- ฝ้าย ตนั 3,473 3,530 2,153 

- โพลีเอสเตอร์ ตนั 3,342 3,338 1,975 

ปริมาณการใชพ้ลงังานฟอสซิล       

- น ้ามนัดีเซล   MJ 147,865 156,606 82,800 

- NGV MJ 29,840,411 32,822,105 20,597,251 

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า  MJ 131,852,580 135,411,462 103,584,413 
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ผลการด าเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562 

ปริมาณการใชน้ ้าจ าแนกตามแหล่งน ้า     

- น ้าประปา  ลบ.เมตร 162,387 152,314 132,778 

- น ้าบาดาล  ลบ.เมตร 101 1,124 51 

การน าน ้าผา่นระบบ RO กลบัมาใชใ้หม่  ร้อยละ 14.57 11 15.76 

ปริมาณน ้าทิ้งท่ีระบายออกนอกโรงงาน  ลบ.เมตร 162,000 153,438 133,076 

ปริมาณของเสีย   
  

 

- ของเสียอนัตราย  ตนั 0 0 0 

- ของเสียไม่อนัตราย  ตนั 800 800 792 

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

ค่าใชจ้่ายและการลงทนุในการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม  ลา้นบาท  2.73 0 0 

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

10.3 การด าเนินธุรกจิท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
(1) บริษทัฯไม่มีเร่ืองถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีว่า

การด าเนินงานของบริษทัฯ มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการ 8 ขอ้ อยา่งมีนยัส าคญั 
(2) การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่เป็นไปตามหลกัการ 8 ขอ้ โดยเฉพาะกรณีท่ีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็น
กรณีท่ีอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ช่ือเสียง หรือความน่าเช่ือถือ ของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

10.4 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ืองหลกัเกณฑ ์ และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ

สวสัดิการในสถานประกอบกิจการ  บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดัใหมี้คณะกรรมการสวสัดิการ โดยผา่นการ
เลือกตั้งจากพนกังาน คณะกรรมการสวสัดิการซ่ึงนอกจากจะมีหนา้ท่ีตรวจตรา ควบคุม ดูแล และเสนอแนะ 
การจดัสวสัดิการท่ีบริษทัฯ จดัใหแ้ก่พนกังาน ไดแ้ก่  การจดัรถรับ-ส่ง หอพกั พยาบาล กีฬา บนัเทิง 
โภชนาการ และเผยแพร่ความรู้แลว้ บริษทัฯมีนโยบายส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชนโดยรอบและส่ิงแวดลอ้ม   ซ่ึงในปี 2562  ไดจ้ดักิจกรรมเน่ืองในวาระต่างๆ  ดงัน้ี 

− ท าบุญถวายเทียนในวันเข้าพรรษา วัดปานประสิทธิ และวัดต าหรุ ต.บางปูใหม่   อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปรการ 

− ร่วมทอดกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2562 กบัส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั ณ วดับวรมงคลราช
วรวิหาร และ ส านกังานเทศบาลบางปู ณ วดัอโศการาม  ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ 

− ร่วมทอดกฐินสามคัคีประจ าปีกบัวดัป่าพิชยัวฒันมงคล ต.บางปูใหม่  อ.เมืองสมุทรปราการ        จ.
สมุทรปราการ 
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− มอบของขวญั ขนมและอาหารเน่ืองในวนัเด็ก ให้กบัเด็กนกัเรียน โรงเรียนคลองบางปู โรงเรียน
วดัต าหรุ โรงเรียนเอ่ียมสุรีย ์ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

− ร่วมบริจาคโลหิต กบัเหล่ากาชาดจงัหวดัสมุทรปราการ ณ สถานตากอากาศบางปู  ต.บางปูใหม่  
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

− ท าบุญบริษัทประจ าปี พร้อมทั้ งพิธีมอบเกียรติประวัติและของท่ีระลีกส าหรับพนักงานท่ี
ปฏิบติังานดว้ยความขยนัหมัน่เพียรประจ าปี และพนกังานท่ีมีอายงุานครบ 10 ปี 

10.5 การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 
(1) นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ 

บริษทัฯ มีนโยบายป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาทบทวนและ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

“บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจตามค่านิยม “คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์” และมีการบริหารจดัการท่ีดี 
ให้มีการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์ ไม่ทุจริต  โดยให้มีการบนัทึกบญัชีครบถว้น  ถูกตอ้ง  และค านวณ
ภาษี รวมทั้งช าระภาษีใหถู้กตอ้ง  ไม่ใหจ่้ายสินบนใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง”  

ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจท่ีผ่าน บริษทัฯ ยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัมาโดยตลอด ท าให้บริษทัฯ 
เป็นท่ีน่าเช่ือถือจากภาครัฐและสังคม       

(2) การด าเนินการ 
คณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือและสนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  โดยก าหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแล และควบคุมดูแลเพื่อป้องกนั
และติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่  ดงัน้ี 

− ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยม และถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร  และ
พนกังาน  ตอ้งรับทราบ ท าความเขา้ใจ โดยใหมี้การส่ือสารและฝึกอบรม และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด   

− จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม   เพื่อป้องกนัมิให้การด าเนินธุรกิจของ
บริษทัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

− จดัให้มีระบบตรวจสอบภายใน  เพื่อติดตามดูแลให้มีการตรวจสอบเป็นการประจ า และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการผูจ้ัดการ  ทั้ งน้ีได้ก าหนดให้การตรวจสอบในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นส่วนหน่ึงของแผนการตรวจสอบภายใน 

− ประเมินตนเองโดยใชห้ลกัเกณฑ์เก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption: CAC) มาพิจารณาปรับใชใ้หเ้หมาะสม 
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  12/2562  เม่ือวนัท่ี  17  ธนัวาคม  2562    คณะกรรมการ

บริษทัซ่ึงรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาค าอธิบายของฝ่ายจดัการประกอบการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงแลว้   มีความเห็นว่า บริษทัฯ มีการปฏิบติั
ตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยมีบุคลากรด าเนินการได้เพียงพอและ 
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจของบริษทั  กล่าวคือ 

องคป์ระกอบท่ี  1. การควบคุมภายในองคก์ร  
บริษทัฯ ยึดหลกัความซ่ือตรงและจริยธรรม โดยไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจดัท า

คู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนักงานได้
รับทราบและใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ี  ส าหรับการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการ
บริษทั และผูบ้ริหารจะพิจารณาถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างรอบคอบ มีเหตุผล โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ี้แจงและเผยแพร่ระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ท างาน การปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ และก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัโดยส านกั
ตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดบทบาท หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ดูแล
ให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้ โดยร่วมพิจารณา ทบทวนและให้ความ
เห็นชอบแผนประจ าปีตามท่ีฝ่ายจดัการจดัท าแผนด าเนินงานภายใต ้สถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกบั
สภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป  และไม่มีการสร้างจูงใจท่ีรุนแรงให้พนกังานตอ้งปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ี
สูงเกินจริงซ่ึงอาจน าไปสู่การกระท าท่ีทุจริต 

โครงสร้างการจดัองคก์รของบริษทัฯ ไดก้ าหนดสายการบงัคบับญัชาไวอ้ย่างชดัเจน  มีการจดัท าเป็น
เอกสารระเบียบปฏิบติั คู่มือการท างาน และใบพรรณาลกัษณะงานของพนกังาน  ทั้งน้ี ส่วนทรัพยากรบุคคล
และธุรการมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรม การจดัหา พฒันา และ
รักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม  รวมถึงการส่ือสาร  การประเมินผลการปฏิบติังาน  
การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี  และการจดัท าแผนการพฒันาและสืบทอด
ต าแหน่งงาน 

บริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทางในการสอบถาม แจง้ขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้สงสัย   ทั้งน้ี   บริษทัฯ  มี
มาตรการในการเก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดรั้บเป็นความลบัและคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล  ซ่ึงในปี 2562 ไม่มีการแจง้
เบาะแส 
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องคป์ระกอบท่ี  2. การประเมินความเส่ียง  
บริษทัฯ จดัท างบการเงินโดยปฏิบติัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดย

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับความเห็นชอบโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ ซ่ึงรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นส่วนหน่ึงของรายงานประจ าปี  

บริษทัฯ มีคู่มือบริหารความเส่ียงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงกิจกรรม 
หรือกระบวนการ รวมถึงแนวทางเพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียง  ทั้งน้ี ส านักตรวจสอบภายในน าผลการ
ประเมินความเส่ียงมาจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ก าหนดให้ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงประเด็นท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสัย     ซ่ึงในปี 
2562 ไม่พบประเด็นท่ีมีสาระส าคญัส่อไปทางทุจริต 

องคป์ระกอบท่ี  3. การควบคุมการปฏิบติังาน    
บริษทัฯ มีมาตรการควบคุมภายในครอบคลุม กิจกรรม กระบวนการต่างๆ ท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์

