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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริ ษทั ฯเริ่ มประกอบธุ รกิ จตั้งแต่วนั ที่ 21 มีนาคม 2520 ในการผลิ ตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
โดยผ่านกระบวนการผลิ ตที่ครบวงจรตั้งแต่ปั่นด้าย ทอผ้า ฟอกย้อมและตกแต่งสาเร็ จ ต่อมาเมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด โดยมีบริ ษทั สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน) ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
เมื่อ 16 สิ งหาคม 2551 ได้ปรับลดกระบวนการผลิต โดยหยุดกระบวนการฟอกย้อมและตกแต่ง
สาเร็ จ และนาทรัพย์สินในส่ วนของโรงงานฟอกย้อมไปร่ วมลงทุนกับ Ten Cate Advanced Textiles BV
จัดตั้งบริ ษทั เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริ คเอเชีย จากัด (TCUA) ดาเนินธุ รกิจผลิตผ้าป้ องกันภัยและ
อันตรายจากการทางาน
ปัจจุบนั TCUA ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 22
มีนาคม 2556 และอยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี
สื บเนื่องจากปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ต่อเนื่ องมาหลายปี ส่ งผลให้สภาวะตลาดสิ่ งทอถดถอย
บริ ษทั ฯได้ปรับลดกาลังการผลิตลงตามลาดับ ซึ่ งปั จจุบนั มีกาลังการผลิตผ้าทอประมาณ 1 ล้านเมตรต่อ
เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ลดปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน และลดค่าใช้จ่ายการ
บารุ งรักษาเครื่ องจักรที่เหลือจากการผลิตให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
บริ ษทั ฯ มีสานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 1828 ถนน สุ ขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุ งเทพมหานคร 10260 และสาขาซึ่งประกอบด้วยโรงงานปั่ นด้าย และโรงงานทอผ้าตั้งอยูเ่ ลขที่ 205 หมู่ 4
ถนนสุ ขมุ วิท (กม. 39.5) ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1.1 กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบในการกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goals) วัตถุประสงค์ (Objectives) และกลยุทธ์ ( Strategies) ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
บริ หารสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ภายใต้
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
พันธกิจ (Mission)
 ยึดปฏิบตั ิตามค่านิยมหลักของบริ ษทั ฯ – คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
 จัดการทรัพย์สินที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
 สรรหาธุ รกิจใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน
 ยึดมัน่ ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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วัตถุประสงค์ ( Objectives )
 บริ หารสิ นทรัพย์ให้ได้ผลคุม้ ค่า
เป้ าหมาย (Goals)
 เพื่อให้มีผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม
กลยุทธ์ ( Strategies)
 ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนธุ รกิจใหม่
 แผนหยุดดาเนินธุ รกิจสิ่ งทอ
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญในช่ วง 3 ปี ทีผ่ ่านมา
 บริ ษทั ฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับอานาจในการควบคุม โครงสร้างการถือหุ ้น การ
จัดการ หรื อลักษณะการประกอบธุ รกิจ
 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมรับทราบ แนวทางปฎิบตั ิในการบันทึกบัญชี
เงินลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพนั ธ์ และสัญญาเช่าสาหรับกลุ่มสหยูเนี่ยน โดย
บริ ษทั ฯต้องจัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) โดยมีผลบังคับใช้สาหรับ
งบการเงินที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
 บริ ษ ัท ฯ ได้จ ัดหาอุ ป กรณ์ ป ระกอบเครื่ องจัก รที่ ใ ช้ใ นกระบวนการผลิ ต เพื่ อปรั บ ปรุ ง และทดแทน
อุปกรณ์เดิมที่ลา้ สมัย และรวมถึงการปรับปรุ งอาคารโรงงานให้มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ดีข้ ึน รวม
เป็ นเงิน 19 ล้านบาท
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ถือหุน้ ในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ชื่อบริ ษทั
บจ. เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟ
แฟบบริ คเอเชีย (1)
บมจ. สหยูเนี่ยน
บจ. ยูนิไฟเบอร์

บจ. ยูเนี่ยนบริ หารธุรกิจ
บจ. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน

ประกอบธุรกิจ
ผลิต และจาหน่ายผ้าสี
ลงทุน จาหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
บางประเภทของบริ ษทั ในกลุ่ม
ลงทุน ธุรกิจนายหน้าและบริ การซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่ งทอและวัตถุดิบ
อื่นๆ
ลงทุน
ผลิตและจาหน่ายชุดป้ องกันไฟฟ้าสถิต
และฝุ่ นละออง

UT ถือหุน้
(%)
49.35

ถือหุน้ ใน
UT (%)
-

0.33

49.88

19.63

-

19.00
13.00

17.10
-

บริ ษทั
ร่ วม
/

หมายเหตุ (1) บริ ษทั เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริ คเอเชี ย จากัด (TCUA) ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อ 22 มีนาคม
2556 และอยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ต้ งั สารองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน TCUA ไว้เต็มจานวนแล้ว
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1.4 ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มสหยูเนี่ยน ในระหว่างปี มีรายการธุ รกิจระหว่างกันที่เป็ นไปตามธุ รกิจปกติ
ทางการค้าทัว่ ไป ไม่มีลกั ษณะการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการระหว่างกันปี 2563
ได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน
2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ ายผ้าทอตามคาสั่งซื้ อของลู กค้า โดยผ่านกระบวนการปั่ น
ด้าย และกระบวนการทอผ้า บริ ษทั ฯ อาจมีรายได้จากการให้บริ การปั่ นด้าย และ/หรื อทอผ้า โดยใช้วตั ถุดิบ
จากผูว้ า่ จ้างโดยมีโครงสร้างรายได้ตามตารางด้านล่างนี้
สาหรับการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ฯได้รับส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสี ย
(1) โครงสร้ างรายได้
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่ม
ธุรกิจ

ดาเนินการโดย

% การ
ถือหุน้
ของ
บริ ษทั

ปี 2563
รายได้
(ล้าน
บาท)