อกัษร  มีการก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัการอนุมติั การบนัทึกรายการ และการดูแลการจดัเก็บ
ทรัพยสิ์นท่ีแยกออกจากกนัโดยเด็ดขาด  รวมถึงการก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และวงเงินอนุมติัของฝ่าย
จดัการในแต่ละระดบัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษทัฯ ใช้คอมพิวเตอร์ระบบ  AS/400 ช่วยสนับสนุนการปฏิบติังานดา้นบญัชีการเงิน  การจดัซ้ือ 
การควบคุมสินค้าคงคลัง และการบริหารงานบุคคล โดยมอบหมายให้ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลเป็นผู ้
พิจารณาถึงความจ าเป็นในการจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน และดูแล ก าหนด
สิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบสารสนเทศของบริษทัตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ  

ในปี 2562   บริษทัฯ ไม่มีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าว นอกจากการท าธุรกรรมปกติกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ท่ี
เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์  โดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก 
และน าเร่ืองเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนเสนอขออนุมติัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในการท าธุรกรรมนั้นๆ ไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระดงักล่าว 

องคป์ระกอบท่ี  4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  เลขานุการบริษทัจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร

ประกอบวาระการประชุมให้กรรมการรับทราบก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ซ่ึงฝ่ายจดัการรับผิดชอบ
การจัดท าข้อมูล รายละเอียด รวมทั้ งให้ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องเข้าช้ีแจง ตลอดจนจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมหาก
คณะกรรมการตอ้งการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซ่ึงจะมีการบนัทึก ความเห็น หรือ
ขอ้สังเกตของกรรมการในรายงานการประชุมฯ  ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีเก็บรักษารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และผูจ้ดัการฝ่ายบัญชีและการเงินรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารทางการเงินตาม
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
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บริษทัมีกระบวนการส่ือสารภายในโดยการติดประกาศ หรือผ่านระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์ รวมถึง
การช้ีแจงหน้าท่ีงานของแต่ละหน่วยงาน  บริษทัก าหนดให้ส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการรับแจง้ขอ้มูล
ต่างๆผ่านทางกล่องแสดงความคิดเห็น รวมถึงโทรสายด่วนเพื่อส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณา
ด าเนินการ  ส าหรับข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั  ผูต้รวจสอบภายในจะ
เป็นผูรั้บเร่ืองเพื่อแจง้คณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับการส่ือสารภายนอกบริษทัมอบหมายให้ส่วนงาน
ธุรการติดต่อ ประสานงานในประเด็นท่ีมีเร่ืองร้องเรียนจากชุมชนรอบบริษทั   ซ่ึงในปี 2562  ไม่มีข้อ
ร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต 

องคป์ระกอบท่ี  5.  ระบบการติดตาม  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  ก าหนดให้ฝ่ายจดัการรายงานผลการด าเนินธุรกิจ  พร้อมทั้ง

ช้ีแจง และแนวการแกไ้ขในกรณีท่ีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  และถือเป็นวาระ
เร่ืองสืบเน่ือง 

บริษัทฯ ก าหนดให้ส านักตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีสอบทานการปฏิบัติ  โดยจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี  และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัในทุกไตรมาส  

บริษทัฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรายงานเม่ือเกิดเหตุการณ์ซ่ึงอาจกระทบต่อ
ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอย่างมีนยัส าคญั  รวมถึงแนวทางและความกา้วหนา้/ผลของการแกไ้ ข 
ส าหรับปี 2562 ไม่มีเหตุการณ์ดงักล่าว 

11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน 
 ในการประชุมคณะกรรมตรวจสอบ ค ร้ัง ท่ี  3/2562 เ ม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี  8 สิงหาคม 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจัดการ  เพื่อรับทราบ
ขอ้สังเกตจากการเขา้ตรวจ และให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการตรวจสอบ    เพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการจดัท า
และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้ ซ่ึงผูส้อบ
บญัชีไดใ้หค้วามเห็นวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในอยูใ่นระดบัดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายใน รับทราบผล
การตรวจสอบ   ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการแกไ้ขขอ้บกพร่องจากการตรวจ
พบ  และติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ข  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส  

จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 
2562 มีความเห็นว่า บริษทัฯ มีบุคลากรปฏิบติังานตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเส่ียงได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ซ่ีงเพียงพอและ เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั 
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11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอแต่งตั้งนางสาววนิดา โชค

เหมาะ หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  โดยนางสาววนิดา โชค
เหมาะ มีคุณสมบติัทั้งทางด้านการศึกษา อบรม และประสบการณ์ในการปฏิบติังานด้านการตรวจสอบ
ภายใน   และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทั จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติั
หนา้ท่ีดงักล่าว 

(2) บริษทัฯ มอบหมายให้นางสาวประยูร ศรีพระราม ผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชีและการเงินท าหน้าท่ี
หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  เพื่อท าหน้าท่ีก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ทางการท่ีก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท  โดยคุณสมบัติของนางสาวประยูร ศรีพระราม มี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานด้านบญัชีและการเงิน  เขา้รับการอบรมหลกัสูตร  พฒันาความรู้ต่อเน่ือง
ส าหรับผูท้  าบญัชีบญัชีเป็นประจ าทุกปี  และปัจจุบนัไดรั้บมอบหมายเป็นผูใ้ช้งาน และผูป้ระสานงานกบั
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  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 2562  บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   ดงัน้ี 
บริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง/ 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

ลกัษณะรายการ มูลค่า(ลา้นบาท) เหตผุลและความจ าเป็น 
ปี 2562 ปี 2561 

บมจ. สหยเูน่ียน (SUC) 
- เป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทัใน
สัดส่วนร้อยละ  49.88 และมกีรรมการ
ร่วมกนั*  

บริษทัซ้ือสินคา้ประเภท ฝ้าย 
และเส้นใยสังเคราะห ์

297 371 
 

เป็นการจดัหาร่วมกนั
ส าหรับบริษทัในกลุ่ม เพื่อมี
อ านาจในการต่อรองเร่ือง
ราคาและปริมาณ 
 
 
ลดตน้ทนุและความซ ้าซอ้น
ของระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัท ารายงาน
ทางการเงิน  

เจา้หน้ีคา้งจ่าย 
- ตน้งวด  
- ปลายงวด 

 
บริษทัจ าหน่ายเงินลงทนุ
บางส่วนซ่ึงเป็นหุ้นสามญัของ
บริษทั ยนิูไฟเบอร์ จ ากดั 
ลูกหน้ีคา้งช าระ 
- ตน้งวด 
- ปลายงวด 
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- 
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บริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง/ 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

ลกัษณะรายการ มูลค่า(ลา้นบาท) เหตผุลและความจ าเป็น 
ปี 2562 ปี 2561 

บจ. ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์ (UG) 
- SUC เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ UG 
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่วมกนั*  

บริษทั ขายผา้ดิบ  2 3 สนบัสนุนธุรกิจปกติใน
ลกัษณะ supply chain 

บริษทั ให้ เช่าพ้ืนท่ีอาคาร
โรงงานบางส่วน   

3 5 ไดป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ
ต่อทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชง้าน
แลว้  

 บริษทั ใหบ้ริการระบบ
สาธารณูปโภค  
ลูกหน้ีคา้งช าระ 

1 1 ใชร่้วมกนั 

 - ตน้งวด 
-ปลายงวด 

1 
1 

1 
1 

 

บจ. ยเูน่ียนไมครอนคลีน (MRC) 
-SUC ถือหุ้น MRC ในสัดส่วนร้อยละ 
25.00  และมกีรรมการร่วมกนั*  

บริษทั ให้ เช่าพ้ืนท่ีอาคาร
โรงงาน  
ลูกหน้ีคา้งช าระ 

2 2 ไดป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ
ต่อทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชง้าน
แลว้ 

-ตน้งวด - - 

-ปลายงวด 
 
 

- - 

บจ. ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์(USM) 
-SUC ถือหุ้น USM ในสัดส่วนร้อยละ 
25.00  
-บจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย (กลุ่มดาร
กานนท)์ ถือหุ้น UT และ USM ใน
สัดส่วนร้อยละ 6.11 และ 74.99 
ตามล าดบั 
-UT แ ละ USM มีกรรมการร่วมกนั*  

บริษทั ให้ เช่าเคร่ืองจกัรป่ัน
ดา้ย 
ลูกหน้ีคา้งช าระ 

1 2 ไดป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ
ต่อทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชง้าน
แลว้ / ไม่เหมาะสมกบัการ
ผลิตปัจจบุนัของบริษทัฯ - ตน้งวด - - 

-ปลายงวด - - 

บจ.ยเูน่ียนโชจิรุชิ (UZ) 
SUC ถือหุ้น UZ ในสัดส่วนร้อยละ 51 
  และมีกรรมการร่วมกนั 
 

10. บริษทั ให้เช่าท่ีดินบางส่วน 
11. ลูกหน้ีคา้งช าระ 
12. – ตน้งวด 
13. - ปลายงวด 

12 
- 
- 
 
 

12 
- 
- 

ไดป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ
ต่อทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 

หมายเหตุ    
 รายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ในบริษทัร่วม  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามเอกสารแนบ  2 

(2) นโยบายการก าหนดราคาและเง่ือนไขระหวา่งกนั 
− การซ้ือขายสินคา้    ราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติเช่นเดียวกบัท่ีขายให้กบักิจการอ่ืนท่ี

ไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 
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− การ เช่าพื้นท่ีอาคารโรงงาน ท่ีดิน  และเคร่ืองจกัรท่ีไม่ไดใ้ชง้าน   เป็นรายการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
ไม่สามารถแสดงไดว้า่มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป จึงค านวณจากฐานค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง การใชป้ระโยชน์ท่ีเป็น
ธรรม และเป็นท่ียอมรับทั้งสองฝ่าย 

− การให้บริการระบบสาธารณูปโภค  ราคาค านวณจากฐานค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตามสัดส่วนท่ีใช้
ร่วมกนั    และเป็นท่ียอมรับทั้งสองฝ่าย 

(3) ความจ าเป็นและความสมเหตุผล  
−  เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

(4) นโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต ของรายการซ่ึงเป็นธุรกิจปกติ หรือตาม
ขอ้ตกลงของสัญญายงัด าเนินต่อไป ตามเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของทั้งสองฝ่าย และไม่
ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 

(5) ไม่มีการท ารายการระหวา่งกนัประเภทต่างๆ รวมทั้งการซ้ือขายสินทรัพยใ์นลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืน / 
ไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
13.1  สรุปรายงานการสอบบัญชี 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษทั ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
จ าก ัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด ้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่ 31 ธ ันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุน                                         
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวก ัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ขา้พเจ้าเห็นว่างบการเงินขา้งตน้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของบริษทั ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากบริษทัฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที ่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี                                                        
ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน  ๆ 
ตามที่ระบุในขอ้ก าหนดนั้นด้วย ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจ้าไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง  ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั  ข า้พเจ ้าได ้น า เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาในบริบทของ                                                              
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ทั้งน้ี ขา้พเจ้าไม่ไดแ้สดงความเห็น
แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี   
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจ้า ซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การด้อยค่าของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลติ 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตของบริษทัฯมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีแสดงเป็นจ านวนเงิน 76 ล้านบาท                                                  
ซ่ึงมีสาระส าคญัต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากปัจจุบนัอุตสาหกรรมส่ิงทอมีการแข่งขนัสูง
จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าว การพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตนั้นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจดัการสินทรัพย ์รวมถึง                                      
การก าหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้การบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์                                           
ท่ีใชใ้นการผลิตอาจไม่เหมาะสม 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเลือกใช้โดยการท าความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลกัษณะการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจและประเมินในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

• ขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริษทัฯ เปรียบเทียบขอ้สมมติ
ดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริษทัฯ และเป รียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด                                   
ในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว  

• อตัราคิดลด โดยประเมินตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของบริษทัฯและขอ้มูลอ่ืน ๆ กบับริษทัอ่ืนท่ี
เปรียบเทียบกนัได ้ 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปได้ของการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีอาจเกิดขึ้ น                                                                   
(ทั้ งข้อสมมติเด่ียวและขอ้สมมติโดยรวมท่ีจ าเป็น) และท าการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ
สมมติฐานดงักล่าวต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนส าหรับสินทรัพยด์งักล่าว  
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การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ ากดั 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1 จากการท่ีบริษทัฯได้จ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ
บริษทั ยูนิไฟเบอร์ จ ากดั และตอ้งจดัประเภทเงินลงทุนดังกล่าวใหม่ จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุน
ระยะยาวอ่ืน โดยมีการรับรู้ก าไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีเปล่ียนแปลงสถานะในงบการเงินซ่ึง
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจ านวนเงิน 173.6 ลา้นบาท ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนนั้น 
ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลพินิจท่ีส าคญัหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว 

ข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจกระบวนการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีจัดท าโดยฝ่ายบริหาร รวมถึง
ตรวจสอบการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยภ์ายใตเ้งินลงทุนดงักล่าวซ่ึงประเมินราคาโดยผูบ้ริหารและ                                     
ผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวิธีการและขอ้สมมติต่าง ๆ ท่ีส าคญั รวมถึงพิจารณาความรู้ ความสามารถ                         
และความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง                                                           
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้                                               
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ี                                                                   
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวให้ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อให้มี
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน                                                       
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 
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ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ด้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง                                                                          
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน                                              
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก                                               
การทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด                                             
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                                  
การควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ                                         
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร                                             
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้ขอ้สังเกตไว้
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ในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า                                               
การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญในระบบ                                                                
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจ้าและมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่ าน้ีไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ
กระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วน
ไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี  

 

พูนนารถ เผา่เจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพนัธ์ 2563 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ  จ ากดั  (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2562, 2561, 2560 และ 2559   
                                                            หน่วย : 1,000 บาท 

 2562 % 2561 % 2560 % 2559 % 

         
สินทรัพย ์         
สินทรัพยห์มุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 112,366 9.66    120,681    11.15 80,488 7.97 105,398 10.62 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 113,398 9.75    185,780    17.16 174,530 17.28 164,520 16.58 
สินคา้คงเหลือ 208,788 17.95    177,318    16.38 166,642 16.50 130,719 13.17 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,097 0.27        3,854      0.36 3,605 0.36 1,690 0.17 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 437,649 37.62    487,633    45.04 425,266 42.10 402,327 40.54 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         
พนัธบตัรท่ีมีภาระค ้าประกนั 11,000 0.95      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 551,564 47.41    141,149  13.04 139,149 13.77 134,399 13.54 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 50,763 4.36      53,042        4.90 55,320 5.48 57,599 5.80 
ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 112,192 9.64 133,404    12.32 141,470 14.00 169,345 17.06 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - - 2,839     0.26 5,332 0.53 6,524 0.66 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 198 0.02 200     0.02 204 0.02 264 0.03 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 725,717 62.38 595,116   54.96 584,909 57.90 590,075 59.46 

รวมสินทรัพย ์ 1,163,366 100.00 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  2562, 2561, 2560 และ 2559   
                                            

                หน่วย : 1,000 บาท 
  2562 % 2561 % 2560 % 2559 % 
         
หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น         
หน้ีสินหมุนเวียน         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  30,852 2.65     87,678 8.10 54,863 5.43 93,920 9.46 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 789 0.07 397     0.04 858 0.08 259 0.03 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 31,641 2.72 88,075    8.13 55,721 5.52 94,179 9.49 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน         
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 48,746 4.19 36,415   3.36 41,523 4.11 42,941 4.33 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 30,984 2.66 - - - - - - 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 79,730 6.85 36,415 3.36 41,523 4.11 42,941 4.33 

รวมหน้ีสิน 111,371 9.57 124,490 11.50 97,244 9.63 137,120 13.82 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น         
ทุนเรือนหุ้น         
ทุนจดทะเบียน         
หุ้นบุริมสิทธิ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 150,000 12.89    150,000 13.85 150,000 14.85 150,000 15.11 
หุ้นสามญั      45,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 450,000 38.68    450,000 41.56 450,000 44.55 450,000 45.34 

 600,000 51.57 600,000 55.41 600,000 59.40 600,000 60.46 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้         
หุ้นบุริมสิทธิ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 150,000 12.89    150,000    13.85 150,000 14.85 150,000 15.11 
หุ้นสามญั      45,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 450,000 38.68    450,000    41.56 450,000 44.55 450,000 45.34 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม         
จดัสรรแลว้ -  ส ารองตามกฏหมาย 150,000 12.89    150,000   13.85 150,000 14.85 150,000 15.11 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 280,547 24.12    184,453   17.04 77,544 7.68 34,636 3.49 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 21,448 1.84      23,806     2.20 85,385 8.45 70,646 7.12 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,051,995 90.43    958,259   88.50 912,929 90.37 855,282 86.18 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,163,366 100.00 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  2562, 2561, 2560 และ 2559   

หน่วย : 1,000 บาท 
 2562 % 2561 % 2560 % 2559 % 

รายได ้         
รายไดจ้ากการขายและบริการ 511,059 68.12   760,573 92.71 756,256 92.76 733,966 92.68 

รายไดอ่ื้น          
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,632 1.42 - - - - - - 
ก าไรจากการจดัประเภทก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ
บริษทัร่วม 

359 0.05 - - - - - - 

ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ี
เปลี่ยนแปลงสถานะ 

173,598 23.14 - - - - - - 

รายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดิบ 16,139 2.15    23,901   2.91 19,426 2.38 13,840 1.75 
รายไดค้่าเช่า 18,544 2.47    20,970   2.56 22,404 2.75 20,944 2.64 
รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 3,170 0.42      3,170      0.39 2,000 0.25 4,100 0.52 
ก าไรจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 462 0.06 1    0.00 639 0.08 4,260 0.54 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 9,186 1.22     6,032    0.74 8,555 1.05 9,142 1.15 
อ่ืน ๆ 7,124 0.95     5,758 0.70 6,032 0.74 5,686 0.72 