%

ปี 2562
รายได้
(ล้าน
บาท)

%

ปี 2561
รายได้
(ล้าน
บาท)

%

432.52

91.84

511.06

68.08

760.57

83.45

-

0.44

0.06

84.23

9.98

บริ ษทั :
ผลิตและจาหน่ายผ้า
ทอ เส้นด้าย และ
บริ การ

บมจ. ยูเนี่ยน
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ

บริ ษทั ร่ วม :
ลงทุน ธุรกิจนายหน้า บจ. ยูนิไฟเบอร์
และบริ การซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่ ง
ทอและวัตถุดิบอื่นๆ

19.63(1)

-

ผลิต และจาหน่ายผ้าสี

บจ.เทนคาเต้-ยูเนี่ยน
โปรเทคทีฟแฟบ
บริ คเอเชีย

49.35

-

รายได้อื่น

บมจ. ยูเนี่ยน
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ
รวม

-

-

38.41

8.16

239.21

31.86

59.83

6.57

470.93

100.00

750.71

100.00

904.63

100.00

หมายเหตุ
(1)
บริ ษทั ฯ รับรู้ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ยูนิไฟเบอร์ จากัด จนถึงไตรมาสที่สอง ของปี 2562 ในสัดส่ วนการ
ถือหุ้น 20.83% และเปลี่ยนแปลงสถานะจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
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ผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2563 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริ การสิ่ งทอ จานวน 432.52
ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 78.54 ล้านบาท คิดเป็ น ร้อยละ 15.37 แบ่งเป็ นการขายส่ งออก 368.95
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.75 และการขายในประเทศ 63.57 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 6.32
บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่น จานวน 38.41 ล้านบาท ซึ่ งมาจากการขายเศษวัตถุดิบ การให้เช่ าสิ นทรั พย์
บางส่ วน เงินปันผลจากการลงทุน และอื่นๆ
2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ผลิ ตภัณฑ์หลักของบริ ษทั ฯ คื อ ผ้าทอ โดยมี ท้ งั ผ้าฝ้ าย 100% ผ้าฝ้ ายผสมโพลีเอสเตอร์ หรื อใย
สังเคราะห์อื่นๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสาหรับนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตผ้า Workwear และผ้าที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมอื่น บริ ษทั ฯ มีบริ การรับผลิตเส้นด้าย และ/หรื อทอผ้า โดยใช้วตั ถุดิบของผูจ้ า้ ง
บริ ษทั ฯไม่ได้พ่ งึ พิงผูข้ ายหรื อลูกค้า หรื อผูจ้ ดั จาหน่ายรายใด ที่มีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินธุ รกิจ
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริ การที่สาคัญ
 บริ ษทั ฯมีนโยบายการตลาดโดยมุ่งเน้นลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่สินค้ามี
เครื่ องหมายการค้าเป็ นที่รู้จกั ในระดับนานาประเทศ
 ในปี 2563 บริ ษทั จาหน่ายสิ นค้าโดยตรงให้กบั ลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มี
สัดส่ วนมูลค่าการขายในประเทศ และต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 15 และ 85
 บริ ษทั ฯมีลูกค้าหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 10 ราย โดยลูกค้าต่างประเทศได้แก่
ญี่ปุ่น อังกฤษ และอิตาลี
 ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯมีรายได้จากลูกค้า 2 รายที่เกิน 30% ของยอดซื้ อรวม แต่บริ ษทั ฯ
ไม่ได้พ่ งึ พิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่จะมีผลต่อความอยูร่ อดของบริ ษทั ฯ
(ข) สภาพการแข่งขัน
 ปี 2563 ภาวะอุตสาหกรรมสิ่ งทอกลุ่มเส้นใยสิ่ งทอผ้าผืนยังคงหดตัวที่เป็ นผลมาจากการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจและการเงินโลก การเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างอังกฤษกับ EU รวมถึง
การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19
 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมสิ่ งทอคาดว่ายังคงชะลอตัว เนื่องจากยังคงประสบปั ญหาหลายด้าน
อาทิเช่น มาตราการกีดกันทางการค้าในรู ปแบบต่างๆ สถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ
และของประเทศคู่คา้ ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด-19 ที่ได้ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดาเนินชีวติ ความต้องการผูบ้ ริ โภคลดลง ทาให้การแข่งขันสู งขี้น
 บริ ษทั ฯมีคู่แข่ง 12 ราย แบ่งเป็ นในประเทศ 6 ราย และต่างประเทศ 6 ราย
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 บริ ษทั ปรับลดกาลังการผลิตผ้าทออยูท่ ี่ประมาณ 1 ล้านเมตรต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า การขาดแคลนแรงงาน และลดค่าใช้จ่ายการบารุ งรักษาเครื่ องจักรที่
เหลือจากการผลิตให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
 สภาพการแข่งขันในอนาคต ยังคงให้ความสาคัญด้านราคาเป็ นหลัก
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ฯ มีโรงงานผลิตสิ นค้า ตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 205 หมู่ 4 ถ.สุ ขมุ วิท (กม. 39.5) ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 จากสถานการณ์ตลาดด้านสิ่ งทอที่ชะลอตัวต่อเนื่ องมาหลาย
ปี และมีแนวโน้มลดลง บริ ษทั ฯได้ทยอยปรับลดกาลังการผลิตลงประมาณ 50% เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า ผลผลิตในปี 2563 เปรี ยบเทียบกับปี 2562 และ 2561 ดังนี้
รายการ

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

1.โรงงานปั่ นด้าย
 กาลังการผลิต

(พันปอนด์)

7,200

14,400

14,400

 ผลิตจริ ง

(พันปอนด์)

7,046

9,242

13,062

(พันเมตร)
(พันเมตร)