รวมรายได ้ 750,273 100.00 820,405 100.00 815,312 100.00 791,938 100.00 

ค่าใชจ่้าย         
ตน้ทุนขายและบริการ 551,031 73.44 738,132 89.97 700,905 85.97 682,731 86.21 
รายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ)  3,105 0.41        532 0.06 (493) (0.06) (723) (0.09) 
รวมตน้ทุนขาย 554,136 73.86 738,664 90.04 700,412 85.91 682,008 86.12 
ค่าใชจ่้ายในการขาย และจดัจ าหน่าย 8,362 1.11   8,693 1.06 25,693 3.15 22,038 2.78 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 57,338 7.64 51,851 6.32 56,119 6.88 57,481 7.26 

  รวมค่าใชจ่้าย 619.836 82.61 799,208 97.42 782,224 95.94 761,527 96.16 

ก าไร (ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งก าไร จากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม  

        

  ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 130,437 17.39   21,197 2.58 33,088 4.06 30,411 3.84 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 439 0.06   84,228 10.27 10,549 1.29 3,687 0.47 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 130,876 17.44 105,425 12.85 43,637 5.35 34,098 4.31 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (748) (0.10)     (499)  (0.06) (487) (0.06) (605) (0.08) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 130,128 17.34 104,926 12.79 43,151 5.29 33,493 4.23 
รายได(้ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (34,265) (4.57) (1,278)  (0.16) (242) (0.03) 2,728 0.34 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 95,863 12.78 103,648 12.63 42,908 5.26 36,221 4.57 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท)         
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 1.66  1.84  0.49  0.34  
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บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ  จ ากดั  (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2562, 2561, 2560 และ 2559  

หน่วย : 1,000 บาท 

 2562 % 2561 % 2560 % 2559 % 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 95,863 100.00 103,648 100.00 42,909 100.00 36,221 100.00 

         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงัผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

        

 หลกัทรัพยเ์ผื่อขายของบริษทัฯ – สุทธิจากภาษีเงินได ้ (2,000) (2.09) 1,600 1.54 3,800 8.86 1,200 3.31 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขายของบริษทัร่วม – สุทธิจากภาษีเงินได ้ 23 0.02 (63,179) (60.96) 10,939 25.49 3,430 9.47 

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั-สุทธิจากภาษีเงินได ้ (1,977) (2.06)  (61,579) (59.41) 14,739 34.35 4,630 12.78 
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั 

        

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั-สุทธิจากภาษีเงินได ้ 231 0.24 3,261 3.15 - - - - 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงัสุทธิจากภาษีเงินได้ 231 0.24 3261 3.15 - - - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (1,746) (1.82) (58,318) (56.27) 14,739 34.35 4,630 12.78 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 94,117 98.18 45,330 43.73 57,648 134.35 40,851 112.78 
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บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ  จ ากดั  (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม 2562 และ 2561   

   หน่วย  :  1,000 บาท 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู ้
ถือหุ้น 

 

 ทุนเรือนหุ้น 
ท่ีออกและช าระแลว้ ก าไร(ขาดทุน)สะสม 

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

 

 หุ้น
บุริมสิทธิ 

หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ 
- ส ารอง
ตาม

กฎหมาย 

ยงัไม่ได้
จดัสรร 

หลกัทรัพยเ์ผื่อ
ขายของบริษทั 

หลกัทรัพย์
เผื่อขายของ
บริษทัร่วม 

รวมส่วน
ของผูถ้ือหุ้น 

ยอดคงเหลือ ณ  1 มกราคม 2561 150,000 450,000 150,000 77,544 21,848 63,538 912,930 
ก าไรส าหรับปี - - - 103,648 - - 103,648 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - - - 3,261 1,600 (63,179) (58,318) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 106,908 1,600 (63,179) 45,329 

ยอดคงเหลือ ณ  31 ธนัวาคม 2561 150,000 450,000 150,000 184,453 23,448 359 958,259 

        
ยอดคงเหลือ ณ  1 มกราคม 2562 150,000 450,000 150,000 184,453 23,448 359 958,259 
ก าไรส าหรับปี - - - 95,863 - - 95,863 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี    231 (2,000) 23 (1,746) 

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - - - 231 (2,000) 23 (1,769) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 96,094 (2,000) 23 94,117 

รับรู้ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืยกมาเขา้ก าไรขาดทุน
ผลกระทบจากการขายเงินลงทุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(21) 

  
(21) 

จดัประเภทก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนยกมาเขา้
ก าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสถานะเงิน
ลงทุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
(338) 

 
(338) 

ยอดคงเหลือ ณ  31 ธนัวาคม 2562  150,000 450,000 150,000 280,547 21,448 - 1,051,995 
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บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ  จ ากดั  (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2562, 2561, 2560 และ 2559  
หน่วย : 1,000 บาท 

 2562 2561 2560 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน      

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 130,128 104,926 43,150 33,493 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็น     

  เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน     
   ค่าเส่ือมราคา 26,142 28,160 33,731 45,437 
   ก าไรจากการตดัจ าหน่าย/จ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (462) (1) (639) (4,260) 
   รายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 3,105 532 (493) (723) 
   ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (10,632) - - - 
  ก าไรจากการจดัประเภทก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม (359) - - - 
  ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีเปลี่ยนแปลงสถานะ (173,598) - - - 
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (439) (84,228) (10,549) (3,687) 
   เงินปันผลรับ (3,170) (3,170) (2,000) (4,100) 
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 5,221 759 1,881 (855) 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  16,110 3,641 4,832 4,672 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย ์ และหน้ีสินด าเนินงาน (7,954) 50,619 69,913 69,977 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง     
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 67,161 (12,009) (11,891) 1,489 
   สินคา้คงเหลือ (34,575) (11,208) (35,430) 26,121 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,868 1,007 (601) 2,088 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2 5 59 101 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)     
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (56,826) 32,815 (39,058) 13,885 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 392 (461) 599 219 
  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (3,490) (4,673) (6,250) (4,428) 

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (33,422) 56,095 (22,659) 109,452 
   จ่ายภาษีเงินได ้ (1,110) (1,258) (1,313) (1,144) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (34,532) 54,837 (23,972) 108,308 
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บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ  จ ากดั  (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด(ต่อ)  

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม 2562, 2561, 2560 และ  2559  
หน่วย : 1,000 บาท 

  2562 2561 2560   2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
พนัธบตัรท่ีมีภาระค ้าประกนั(เพ่ิมขึ้น)   - - (11,000) 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (2,659) (17,816) (3,593) (12,226) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 469 2 655 4,618 
เงินสดจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 25,237 - - - 
เงินปันผลรับ 3,170 3,170 2,000 4,100 

เงินสดสุทธไิด้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน 26,217 (14,644) (938) (14,508) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (8,315) 40,193 (24,910) 93,800 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 120,681 80,488 105,398 11,598 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 112,366 120,681 80,488 105,398 
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13.3 อตัราส่วนทางการเงิน 
 2562 2561 2560       2559  
อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY  RATIO)      
1. อตัราส่วนสภาพคล่อง 13.83 5.54 7.63 4.27 เท่า 
2. อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 7.23 3.52 4.64 2.88 เท่า 
3. อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (1.09) 0.62 (0.43) 1.15 เท่า 
4. อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ 3.57 4.39 4.59 4.59 เท่า 
5. ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 102 83 79 80 วนั 
6. อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 2.87 4.30 4.71 4.76 เท่า 
7. ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 127 85 77 77 วนั 
8. อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี 12.92 13.93 10.78 7.84 เท่า 
9. ระยะเวลาช าระหน้ี 28 26 34 47 วนั 
10. Cash Cycle 201 142 123 110 วนั 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร(PROFITABILITY RATIO) 
1. อตัราก าไรขั้นตน้ (8.43) 2.88 7.38 7.08 % 
2. อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 18.76 13.63 5.67 4.93 % 
3. อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (36.02) 52.91 (55.87) 299.02 เท่า 
4. อตัราก าไรสุทธิ 12.78 12.63 5.26 4.57 % 
5. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 9.54 11.08 4.85 4.34 % 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน(EFFICIENCY RATIO) 
1. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 8.54 9.90 4.29 3.75 % 
2. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 69.84 68.79 36.17 33.50 % 
3. อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ 0.67 0.78 0.81 0.82 เท่า 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO) 
1. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.11 0.13 0.11 0.16 เท่า 
2. อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย 174.97 211.27 89.60 56.36 เท่า 
3. อตัรส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั(cash basis) 0.40 1.30 0.55 4.48 เท่า 
4. อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ n/a n/a n/a n/a เท่า 

 



 
บริษทั .ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) แบบ 56–1  (ทจ. 79/2561) 

   

 

- 69-                                                                                                                     UT 56-1/2562 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัส าหรับปี 2562  ตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย  สามารถวิเคราะห์และอธิบาย ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