10,200
9,843

20,400
12,705

20,400
17,179

2. โรงงานทอผ้า
 กาลังการผลิต
 ผลิตจริ ง

นโยบายการผลิตของบริ ษทั มุ่งเน้นผลิต สิ นค้าสิ่ งทอประเภท Technical workwear ตามคาสั่งซื้ อ
ของลูกค้า ให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของกระบวนการผลิต
วัต ถุ ดิ บ หลัก ที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต ได้แ ก่ ฝ้ า ย ต้อ งน าเข้า จากต่ า งประเทศทั้ง หมด ส าหรั บ เส้ น ใย
สังเคราะห์ส่วนใหญ่จดั หาจากผูผ้ ลิตภายในประเทศ
 บริ ษทั ฯไม่ได้พ่ งึ พิงผูจ้ ดั จาหน่ายรายใดรายหนึ่ง ที่มีบทบาทสาคัญต่อการอยูร่ อดของบริ ษทั ฯ
 สภาพปั ญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ อาจมีขอ้ จากัดบางประการเกี่ยวกับการจัดหา
 การจัดหาวัตถุดิบหลักประเภท เช่น ฝ้าย เป็ นผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งอาศัยสภาพอากาศ
ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ มีความผันผวนตามฤดูกาลในแต่ละปี รวมถึงสภาวะราคาใน
ตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
 การจัดหาเส้นใยสังเคราะห์ เนื่องจากมีจานวนผูผ้ ลิตน้อยราย และแต่ละรายจะมีคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯต้องการแตกต่างกัน ซึ่ งราคาจะผันแปรไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์
และกลไกตลาด
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 ในปี 2563 ได้สั่งซื้ อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผ้าทอจากผูจ้ าหน่าย รวม 11 ราย มูลค่าการซื้ อ
วัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศมีสัดส่ วนคิดเป็ นร้อยละ 66 : 34
(ข) ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรื อการกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้
วัตถุดิบเหลือใช้ในกระบวนการผลิตได้แก่ เศษฝ้าย เศษด้าย เศษผ้า และเศษวัสดุห่อหุ ม้ บริ ษทั ฯ ได้
ปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การกาจัดสิ่ งปฏิกูล หรื อ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ซึ่ งผล
การปฏิบตั ิงานในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาไม่ปรากฎมีกรณี ขอ้ พิพาทหรื อกรณี ฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมแต่อย่าง
ใด
2.4 งานทีย่ ังไม่ ได้ ส่งมอบ
ไม่มี เนื่ องจากลักษณะการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ฯไม่เป็ นงานโครงการหรื อสร้ า งชิ้ นงานที่ มี
มูลค่าสู ง
3 ปัจจัยความเสี่ ยง
3.1 ความเสี่ ยงจากการจัดหาวัตถุดิบล่วงหน้ า
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จปั่ นด้าย ทอผ้า ซึ่ งใช้ฝ้ายและโพลี เอสเตอร์ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต การจัดหา
ฝ้ ายและโพลี เอสเตอร์ มีความแปรผันทั้งราคาและปริ มาณที่อาจจะต่างไปจากที่คาดการณ์ ไว้ ราคาฝ้ ายใน
ตลาดโลกจะมีความผันแปรไปตามปั จจัยต่างๆ เช่ น สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเพาะปลูกฝ้ายในแต่ละปี
การเก็งกาไรของกองทุนรวม Hedge Fund ปริ มาณฝ้ายคงเหลือในตลาดโลก และนโยบายการนาเข้าของจีน
เป็ นต้น สาหรับโพลีเอสเตอร์ ราคาโพลีเอสเตอร์ มีความแปรผันตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลสหรัฐ ซึ่ งจะมี
ผลต่อการจากัดปริ มาณการสั่งซื้ อและระยะเวลาการส่ งมอบ อย่างไรก็ดี บริ ษทั จาเป็ นต้องจัดหาวัตถุดิบไว้
ล่วงหน้าในปริ มาณที่คาดว่าจะผลิตสิ นค้าให้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้าที่มี Lead time การสั่งซื้ อในช่วง
สั้นๆ จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความผันผวนของราคาฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ ตามที่กล่าวข้างต้น
ซึ่ งอาจมี ผลกระทบต่อไปยังผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการป้ องกันความเสี่ ยง
ดังกล่ าว โดยการติดตามสภาวะการเปลี่ ยนแปลงราคาวัตถุ ดิบหลักอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่ อง รวมทั้งการ
ติดต่อกับลู กค้าถึ งแนวโน้มความต้องการของสิ นค้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริ หารจัดการจัดซื้ อวัตถุ ดิบให้มี
ปริ มาณที่เพียงพอ และเหมาะสม
3.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ จาหน่ายสิ นค้าไปต่างประเทศมีมูลค่าคิดเป็ นร้อยละ 85 ของยอดขาย โดยขาย
สิ นค้าเป็ นเงินสกุล US Dollar และ เงินสกุล Euro ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีส่วนกระทบต่อผล
การดาเนิ นงานได้ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมี
มาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงได้แก่การทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ให้ครอบคลุมมูลค่าของ
สิ นค้าตามคาสั่งซื้ อของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา และการบริ หารรายได้และรายจ่ายที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ให้อยูใ่ นสกุลเดียวกัน
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3.3 ความเสี่ ยงจากบริษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ มากกว่ าร้ อยละ 25
บริ ษทั สหยูเนี่ ย น จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ลัก ษณะของรายการระหว่างกันเป็ น
รายการที่ เกิ ด ขึ้ นตามปกติ ธุ รกิ จ ที่ มี เ งื่ อนไขทางการค้า ทัว่ ไป อี ก ทั้ง ยัง มี ค ณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน มีอานาจ
หน้าที่ในการพิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั วาระพิจารณาอนุ มตั ิ การทา
รายการที่เกี่ ยวโยงกัน บริ ษทั ฯมี นโยบายกาหนดให้กรรมการที่ มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมและไม่ได้อยูใ่ นที่ประชุม
4 ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก
ทรัพย์สินที่สาคัญ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
1. ที่ดิน 3 แปลง ที่ต้ งั เลขที่ 205 ม.4
เป็ นเจ้าของ
70.937
ไม่มี
ถ.สุ ขมุ วิท ก.ม. 39.5 ต.บางปูใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รวมเนื้อที่ 218
ไร่ - งาน 33 ตารางวา
2. ที่ดิน 4 แปลง ที่ต้ งั เลขที่ 65 ถ. บางนาตราด ก.ม. 38 ต. บางสมัคร อ.บางปะกง
จ. ฉะเชิงเทรา รวมเนื้ อที่ 84 ไร่ 2 งาน
95 ตารางวา

เป็ นเจ้าของ

5.787

ไม่มี

3. อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

เป็ นเจ้าของ

6.575

ไม่มี

4. เครื่ องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ

เป็ นเจ้าของ

52.324

ไม่มี

หมายเหตุ
1. มูลค่าทรัพย์สินตามข้อ 1 ได้รวมส่วนจัดเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 41.065 ล้านบาท
2. มูลค่าทรัพย์สินตามข้อ 2 จัดเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี 5.787 ล้านบาท

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่ม
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5

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่กระทบกับการดาเนินธุ รกิจอย่างมีนยั สาคัญ

6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจ อุตสาหกรรมประเภทสิ่ งทอ
ทะเบียนเลขที่ : 0107537000980 ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียน
สานักงานใหญ่ : เลขที่ 1828 ถนน สุ ขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร 10260
สาขา
: เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุ ขมุ วิท (ก.ม. 39.5) ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2311-5111-9 โทรสาร : 0-2323-3123 Home Page : http://www.ut.co.th
บริ ษ ัท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย น 600 ล้า นบาท เรี ย กช าระแล้ว 600 ล้า นบาท คิ ด เป็ น 60 ล้า นหุ ้น
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 45 ล้านหุน้ ๆละ 10 บาท และ หุน้ บุริมสิ ทธิ 15 ล้านหุน้ ๆละ 10 บาท
(1) นิติบุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

ประเภท จานวนหุน้
หุน้
ออกจาหน่าย

จานวนหุน้
ที่ถือ

สัดส่วนการ
ถือหุน้

1. บริ ษทั ยูนิไฟเบอร์ จากัด
1828 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2311-5111-9
โทรสาร 0-2311-5668, 0-2332-5615

ลงทุน ธุรกิจ
นายหน้าและ
บริ การซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับสิ่ งทอ
และวัตถุดิบ
อื่นๆ

สามัญ

1,200,000

235,601

19.63 %

2. บริ ษทั ยูเนี่ยนบริ หารธุรกิจ จากัด
1828 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2311-5111-9, 0-2322-5600
โทรสาร 0-2311-5616

ลงทุน

สามัญ

5,000,000

949,993

19.00%

3. บริ ษทั ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จากัด
1828 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2311-5111-9, 0-2322-5600
โทรสาร 0-2741-6145

ผลิตและ
จาหน่ายชุด
ป้ องกันไฟฟ้า
สถิตและฝุ่ น
ละออง

สามัญ

500,000

65,000

13.00%
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ชื่อบริ ษทั
4. บริ ษทั เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟ
แฟบบริ คเอเชีย จากัด
205/1 หมู่ 4 ถนนสุขมุ วิท ( กม. 39.5 )
ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
10280 โทรศัพท์ 0-2323-1088
โทรสาร 0-2323-1089

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและ
จาหน่าย ผ้าสี

ประเภท จานวนหุน้
หุน้
ออกจาหน่าย
สามัญ

จานวนหุน้
ที่ถือ

สัดส่วนการ
ถือหุน้

1,900,000

49.35%

3,850,000

หมายเหตุ: บริ ษทั เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริ คเอเชี ย จากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี

(2) บุคคลอ้ างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่ต้ งั : เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991
ผูส้ อบบัญชี :
นางสาวสิ นีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 (เป็ นผูส้ อบบัญชีปีที่ 1)หรื อ
นายกฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรื อ
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรื อ
นางสาววิสสุ ตา จริ ยธนากร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853
ที่ต้ งั : บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2264-9090 โทรสาร : 0-2264-0789- 90
6.2 ข้ อมูลสาคัญอื่นทีม่ ีผลกระทบต่ อการตัดสิ นใจของผู้ลงทุน
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบถึงมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2563 เรื่ องการหยุดดาเนิน
ธุ รกิจสิ่ งทอและสรรหาธุ รกิจใหม่
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แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
(1) บริ ษทั ฯมีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาทเรี ยกชาระแล้ว 600 ล้านบาทแบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 45 ล้าน
หุ น้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท และหุน้ บุริมสิ ทธิ 15 ล้านหุ น้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
(2) สภาพและบุริมสิ ทธิ แห่งหุ น้ บุริมสิ ทธิ มีดงั นี้
1. ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิได้รับเงินปั นผลก่อนผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
2. ให้ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี โดยให้ได้รับสิ ทธิ
ตั้งแต่รอบปี บัญชี 2529 เป็ นต้นไป
3. ปี ใดที่บริ ษทั ฯไม่สามารถจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ ได้หรื อจ่ายได้ไม่เต็มตาม
สิ ทธิ ให้สะสมเงินปั นผลที่พึงจะได้รับหรื อในส่ วนที่ได้รับไม่เต็มตามสิ ทธิ ในแต่ละปี ได้เป็ นระยะเวลาไม่
เกิน 7 ปี
4. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ สามัญได้รับอัตราเงินปั นผลเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ให้ผถู ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิ มี
สิ ทธิ ที่จะได้รับเงินปั นผลในส่ วนที่เกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ด้วย โดยให้ได้รับเท่ากับผูถ้ ือหุ น้ สามัญ
5. ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ เลิ กกิ จการให้ผูถ้ ื อหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ มีสิทธิ ได้รับเงิ นค่าหุ ้นคื นก่ อนผูถ้ ื อหุ ้น
สามัญ
6. นอกเหนือจากสิ ทธิที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นแล้ว ผูถ้ ือหุน้ สามัญและผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิมีสิทธิ และ
หน้าที่เท่าเทียมกันทุกประการ
7.2 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
(ก) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุ ้นสู งสุ ด 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ครั้งล่าสุ ด ณ
31 มีนาคม 2563
ลาดับ
ที่

1.