14.1 ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิและการเปลีย่นแปลงท่ีมีนัยส าคัญ (Overview) 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจส่ิงทอโดยมีโรงงานป่ันดา้ย และโรงงานทอผา้ ส าหรับการผลิตผา้ทอ ตามค าสั่งซ้ือ 

ทั้งผา้ฝ้าย 100% ผา้ฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ และใยสังเคราะห์อ่ืนๆ ตามคุณลกัษณะเฉพาะท่ีลูกคา้ก าหนด 
ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  บริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวกบัโครงสร้างการถือหุ้น  การ

จดัการ  หรือการประกอบธุรกิจ      
14.1.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกจิ 

ในปี 2562 เศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวัลง สภาวะการส่งออกส่ิงทอมีการปรับตวัลดลง ราคาวตัถุดิบหลกัคือ
ฝ้ายและเส้นใยสังเคราะห์มีราคาสูงขึ้น เน่ืองจากราคาฝ้ายในตลาดโลกปรับตวัสูงขึ้น ประกอบกบัการแข็งค่าขึ้น
อย่างต่อเน่ืองของค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ท าให้มูลค่าการส่งออกลดลง ซ่ึงมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจส่ิงทอของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ มีสัดส่วนการส่งออกเป็นหลกั 
14.1.2 สรุปผลประกอบการ 

บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  จ านวน 95.86 ลา้นบาท ก าไรลดลง     
7.79 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับปี 2561 ซ่ึงมีผลก าไรสุทธิ 103.65 ลา้นบาท  ตามสรุปรายการท่ีแสดงไวใ้นตาราง
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2562  และ 2561  

              (หน่วย: ลา้นบาท) 
รายการ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 ปี เพิม่(ลด) 

2562 2561 จ านวน ร้อยละ 
รายไดร้วม 750.27 820.40 (70.13) (8.55) 
ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้าย 620.58 799.70 (179.12) (22.40) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.44 84.23 (83.79) (99.48) 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ (34.27) (1.28) 32.99 2,577.34 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 95.86 103.65 (7.79) (7.51) 
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14.2 ผลการด าเนินงาน  และความสามารถในการท าก าไร (Results of Operations) 
14.2.1 รายได้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
รายการ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 ปี เพิม่/(ลด) 

2562 2561 จ านวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 511.06 760.57 (249.51) (32.81) 
 - ขายส่งออก 443.20 651.33 (208.13) (31.95) 
 - ขายในประเทศ 67.86 109.24 (41.38) (37.88) 
รายไดอ่ื้น ๆ 239.21 59.83 179.38 299.82 
รวมรายได ้ 750.27 820.40 (70.13) (8.55) 

 
1) รายไดจ้ากการขาย และบริการ 

ในปี 2562 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขาย และบริการจ านวน  511.06  ลา้นบาท ลดลงจาก ปี 2561  เท่ากบั  
249.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 32.81 แบ่งเป็นการขายส่งออกไปยงัต่างประเทศลดลง 208.13  ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.95  และการขายในประเทศลดลง 41.38 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 37.88  เน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าขึ้น
อย่างต่อเน่ือง  ลูกคา้หลกัของตลาดต่างประเทศมีค าสั่งซ้ือลดลง เกิดจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจของประเทศคู่
คา้ ส่วนตลาดในประเทศลูกคา้สั่งซ้ือลดลง สาเหตุมาจากอุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศหดตวั  มีการแข่งขนัสูง
และลูกคา้น าเขา้สินคา้จากอินเดีย ปากีสถาน และเวียดนามท่ีมีราคาถูกกวา่เขา้มา 

2) รายไดอ่ื้น 
ในปี 2562  บริษทัฯมีรายไดอ่ื้นจ านวน  239.21  ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561  เท่ากบั 179.38  ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ  299.82  สาเหตุหลกัมาจากการรับรู้ก าไรตามวิธีส่วนไดเ้สียจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้น
สามญับางส่วนของบริษทั ยูนิไฟเบอร์ จ ากดั จ านวน 10.63 ลา้นบาท และก าไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนท่ีเปล่ียนแปลงสถานะจ านวน  173.96 ลา้นบาท    
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14.2.2 ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่าย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี เพิม่/(ลด) 

2562 2561 จ านวน ร้อยละ 
ตน้ทุนขาย 554.14 738.66 (184.52) (24.98) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 8.36 8.69 (0.33) (3.80) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 57.34 51.85 5.49 10.59 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 0.74 0.50 0.24 48.00 

 
ตน้ทุนขายสินคา้ลดลง  184.52 ลา้นบาท  คิดเป็น ร้อยละ 24.98 สอดคลอ้งกบัการขายท่ีลดลง และการควบคุม
ค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ค่าใชจ่้ายในการขายลดลง 0.33 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 3.80  สอดคลอ้งกบัการขายส่งออกท่ีลดลง ส่วนค่าใช่จ่าย
ในการบริหาร เพิ่มขึ้น 5.49 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.59 สาเหตุหลกัมาจากการตั้งส ารองผลประโยชน์พนกังาน 
เพิ่มขึ้น  3.42  ลา้นบาท  ตามพระราชพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 
14.2.3 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิ ตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย จ านวน  95.86  ลา้นบาท 
ก าไรลดลง 7.79  ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2561 ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัฯมีผลขาดทุนสุทธิ 30.65 ลา้น
บาท ซ่ึงลดลงจากปี 2561 เท่ากบั 50.07 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากยอดขายลดลงและค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง 

เม่ือกันส่วนเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 1.40  บาท เป็นเงิน 21.00  ล้านบาท ตาม
เง่ือนไขในขอ้บงัคบับริษทัแลว้   บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ ตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย   1.66  
บาทต่อหุน้สามญั  
14.2.4 ความสามารถในการท าก าไร 

รายการ หน่วย ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 2561 

อตัราก าไรขั้นตน้ต่อยอดขาย % (8.43) 2.88 
อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายไดร้วม % 12.78 12.63 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.11:1 0.13:1 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ % 9.54 11.08 
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อตัราก าไรขั้นต้นต่อยอดขาย 
ในปี 2562 บริษทัฯ มีผลขาดทุนขั้นตน้  43.08  ลา้นบาท อตัราผลขาดทุนขั้นตน้ร้อยละ 8.43 ของยอดขาย  

เม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ีมีก าไรขั้นตน้  21.91 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 2.88 ของยอดขาย  อตัรา
ก าไรขั้นตน้ลดลง  เน่ืองจากผลกระทบจากยอดขายท่ีลดลงและราคาวตัถุดิบสูงขึ้นท าให้ตน้ทุนขายเพิ่มขึ้น และมี
การตั้งส ารองผลประโยชน์พนกังานเพิ่มเติม ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ 2562) 

อตัราส่วนก าไร(ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม 
บริษทัฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินท่ีค านวณตามวิธีส่วนไดเ้สีย มีจ านวน   95.86  ลา้นบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ  12.78  ของรายไดร้วม เม่ือเทียบกบัปี 2561 ซ่ึงมีผลก าไรสุทธิ   103.65 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.63   
ของรายได้รวม   ปี 2562 มีก าไรสุทธิลดลง  สาเหตุหลกัมาจาก ตน้ทุนขายสินคา้ท่ีเพิ่มขึ้น และการตั้งส ารอง
ผลประโยชน์พนกังานเพิ่มเติม ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ 2562) 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ในปี 2562 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.11 เท่า ต ่ากวา่ปี 2561 ท่ีมีอยู ่0.13  เท่า เพียง

เลก็นอ้ยซ่ึงแสดงถึงสัดส่วนของหน้ีสินยงัอยูใ่นระดบัต ่าเม่ือเทียบกบัส่วนของผูถื้อ 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 
ตามงบการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงค านวณตามวิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี บริษทัฯมีก าไรสุทธิ    

95.86  ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ร้อยละ 9.54  ต ่ากว่า ปี 2561 ท่ีมีอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ร้อยละ11.08  
14.3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
14.3.1 ฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีฐานะการเงินซ่ึงวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของ
สินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของผูถื้อหุ้นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

รายการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี เพิม่/(ลด) 

2562 2561 จ านวน ร้อยละ  

รวมสินทรัพย ์ 1,163.37 1,082.75 80.62 7.45 

รวมหน้ีสิน 111.37 124.49 (13.12) (10.54) 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น  1,052.00 958.26 93.74 9.78 
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1) สินทรัพย ์  
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ ส้ินปี 2562  เท่ากับ 1,163.37  ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์

ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียนร้อยละ  37.62  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนร้อยละ 62.38  เม่ือเปรียบเทียบสินทรัพย์
รวม ณ ส้ินปี 2561  ท่ีมีอยู่   1,082.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น  80.62  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.45  รายการท่ี
เปล่ียนแปลงมีดงัน้ี 

• สินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 49.98  ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 8.31 
ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง  72.38 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพิ่มขึ้น  31.47  ลา้นบาท 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนๆ ลดลง 0.76 ลา้นบาท  

• สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น  130.60 ลา้นบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุน
ระยะยาวเพิ่มขึ้น 156.93 ลา้นบาท ส่วนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ลดลง 23.49 ลา้นบาท สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ลดลง 2.84  ลา้น
บาท 

2) หน้ีสิน 
บริษทัฯมีหน้ีสินรวมจ านวน 111.37 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน    13.12 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.54   

โดยการเปล่ียนแปลงหลกัมาจาก เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 56.83  ลา้นบาท ส ารองผลประโยชน์พนกังาน
เพิ่มขึ้น 12.33 ลา้นบาท หน้ีสินภาษีเงินไดแ้ละหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น 31.38 ลา้นบาท 

3) ส่วนของผูถื้อหุ้น 
บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 1,052.00  ลา้นบาท เพิ่มขึ้น  93.74  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.78    

เกิดจากผลการด าเนินงาน ปี 2562  บริษทัฯมีก าไรสุทธิ จ านวน  95.86   ลา้นบาท  และผลก าไรจากการประมาณ
การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   0.23 ลา้นบาท จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน ซ่ึงยงัไม่ใช่
ก าไรท่ีเกิดขึ้ นจริงลดลงจ านวน 2 ล้านบาท และจัดประเภทก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการเปล่ียนแปลง
สถานะการลงทุนลดลงจ านวน 0.35 ลา้นบาท 
14.3.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

โครงสร้างของเงินทุนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  ประกอบดว้ยหน้ีสินรวม  111.37  ลา้น
บาท และส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 1,052.00  ลา้นบาท  เม่ือเทียบสัดส่วนหน้ีสินของโครงสร้างเงินลงทุนจะเท่ากบั  
ร้อยละ 9.57  ซ่ึงแสดงวา่บริษทัฯ มีฐานะการเงินท่ีมัน่คง 
14.4 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 
14.4.1 แหล่งท่ีมา และใช้ไปของเงินทุน 

1) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจ านวน  112.37  ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2561  จ านวน 8.31   ลา้นบาท โดยสรุป  ดงัน้ี  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

รายการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ปี เปลีย่นแปลง 

2562 2561 จ านวน ร้อยละ 
กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)ในกิจกรรมด าเนินงาน (34.53) 54.83 (89.36) (162.98) 
กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)ในกิจกรรมลงทุน 26.22 (14.64) 40.86 279.10 
กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน - - - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (8.31) 40.19 (48.50) (120.68) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 120.68 80.49 40.19 49.93 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 112.37 120.68 (8.31) (6.89) 

 
• เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานลดลง   สาเหตุหลกัมาจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลงจาก

การจ่ายค่าซ้ือวตัถุดิบ 
• เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น สาเหตุหลกัมาจากมีการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม   
• ในปี 2562 และ ปี 2561 บริษทัฯไม่มีกิจกรรมจดัหาเงิน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น คือ 0.11 :1 เท่า ลดลง จากปี 2561  แสดงถึงสัดส่วนของ

หน้ีสินยงัมีระดบัต ่า เม่ือเทียบกบัแหล่งท่ีมาของส่วนผูถื้อหุน้ 
14.4.2 รายจ่ายลงทุน 
 ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายจ่ายในการลงทุนเก่ียวกบั การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ จ านวน 3 ลา้นบาท 
14.4.3 ความเพยีงพอของสภาพคล่อง 

                  รายการ หน่วย ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

ผลต่าง 

2562 ปี 2561 เพิ่ม (ลด) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 13.83 5.54 8.29 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 7.23 3.52 3.71 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 2.87 4.30 (1.43) 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 102 83 19 

• อตัราส่วนสภาพคล่อง เพิ่มขึ้น เน่ืองจากหน้ีสินหมุนเวียนลดลงจากการจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้ 
• อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เพิ่มขึ้น 3.71 เท่า เม่ือเทียบกบัปี 2561 
• อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ ลดลง 1.43 เท่า เน่ืองจาก การขายลดลง 
• ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย เพิ่มขึ้นเลก็นอ้ย ซ่ึงยงัคงใกลเ้คียงกบัระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ 
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14.4.4 ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม่เติม 
บริษทัฯ มีวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินเพียงพอ ไม่มีความจ าเป็นตอ้งหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม 

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

Sheet Arrangements) 
บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้  25 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจ

เกิดขึ้น ของรายงานและงบการเงิน ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
 
14.6 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีจะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต (Forward looking) 

บริษทัฯ ยงัไม่มีโครงการลงทุน หรือการวิจยัและพฒันาท่ีจะกระทบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะ
การเงินในช่วงเวลา 1 ปีขา้งหนา้ 

ส าหรับธุรกิจหลกัปัจจุบนั     บริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ือง  อย่างไรก็ดีในการจดัท างบ
การเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  จ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่
แน่นอนเสมอ  ซ่ึงการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ี
ประมาณการไว ้ ประเด็นท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคตท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

• ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี  
• การปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
• ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
• สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
• ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2562 

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรบัต าแหน่งกรรมการ  ใหร้ะบปุระเภทของกรรมการดว้ย  เช่น  กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามทีก่  าหนดในหนงัสือรบัรอง                     (2)  ใหร้ะบุคณุวฒุทิางการศึกษาสงูสดุ   โดยระบุวิชาเอก  วิชาโท   ชื่อคณะ   และสถาบนัการศึกษา  การอบรมเกี่ยวกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD))     (3)  ใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะดว้ย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธท์างสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ใหร้ะบุประสบการณเ์ฉพาะที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 
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ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติั
อบรม  (2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

1. นางสาวดาลดัย ์ ทรัพยท์วีชยักุล 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือ
แทนบริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ
รับรอง 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ   25 ปี 
(ตั้งแต่ปี 2538) 

63  ปี • ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์  
University of Illinois, U.S.A. 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอนัดบั 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 กรรมการบริหารและกรรมการ
ผูช่้วยผูอ้  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 โฮลดิ้ง 
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 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. เดอะรอยลัโฮเต็ล 
2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บจก. คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2562 

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรบัต าแหน่งกรรมการ  ใหร้ะบปุระเภทของกรรมการดว้ย  เช่น  กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามทีก่  าหนดในหนงัสือรบัรอง                     (2)  ใหร้ะบุคณุวฒุทิางการศึกษาสงูสดุ   โดยระบุวิชาเอก  วิชาโท   ชื่อคณะ   และสถาบนัการศึกษา  การอบรมเกี่ยวกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD))     (3)  ใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะดว้ย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธท์างสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ใหร้ะบุประสบการณเ์ฉพาะที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 
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ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติั
อบรม  (2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
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. นวเวช อินเตอร์เนชัน่แนล 
2. นางอรนุช  สูงสว่าง 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ  1 ปี   
(ตั้งแต่  1 มกราคม 2562) 

68 • Doctor of Business 
Administration (Information 
Systems), Mississippi State 
University, U.S.A. 

• Master of Accounting 
(Information Systems), 
University of Florida, U.S.A. 

• Master of Accounting, The 
Ohio State University, U.S.A. 

• บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 
2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 22/2002  

• DCP Refresher  Course (RE  

  2518 – 2555 อาจารยป์ระจ า  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2540 – 2544 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2544 - 2557 กรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไทยพาณิชยส์ามคัคีประกนัภยั 

2545 – 2549 หวัหนา้ภาควิชาการบญัชี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2548 - 2550 เลขาธิการ สมาคมการบญัชีไทย 
2550 - 2559 กรรมการอิสระและประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษทัขนส่ง จ ากดั (รัฐวิสาหกิจ) 

2554 – 2562 ผูอ้  านวยการ ส านกัการรับรอง
มาตรฐานระดบันานาชาติ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2562 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

2538 – ปัจจุบนั กรรมการ สถาบนั AIMS 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2562 

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรบัต าแหน่งกรรมการ  ใหร้ะบปุระเภทของกรรมการดว้ย  เช่น  กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามทีก่  าหนดในหนงัสือรบัรอง                     (2)  ใหร้ะบุคณุวฒุทิางการศึกษาสงูสดุ   โดยระบุวิชาเอก  วิชาโท   ชื่อคณะ   และสถาบนัการศึกษา  การอบรมเกี่ยวกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD))     (3)  ใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะดว้ย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธท์างสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ใหร้ะบุประสบการณเ์ฉพาะที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 
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ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติั
อบรม  (2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

-  
 

 • DCP) รุ่น 5/2007  
• Audit Committee Program  

(ACP) รุ่น 19/2007 

 
 

 
 

2555 – ปัจจุบนั อาจารยพิ์เศษ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2559 – ปัจจุบนั อนุกรรมการตรวจสอบ  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2560 – ปัจจุบนั คณะกรรมการจรรยาบรรณ  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

3. นายพิลาศพงษ ์ ทรัพยเ์สริมศรี 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ 9 ปี   
(ตั้งแต่  1 มกราคม 2554) 

69 ปี • ปริญญาเอก วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 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 

- - 
 
 
 
 
 
 
 

 