2.
3.

ผูถ้ ือหุน้

จานวนหุน้
สามัญ

จานวนหุน้
บุริมสิ ทธิ

จานวนหุน้
รวม

%ของจานวน
หุน้ ทั้งหมด

14,348,660

29,929,200

49.88

กลุ่มบริ ษทั สหยูเนี่ยน
1.1 บริ ษทั สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)

15,580,540

1.2 บริ ษทั ยูเนี่ยนบริ หารธุรกิจ จากัด

10,260,200

10,260,200

17.10

1.3 บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จากัด
ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

3,668,280
3,497,400

3,668,280
3,897,400

6.11
6.50

นายสุรชัย รติทอง

1,643,000

1,643,000

2.74
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บริ ษทั .ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

ลาดับ
ที่

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผูถ้ ือหุน้

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

จานวนหุน้
จานวนหุน้
สามัญ
บุริมสิ ทธิ
1,014,900

นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

672,900

นายบรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล
นางสุ ขมุ ล ศิริมงคลเกษม

905,900

1.51

572,700

572,700

0.85

502,000

502,000

0.84

BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH

478,000

478,000

0.80

นายชาญ โสภณพนิช
นายชุตินธร ดารกานนท์

452,600

452,600

0.75

380,500

380,500

0.63

53,704,680

89.51

รวม
หมายเหตุ
-

38,723,020

233,000

จานวนหุน้
%ของจานวน
รวม
หุน้ ทั้งหมด
1,014,900
1.70

14,981,660

กลุ่มดารกานนท์ ซึ่ งประกอบธุรกิจหลักคือการลงทุนเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่แท้จริ งของผูถ้ ือหุ้นลาดับที่ 1.2 และ 1.3

- ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างกันในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย หลักทรัพย์
หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
- บริ ษทั ฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
“ขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ากว่า 1 ใน 3 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังหัก
ขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ”
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลในช่ วงปี 2558 - 2562
ปี
การจ่ายเงินปันผลประจาปี (ล้านบาท)
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)
อัตราเงินปั นผลจ่ายต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)

ปี 2562
0.00
(30.65)
0.00

ปี 2561
0.00
19.42
0.00
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แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

8 โครงสร้ างการจัดการ
- แผนภูมิการจัดองค์กร บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่ าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ 
สานักตรวจสอบภายใน
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน 

ผู้จดั การฝ่ ายบริหาร 
ส่วนทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ส่วนพัฒนาระบบ
ข้อมูล

ส่วนประมวล
บัญชี

ส่ วนขายใน
ประเทศ 1

ส่วน
การเงิน

ผู้จดั การฝ่ ายประสานงานผลิตและขาย 

ผู้จดั การฝ่ ายขายและการตลาด 
ส่วนขาย
ต่างประเทศ

ส่วนบัญชี
ต้นทุน

ส่ วนขายใน
ประเทศ 2

ส่วนการวางแผนผลิต
และขาย

ส่วนจัดซื้อ

ผู้จดั การฝ่ ายโรงงานปั่นด้ าย 

ผู้จดั การฝ่ ายโรงงานทอผ้า 

ส่ วนปั่ นด้าย

ส่วนทอผ้า

-  คือผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

8.1 คณะกรรมการบริษัท
1.
ตามข้อบังคับของบริ ษทั คณะกรรมการของบริ ษทั ให้มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการไม่นอ้ ย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็ นบุคคลผูม้ ีสัญชาติไทย
2.
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ตามหนังสื อรับรองกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 มี
จานวน 9 คน ประกอบด้วย
 กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 5 คน
 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1 คน
 กรรมการอิสระ
3 คน (1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ)
3.
รายชื่อและการดารงตาแหน่งของกรรมการ
รายชื่อกรรมการ

1. นายปรี ชา

ชุณหวาณิ ชย์

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ

แทนนางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชยั กุล
2. นางอรนุช

สูงสว่าง

3. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริ มศรี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั /
ลาออก
20 พ.ค. 2563
ลาออก 20 พ.ค. 2563

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

1 ม.ค. 2562

4. นายปรี ชา

วัฒนศรานนท์

5. นางพิมพ์พร

โชติรัตนกุล

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
1 ม.ค. 2554
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /
20 พ.ค. 2558
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการผูจ้ ดั การ
1 ม.ค. 2557

6. นายชุตินธร

ดารกานนท์

กรรมการ

19 ก.พ. 2556

7. นางจันทรตรี

ดารกานนท์

1 ม.ค. 2558

8. นางสรัญญา

ดารกานนท์

กรรมการ/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

9. นายสุภกิจ

พ่วงบัว

กรรมการ

1 ม.ค. 2564

แทนนายพีรวุฒิ เลาหะพันธุ์

1 ม.ค. 2559
ลาออก 16 พ.ย. 2563

หมายเหตุ
- นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชยั กุล ขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 20 พฤษภาคม
2563
- นายพีรวุฒิ เลาหะพันธุ์ขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษทั และกรรมการรองผูจ้ ดั การ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
- นายสุ ภกิจ พ่วงบัว เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั แทนนายพีรวุฒิ เลาหะพันธุ์ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564
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แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

- รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางานของคณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดเผยตามที่ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 1
4.
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการทั้งนี้
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็ นกรรมการผูบ้ ริ หารและไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประธานกรรมการมีบทบาทเป็ นผูน้ าของคณะกรรมการ โดยหน้าที่อย่างน้อย
ครอบคลุมในเรื่ องดังนี้
(1) กากับ ดูแลให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฎิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษทั ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริ ษทั และนโยบายของบริ ษทั ฯ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริ ษทั ฯ
(2) ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม และ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
(3) ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรี ยกประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยส่ งหนังสื อนัดประชุ มและเอกสารประกอบการประชุ มไม่น้อยกว่า 5วันทาการ
ก่อนการประชุม
(4) กาหนดวาระการประชุ มคณะกรรมการโดยหารื อร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การและมีมาตรการที่
ดูแลให้เรื่ องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการ/กรรมการอิสระ มี
ความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่ องเข้าเป็ นวาระการประชุมได้
(5) ดูแลการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั และกฎหมาย ดาเนิ นการประชุมตามระเบียบ
วาระ โดยจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ อง และเพียงพอที่กรรมการทุก
คนจะแสดงความคิดเห็ นได้อย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจได้อย่าง
รอบคอบ ตลอดจนควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุ ปมติที่ประชุม
(6) เสริ ม สร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ร ะหว่า งกรรมการที่ เ ป็ นผู บ้ ริ ห ารและกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น
ผูบ้ ริ หาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ตลอดจนสนับสนุนการปฎิบตั ิหน้าที่ของ
ฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริ ษทั
(7) เป็ นประธานในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ดู แลการประชุ มให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั กฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดาเนิ นการประชุ มตามลาดับระเบียบวาระการประชุ มที่กาหนดไว้
ในหนังสื อเชิ ญประชุ ม โดยจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อ
แสดงความคิ ดเห็ นอย่า งเท่ า เที ย มกัน และดู แลให้มี ก ารตอบข้อซัก ถามของผูถ้ ื อหุ ้นอย่า ง
เหมาะสมและโปร่ งใส
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5.

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

ขอบเขต อานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
(1) กาหนดทิศทาง เป้ าหมายและนโยบายธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เช่น วิสัยทัศน์
และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมายทางการเงิน ความเสี่ ยง แผนงานและงบประมาณประจาปี ตามที่
กรรมการผูจ้ ดั การเสนอ รวมทั้งกากับ ควบคุ ม ดู แลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นงานตามนโยบายและ
แผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
(3) จัดให้มีนโยบายการกากับดู แลกิ จการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้มีการทบทวนนโยบายและ
การปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(4) ส่ งเสริ มให้จดั ทาจรรยาบรรณธุ รกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่บริ ษทั ฯใช้ในการดาเนิ นธุ รกิจ และติดตามให้มี
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริ งจัง
(5) กากับ ดู แลให้มีการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนด ในเรื่ องที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมี
การ พิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางการพิจารณาการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันที่ชดั เจนและ
เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้
เสี ยจะไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
(6) จัดให้มีระบบการควบคุ มภายใน และจัดให้มีบุคคลหรื อหน่ วยงานที่ มีความเป็ นอิ สระในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และให้มีการทบทวน
ระบบที่สาคัญอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง กับให้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
(7) กาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงให้ครอบคลุ มทั้งองค์กร กากับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการมี
การจัดการความเสี่ ยงที่เหมาะสม และรายงานให้ทราบเป็ นประจา และให้มีการทบทวนระบบ
หรื อประเมินประสิ ทธิ ผลของการจัดการความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อเมื่ อพบว่าระดับ
ความเสี่ ยงมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
(8) กากับดูแลให้บริ ษทั ฯมีบญั ชี และมีรายงานทางการเงินที่เปิ ดเผยถูกต้องครบถ้วน
(9) ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง
หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นไปปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

- 15-

UT 56-1/2563

บริ ษทั .ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่ อ – สกุล
1.
นางพิมพ์พร
2.
นายวรงค์
3.
นางสาวประยูร
4.
นายวีรธรรม
5.
นางสาวนภาพร
6.
นางพิมพ์พร
7.
นายสมชัย

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

ผูบ้ ริ หารตามนิยามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ มีดงั นี้
ตาแหน่ ง
โชติรัตนกุล
กรรมการผูจ้ ดั การ
วิไลหงษ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการบริ หาร
ศรี พระราม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ภูจิญญาณ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
เกรี ยงไกรวานิช
ผูจ้ ดั การฝ่ ายประสานงานผลิตและขาย
โชติรัตนกุล
รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงานปั่ นด้าย
เล้าเรื องตระกูล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงานทอผ้า

หมายเหตุ นายพีรวุฒิ เลาหะพันธุ์ กรรมการรองผูจ้ ดั การ ขอลาออกตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

- รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางานของผูบ้ ริ หาร ได้เปิ ดเผยในเอกสารแนบ 1
8.2.1 กรรมการผู้จัดการ
ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(1) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิหน้าที่และดาเนินการตามมติคณะกรรมการบริ ษทั
และตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
(2) มีอานาจอนุมตั ิและลงนามเอกสารการใช้จ่ายเงินและวงเงิน ตามหลักเกณฑ์การลงนามเอกสาร
การอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินและวงเงินตามที่กาหนด
(3) รับผิดชอบให้บริ ษทั มีบญั ชีที่ถูกต้องและมีรายงานทางการเงินที่เปิ ดเผยโดยถูกต้องครบถ้วน
(4) รับผิดชอบให้มีการตรวจนับจริ งของสิ นค้าคงคลังและควบคุมสิ นค้าคงคลังให้เหมาะสม
(5) รับผิดชอบติดตามการชาระหนี้ของลูกหนี้และควบคุมลูกหนี้คงค้างให้เหมาะสมตามกาหนดเวลา
ชาระหนี้
(6) จัดทาแผนงานงบประมาณประจาปี พร้อมด้วยเป้าหมายผลตอบแทน
(7) สรุ ปรายงานผลการดาเนิ นงาน รวมทั้งงบการเงินประจาเดือน งบการเงินรายไตรมาสเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั
(8) ดาเนินการในเรื่ องต่างๆดังต่อไปนี้หลังจากได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
 การเปิ ดบัญชี การขอวงเงินประเภทต่างๆ จากธนาคารและสถาบันการเงิน
 การให้เงินกูย้ มื จดจานอง จานา และค้ าประกันแก่นิติบุคคลหรื อบุคคล
 การให้นิติบุคคล และ/หรื อ บุคคลภายนอก เช่าและ/หรื อใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
 การทาธุ รกรรมซึ่ งมิใช่เป็ นการประกอบธุ รกิจตามปกติของบริ ษทั ฯ กับนิติบุคคลหรื อ
บุคคล
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8.3 เลขานุการบริษัทและผู้รับผิดชอบสุ งสุ ดสายงานบัญชี และการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
8.3.1 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดยมีหน้าที่ตามที่กฏหมายกาหนด ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิ งหาคม
2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตาม
กฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หน้ าที่และความรับผิดชอบตามกฏหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1. จัดทาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี
ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่ งสาเนารายงานการมี
ส่ วนได้เสี ยตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น
3. ดาเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี้เลขานุการบริ ษทั ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริ ษทั ฯหรื อคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ดังนี้
 ให้คาแนะนาด้านกฏหมาย และกฏเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ ยวข้องและข้อพึงปฏิ บตั ิดา้ นการกากับดู แลใน
การดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฏหมาย
 ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษท
ั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริ ษท
ั ฯให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
 ติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานที่ กากับ ดู แล เช่ น ตลาดหลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทย (ต.ล.ท.)
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดทั้งดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลและ
รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมาย
 จัดให้มีการปฐมนิ เทศ จัดเตรี ย มเอกสารหรื อข้อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บต
ั ิหน้าที่และให้
คาแนะนาแก่ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตลอดทั้งประสานงานให้กรรมการมี การอบรมหลักสู ตร
ต่างๆที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่ อง
 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษท
ั ฯ
รายละเอียดคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1
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8.3.2 ผู้รับผิดชอบสุ งสุ ดสายงานบัญชี และการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
บริ ษทั ฯ มอบหมายให้นางสาวประยูร ศรี พระราม ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
สุ งสุ ดในสายงานบัญชี และการเงินและรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี ทั้งนี้ นางสาว
ประยูร ศรี พระราม มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ตามเกณฑ์สานักงาน ก.ล.ต กาหนด ซึ่ งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ใน
การปฏิบตั ิงานด้านบัญชีและการเงิน เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู ้ต่อเนื่ องสาหรับผูท้ าบัญชี เป็ นประจาทุก
ปี จึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
รายละเอียดคุณสมบัติของผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯได้กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในระดับที่เหมาะสม
โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบจากบริ ษทั จดทะเบียนที่มีขนาดธุ รกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิ จปั จจุ บนั ซึ่ ง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนมี หน้า ที่ ใ นการพิ จารณาทบทวนค่ า ตอบแทนทุ ก ปี และ
นาเสนอต่ อที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่ อพิ จารณาให้ค วามเห็ นชอบก่ อนนาเสนอขออนุ ม ตั ิ ต่อ ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
หลักเกณฑ์ การจ่ ายค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุ ดย่ อย
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน

บาท

คณะกรรมการบริ ษทั : เบี้ยประชุมจ่ายทุกเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
- กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
- กรรมการอิสระ

8,000
8,000
8,000
8,000

คณะกรรมการตรวจสอบ: ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน: ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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ในการประชุ ม สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้ งที่ 27 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิ
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ในวงเงิ นไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2562) และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของค่าตอบแทนซึ่ งประกอบด้วย
ค่ า ตอบแทนรายเดื อ น ค่ า เบี้ ย ประชุ ม และไม่ มี สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ๆของคณะกรรมการบริ ษ ัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละตาแหน่ง ดังนี้
 ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุ ดย่ อยปี 2563
รายชื่อกรรมการ

1.

นายปรี ชา

2.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม

รวม

บาท

56,000

56,000

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชยั กุล

40,000

40,000

3.

นางอรนุช

96,000

132,000

4.

นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริ มศรี

96,000

120,000

18,000

234,000

5.

นายปรี ชา

วัฒนศรานนท์

96,000

120,000

18,000

234,000

7.

นางพิมพ์พร
นายชุตินธร

โชติรัตนกุล
ดารกานนท์

96,000
96,000

8.

นางจันทรตรี

ดารกานนท์

96,000

9.

นางสรัญญา

ดารกานนท์

96,000

96,000

10.

นายพีรวุฒิ

เลาหะพันธุ์

80,000

80,000

6.

ชุณหวาณิ ชย์

คณะกรรมการ
บริ ษทั

สูงสว่าง

ยอดรวม

228,000

96,000
96,000
18,000

848,000

372,000

54,000

114,000

1,274,000

หมายเหตุ
- นายปรี ชา ชุณหวาณิ ชย์ เข้าดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั แทนนางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชยั กุล ที่ขอลาออก มีผลตั้งแต่
20 พฤษภาคม 2563
- นายพีรวุฒิ เลาหะพันธุ์ ขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการ และกรรมการรองผูจ้ ดั การ มีผลตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2363