2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. Thai E-Communication¬ 

ม.ค. 54 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ/ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) แบบ 56–1  (ทจ. 79/2561) 

 
เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2562 

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรบัต าแหน่งกรรมการ  ใหร้ะบปุระเภทของกรรมการดว้ย  เช่น  กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามทีก่  าหนดในหนงัสือรบัรอง                     (2)  ใหร้ะบุคณุวฒุทิางการศึกษาสงูสดุ   โดยระบุวิชาเอก  วิชาโท   ชื่อคณะ   และสถาบนัการศึกษา  การอบรมเกี่ยวกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD))     (3)  ใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะดว้ย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธท์างสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ใหร้ะบุประสบการณเ์ฉพาะที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 

80 --  UT 56-1/2562  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติั
อบรม  (2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

4. นายปรีชา  วฒันศรานนท์ 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ 4 ปี 
7 เดือน (ตั้งแต่  20 พ.ค. 2558) 

67 ปี • ปริญญาตรี ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ 
สาขาเคร่ืองกล สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ วิทยา
เขตพระนครเหนือ 

•  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 / กรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

5. นางพิมพพ์ร  โชติรัตนกุล 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือ
แทนบริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ
รับรอง 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  6 ปี 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557) 

69 ปี • ปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการ
ทัว่ไป 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 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) แบบ 56–1  (ทจ. 79/2561) 

 
เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2562 

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรบัต าแหน่งกรรมการ  ใหร้ะบปุระเภทของกรรมการดว้ย  เช่น  กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามทีก่  าหนดในหนงัสือรบัรอง                     (2)  ใหร้ะบุคณุวฒุทิางการศึกษาสงูสดุ   โดยระบุวิชาเอก  วิชาโท   ชื่อคณะ   และสถาบนัการศึกษา  การอบรมเกี่ยวกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD))     (3)  ใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะดว้ย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธท์างสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ใหร้ะบุประสบการณเ์ฉพาะที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 

81 --  UT 56-1/2562  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติั
อบรม  (2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

     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 

6. นาวาเอกสุพิช  สังขโกวิท ร.น. 

- กรรมการ  
- กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือ
แทนบริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ
รับรอง 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 12 ปี 8 
เดือน (ตั้งแต่   24 เม.ย.2550) 

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

- - 2537 - 2548 ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
2549 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ยเูน่ียนสเตนเลสสตีลโปรดกัส์ 
2550 - 2562 กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการ บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 • ประกาศนียบตัร โรงเรียนเสนาธิ
การทหารเรือ สถาบนัวิชาการ
ทหารเรือชั้นสูง 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล
เรือ โรงเรียนนายเรือ 

• Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 63/2007 

     

7. นายชุตินธร  ดารกานนท ์

- กรรมการ 

- กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือ
แทนบริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ
รับรอง 

60 ปี • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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 
2544 –มี.ค.  2552 

กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร์ 
บจก. ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี่ (ไชน่า) 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) แบบ 56–1  (ทจ. 79/2561) 

 
เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2562 

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรบัต าแหน่งกรรมการ  ใหร้ะบปุระเภทของกรรมการดว้ย  เช่น  กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามทีก่  าหนดในหนงัสือรบัรอง                     (2)  ใหร้ะบุคณุวฒุทิางการศึกษาสงูสดุ   โดยระบุวิชาเอก  วิชาโท   ชื่อคณะ   และสถาบนัการศึกษา  การอบรมเกี่ยวกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD))     (3)  ใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะดว้ย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธท์างสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ใหร้ะบุประสบการณเ์ฉพาะที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 

82 --  UT 56-1/2562  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติั
อบรม  (2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 6 ปี 11 
เดือน (ตั้งแต่   19 ก.พ. 2556) 

 •       

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์         
สาขาอุตสาหการ Stanford 
University, USA 

• Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 17/2004 

  2545 – ม.ค. 61 รองประธานกรรมการ / 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บจก. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย 

   2545 – ม.ค. 61 รองประธานกรรมการ / 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม 

    2550 - 2555 รองประธานกรรมการสาย
กิจการในประเทศจีน 

บมจ. สหยเูน่ียน 

พ.ค.  57 – ก.พ.. 60 กรรมการ บจก. เดอะรอยลัโฮเต็ล 
ม.ีค.  60 – ก.พ.. 61 รองประธานกรรมการ บจก. เดอะรอยลัโฮเต็ล 

     2562 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เดอะรอยลัโฮเต็ล 
     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 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) แบบ 56–1  (ทจ. 79/2561) 

 
เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2562 

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรบัต าแหน่งกรรมการ  ใหร้ะบปุระเภทของกรรมการดว้ย  เช่น  กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามทีก่  าหนดในหนงัสือรบัรอง                     (2)  ใหร้ะบุคณุวฒุทิางการศึกษาสงูสดุ   โดยระบุวิชาเอก  วิชาโท   ชื่อคณะ   และสถาบนัการศึกษา  การอบรมเกี่ยวกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD))     (3)  ใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะดว้ย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธท์างสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ใหร้ะบุประสบการณเ์ฉพาะที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 

83 --  UT 56-1/2562  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติั
อบรม  (2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
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. เดอะรอยลัโฮเต็ล 
     พ.ย. 61 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. สหยเูน่ียน โฮลดิ้ง 
     ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  รองประธาน

กรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการ 
และกรรมการ 

บริษทัต่างๆในกลุ่มสหยเูน่ียน 

     เม.ย. 60 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. การแพทย ์สุขมุวิท 62 
     ธ.ค. 60 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชัน่แนล 

8. นางจนัทรตรี  ดารกานนท์ 

- กรรมการ 

- กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

- กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือ
แทนบริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ
รับรอง 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 5 ปี  
(ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558) 

 • แพทยศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิตการจดัการ สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
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 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) แบบ 56–1  (ทจ. 79/2561) 

 
เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2562 

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรบัต าแหน่งกรรมการ  ใหร้ะบปุระเภทของกรรมการดว้ย  เช่น  กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามทีก่  าหนดในหนงัสือรบัรอง                     (2)  ใหร้ะบุคณุวฒุทิางการศึกษาสงูสดุ   โดยระบุวิชาเอก  วิชาโท   ชื่อคณะ   และสถาบนัการศึกษา  การอบรมเกี่ยวกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD))     (3)  ใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะดว้ย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธท์างสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ใหร้ะบุประสบการณเ์ฉพาะที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 

84 --  UT 56-1/2562  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติั
อบรม  (2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

-      ก.ย. 57 – 2559 กรรมการรองผูอ้  านวยการ บมจ. สหยเูน่ียน 
พ.ค.  57 – มี.ค. 60 กรรมการ บจก. เดอะรอยลัโฮเต็ล 
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 
ส.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. การแพทย ์สุขมุวิท 62 
ธ.ค. 60 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชัน่แนล 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) แบบ 56–1  (ทจ. 79/2561) 

 
เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2562 

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรบัต าแหน่งกรรมการ  ใหร้ะบปุระเภทของกรรมการดว้ย  เช่น  กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามทีก่  าหนดในหนงัสือรบัรอง                     (2)  ใหร้ะบุคณุวฒุทิางการศึกษาสงูสดุ   โดยระบุวิชาเอก  วิชาโท   ชื่อคณะ   และสถาบนัการศึกษา  การอบรมเกี่ยวกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD))     (3)  ใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะดว้ย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธท์างสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ใหร้ะบุประสบการณเ์ฉพาะที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 

85 --  UT 56-1/2562  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติั
อบรม  (2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

9. นางสรัญญา  ดารกานนท์ 

- กรรมการ 

- กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือ
แทนบริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ
รับรอง 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 4 ปี 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559) 

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

• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• Director Accreditation Program 
(DAP) 126/2016 

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

ก.ค. 47 – ม.ิ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 

เม.ย. 60 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนการก่อสร้าง 

เม.ย. 61 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลิตภณัฑวี์นสั 
เม.ย. 61 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนรีซอร์ส์โฮลดิ้งส์ 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) แบบ 56–1  (ทจ. 79/2561) 

 
เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2562 

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรบัต าแหน่งกรรมการ  ใหร้ะบปุระเภทของกรรมการดว้ย  เช่น  กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามทีก่  าหนดในหนงัสือรบัรอง                     (2)  ใหร้ะบุคณุวฒุทิางการศึกษาสงูสดุ   โดยระบุวิชาเอก  วิชาโท   ชื่อคณะ   และสถาบนัการศึกษา  การอบรมเกี่ยวกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD))     (3)  ใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะดว้ย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธท์างสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ใหร้ะบุประสบการณเ์ฉพาะที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 

86 --  UT 56-1/2562  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติั
อบรม  (2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

10. นางชฎาพร   เจียมสกุลทิพย ์

- เลขานุการบริษทั 

- จ านวนปีท่ีเป็นเลขานุการบริษทั 11  

57 ปี • ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  สาขา
การจดัการ  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

• ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี       
วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิค 
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 

  • สัมนาโครงการ CGR Workshop 2019 “Enchancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• สัมนาโครงการ CGR Workshop 1/2018 “Enchancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
• หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 11/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• หลกัสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28)  สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
• อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP)  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• หลกัสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (P01) 

หลกัสูตรการจดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม  
หลกัสูตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและประเด็นส าคญัดา้นความยัง่ยืน (S04)  
หลกัสูตรการประเมินผลและการจดัการขอ้มูลดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (S05)  
หลกัสูตรการจดัท ารายงานแห่งความยัง่ยืน (S06)  ของศูนยพ์ฒันาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• หลกัสูตรผูช้  านาญการศุลกากร กรมศลุกากร 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) แบบ 56–1  (ทจ. 79/2561) 

 
เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2562 

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรบัต าแหน่งกรรมการ  ใหร้ะบปุระเภทของกรรมการดว้ย  เช่น  กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามทีก่  าหนดในหนงัสือรบัรอง                     (2)  ใหร้ะบุคณุวฒุทิางการศึกษาสงูสดุ   โดยระบุวิชาเอก  วิชาโท   ชื่อคณะ   และสถาบนัการศึกษา  การอบรมเกี่ยวกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD))     (3)  ใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะดว้ย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธท์างสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ใหร้ะบุประสบการณเ์ฉพาะที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 

87 --  UT 56-1/2562  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติั
อบรม  (2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

11. นายพีรวุฒิ  เลาหะพนัธ์ุ 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 

49 ปี 
 

• ปริญญาเอก วสัดุศาสตร์และ
วิศวกรรมวสัดุ Case Western 
Reserve University, Cleveland 
OH, USA. 

• ปริญญาโท วสัดุศาสตร์และ
วิศวกรรมวสัดุ Case Western 
Reserve University, Cleveland 
OH, USA. 

• ปริญญาตรี วสัดุศาสตร์และ
วิศวกรรมวสัดุ Caenegie Mellon 
University, Pittsburg, PA,  
USA. 

• หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิตการจดัการ 
สถาบนับญัฑิตบริหารธุรกิจศศิ
นทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• Director Accreditation Program 
(DAP) 168/2020 

 
 

 
 

ม.ค. 55 – มี.ค. 58 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย Application 
Technology 

บมจ. ลินเด ้(ประเทศไทย) 

เม.ย. 58 – ธ.ค. 60 ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด บมจ. ลินเด ้(ประเทศไทย) 
เม.ย. 62 – ต.ค. 62 ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บจก.ศรีพจน์ 
พ.ย. 62 – ธ.ค. 62 รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
ม.ค. 63 – ปัจจุบนั กรรมการรองผูจ้ดัการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) แบบ 56–1  (ทจ. 79/2561) 

 
เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2562 

หมายเหต ุ        (1)  ส าหรบัต าแหน่งกรรมการ  ใหร้ะบปุระเภทของกรรมการดว้ย  เช่น  กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามทีก่  าหนดในหนงัสือรบัรอง                     (2)  ใหร้ะบุคณุวฒุทิางการศึกษาสงูสดุ   โดยระบุวิชาเอก  วิชาโท   ชื่อคณะ   และสถาบนัการศึกษา  การอบรมเกี่ยวกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ  (เชน่  การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD))     (3)  ใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะดว้ย    (4)  หมายถึงความสมัพนัธท์างสายโลหิต  โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    (5) ใหร้ะบุประสบการณเ์ฉพาะที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 

88 --  UT 56-1/2562  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  (1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติั
อบรม  (2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ ประเภทธุรกิจ 

12. นางสาวประยรู  ศรีพระราม 
• ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

57 ปี ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
บณัฑิต (การบญัชี) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

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

13. นายวีรธรรม   ภูจิญญาณ์ 
• ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

65 ปี ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

     2555 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการขายและการตลาด บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

14. นางสาวนภาพร  เกรียงไกรวานิช 
• ผูจ้ดัการฝ่ายประสานงานผลิต

และขาย 

63 ปี ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- - 2550 – ปัจจุบนั ผจก.ฝ่ายประสานงานผลิตและ
ขาย 

บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

   

15. นายสมชยั  เลา้เรืองตระกูล 
• ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานทอผา้ 

60 ปี ปวช.ส่ิงทอ วิทยาลยัเทคนิคโพ
ธาราม 

- -- 2555 - 2556 ผูจ้ดัการส่วนทอผา้ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 2557 ผูจ้ดัการฝ่ายทอผา้ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 2558 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานทอผา้ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

16. นายวรงค ์ วิไลหงษ ์
• ผูจ้ดัการฝ่ายการบริหาร 

54 ปี ปริญญาตรี นิติศาสตร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-   - 2546  - 2550 ผูจ้ดัการส่วนจดัซ้ือ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

   2551 - 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายการบริหาร บจ. ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์

   2561 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายการบริหาร บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 



 บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) แบบ 56–1  (ทจ. 79/2561) 
 
เอกสารแนบ  2  รายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ในบริษทัร่วม  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ณ 31 ธนัวาคม 2562 

 - 89 - UT 56-1/2562 

รายช่ือบริษทั บมจ. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
รายช่ือ UT UNF (2) UBM AAP MRC UG SUC USM 

1. นางสาวดาลดัย ์             ทรัพยท์วีชยักุล ประธานกรรมการ  / / X X X / 
2. นางอรนุช                       สูงสว่าง 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                 สังขโกวิท .(1) กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการ        
9. นางสรัญญา                    ดารกานนท ์ กรรมการ        

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

       =  กรรมการรองผูอ้  านวยการ    =  รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ  

  
 บมจ.  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง   

• UT : บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ • UNF  : บจ. ยนิูไฟเบอร์ 
• AAP :  บจ. แอลซิโก ้เอเชีย แปซิฟิก 

• SUC :  บมจ. สหยเูน่ียน 
• UG   : บจ.ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์

• UBM : บจ.ยเูน่ียนบริหารธุรกิจ 
• USM :  บจ. ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์

• MRC : บจ.ยเูน่ียนไมครอนคลีน 

หมายเหตุ 
(1) นาวาเอกสุพิช  สังขโกวิท ลาออกจากกรรมการ เน่ืองจากเกษียณอาย ุมีผล ตั้งแต่  1 มกราคม  2563 
(2) UNF เปลี่ยนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ UNF จ านวน 14,400 หุ้น ให้กบั SUC  เป็นผลให้บรืษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน UNF เป็นร้อย

ละ 19.63 
 
 

 
  



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) แบบ 56–1  (ทจ. 79/2561) 

เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของ
บริษทั (compliance) 

 - 90- UT 56-1/2562 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
ช่ือ- สกุล นางสาววนิดา   โชคเหมาะ 
ต าแหน่ง หวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน 
อายุ         43  ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท      : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  : ไม่มี 
วุฒิการศึกษา  

- ปริญญาตรี  การบริหารการจดัการ สถาบนัราชภฎัสวนดุสิต 
การอบรม 

1. ISO 9001:2015 เทคนิคการเตรียมเอกสารส าหรับการจดัท าระบบมาตรฐาน 
2. ISO 9001:2015 การตีความขอ้ก าหนด 
3. ISO 9001:2008 Advance Audit Techniques Training Course 
4. ISO 9001:2008 Internal Auditor Training Course  
5. การป้องกนัการทุจริตในองคก์ร 
6. การปฏิบติังานตรวจสอบภายในและเทคนิคการเขียนรายงาน 
7. การประเมินความเส่ียง  
8. เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน 
9. การปฎิบติังานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ 
10. วิธีการประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 

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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ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสุงสุดในสายงานบัญชี และผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท าบัญชี 
 
ช่ือ- สกุล   นางสาวประยรู   ศรีพระราม 
ต าแหน่ง   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 
อายุ        57    ปี 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง  1 กุมภาพนัธ์  2553 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท      : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  : ไม่มี 
วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี)  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการอบรม 

1. เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเส่ียงโครงการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอยา่งย ัง่ยนื     
จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. Insight Financial Management เสริมศกัยภาพใหกิ้จการ ผ่านการ บริหารการเงินอยา่งมืออาชีพ              
จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

3. งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน  (19 ส.ค – 2 ก.ย 2543)      
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4. หลกัสูตรมาตรฐานการบญัชีอ่ืนๆ อบรมปีละ12 ชัว่โมง เพื่อพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางการบญัชี(CPD) 
ตามหลกัเกณฑข์องกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ละสภาวิชาชีพ   

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 2562 มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินมีจ านวนประมาณ 670 ลา้นบาท  ซ่ึงประเมินโดยผู ้

ประเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑร์าคาตลาด และใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณารายได ้(Income Approach) ส าหรับ
อาคารโรงงานใหเ้ช่ามีมูลค่า 7 ลา้นบาท 

ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีปี 2562  บริษทัไม่มีการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นผลใหมี้
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือมีการตีราคาทรัพยใ์หม่   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  


