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการกาหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและผูบ้ ริ หาร
ภายใต้กรอบโครงสร้างเงินเดือนตามกลุ่มงาน โดยระดับค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษัท ฯ และผลการปฏิ บ ัติ ง านของผู ้บ ริ หารแต่ ล ะคน ซึ่ งในปี 2563 บริ ษัท ฯได้ จ่ า ยค่ า ตอบแทน
ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและผูบ้ ริ หาร รวม 7 ราย เป็ นจานวนเงินรวม
ทั้งสิ้ น 10.23 ล้านบาท
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8.4.2 ค่ าตอบแทนอื่น
(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
 ไม่มี
(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริ หาร
 เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีก องทุ นสารองเลี้ ย งชี พ ให้แก่ ผูบ้ ริ หารและพนัก งาน โดยบริ ษ ทั ฯได้ส มทบใน
อัตราส่ วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน สาหรับผูบ้ ริ หาร 3 คน ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จ่ายเงินสมทบสารองเลี้ยงชี พรวม
เป็ นเงิน 114,000 บาท
8.5 บุคลากร
(1) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 บริ ษทั ฯ มีพนักงาน จานวน 430 คน ลดลงจากปี 2562 จานวน 90 คน
(2) จานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก
- โรงงานปั่ นด้าย-ทอผ้า
จานวน 374 คน
- บัญชีและการเงิน
จานวน 10 คน
- บริ หารงานทัว่ ไป
จานวน 39 คน
- การขายและการตลาด
จานวน
7 คน
(3) ลักษณะผลตอบแทนรวมของพนักงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
- เงินเดือนและค่าแรงงาน
83.65
98.67
102.59
- โบนัส
9.24
10.68
11.06
- เงินสมทบประกันสังคม
2.24
3.18
3.38
- เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
1.94
2.14
2.23
รวม
97.07
114.67
119.26
(4) ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯไม่มีขอ้ พิพาททางด้านแรงงาน หรื อนโยบายเปลี่ยนแปลงจานวน
พนักงานอย่างมีนยั สาคัญ
(5) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานว่ามีความสาคัญต่อการดาเนิ นธุ รกิจในระยะยาว จึงมี
นโยบายเสริ มสร้างและพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้มีการอบรมพนักงาน
ทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการทบทวนความรู ้ทางเทคนิค วิธีปฎิบตั ิงาน และเตรี ยมความพร้อมใน
การพัฒนาความก้าวหน้าตามสายงานอาชี พ อย่างไรก็ดีจากมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดโรค Covid-19
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการฝึ กอบรม ตามแผนงานการฝึ กอบรมภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้ น 13
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แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

หลักสู ตร ได้แก่
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

หลักสูตรการฝึ กอบรม
คน-ชัว่ โมง
การตรวจคุณภาพภายใน ระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2015
492
QMR ระบบบริ หารคุณภาพ
6
การพัฒนาพื้นที่แนวป้ องกันมลพิษในภาคอุตสาหกรรม "โครงการส่งเสริ มการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมือง
6
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ.สป. (พื้นที่เทศบาลต.บางปู)และกาหนดแนวป้ องกันโดยรอบ (Protection
Strip) หรื อแนวพื้นที่ (Buffer Zone)
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
4
ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างเพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจาปี 2563
การสัมมนาการลดค่าสูญเสี ยในระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม และการนานวัตกรรมมาใช้ใน
4
การปรับปรุ งค่าพลังงาน
ประเภทเส้นด้าย การปั่ นด้าย การคานวณโครงสร้างผ้า และต้นทุนการขาย
78
การอบรมการเพิ่มประสิ ทธิภาพโรงงานทอผ้า Air-Jet
252
ยกระดับการพัฒนาวัสดุเชิงเทคนิค เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
18
ดับเพลิงขั้นต้น
138
ก้าวทันกับผูท้ าบัญชียคุ ใหม่ Modern Account
6
เจาะลึกการจัดทางบการเงินและการนาส่งผ่านระบบ DBD e-Filling ปี 2563 รุ่ น 3
7
โครงการเสริ มสร้างการรับรู ้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทางานได้อย่างถูกกฎหมาย
6
การฝึ กอบรมทบทวนการปฏิบตั ิหน้างาน จานวน 15 หน้าที่งาน
1,960
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แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

การกากับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาและ
ส่ งเสริ มให้ บริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ มีจรรยาบรรณธุ รกิจ สามารถสร้ าง
ผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อส่ งเสริ มให้นาหลักการกากับดู แลกิจการที่ดี
สาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่ งจัดทาโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไปปรั บใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั จึงได้ทบทวนและกาหนดเป็ นนโยบายการ
กากับดูแลกิจการ ดังนี้
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิ 3 เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล
หลักปฏิบตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งและการบริ หารบุคลากร
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่ งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ น้
ทั้ง นี้ ให้มี ก ารสื่ อสาร เพื่อให้มีก ารปฏิ บ ตั ิ จริ ง ตามนโยบาย รวมถึ งการติ ดตาม ประเมิ นผล และ
ทบทวนแนวปฏิบตั ิเมื่อสภาพการณ์การดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
บริ ษทั ฯได้กาหนดแนวปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกากับดู แลกิ จการ ซึ่ งสามารถดู ได้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ http://www.ut.co.th
ในปี 2563 บริ ษทั มีการดาเนิ นการ ดังนี้
สิ ทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
1. ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 27 ซึ่งกาหนดให้มีข้ ึนในวันที่ 21 เมษายน 2563 บริ ษทั ฯ
ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น หรื อส่ งคาถามเกี่ยวกับ
บริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี รวมทั้งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ http://www.ut.co.th
ซึ่ งปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอเรื่ องมาบรรจุเป็ นวาระ
2. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 27
พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
http://www.ut.co.th และให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จัดส่ งหนังสื อเชิญ
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แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 27 ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าเพื่อศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมประกอบด้วย
(1) สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
(2) รายงานประจาปี งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน หรื องบการเงิน ประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ในรู ปแบบ QR Code
(3) ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
(4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
(5) ข้อบังคับบริ ษทั ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
(6) หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข และแบบ ค.)
(7) แผนที่สถานที่ประชุม
ในหนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ครั้งที่ 27
(1) ในการเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่ละวาระได้อา้ งอิงหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ และ/หรื อตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง
(2) ได้แสดงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน
(3) ได้จดั ทาคาชี้ แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงเอกสารที่ตอ้ งใช้ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมแทน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ครั้งที่ 27 เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.
(1) ได้จดั ขึ้น ณ ห้องประชุ มชั้น 9 อาคารสานักงานใหญ่บริ ษทั สหยูเนี่ ยน จากัด (มหาชน) ตั้งอยูเ่ ลขที่
1828 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร
(2) มีกรรมการเข้าประชุ ม 8 คนจากจานวนรวม 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 88.88 และมี ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
ได้แ ก่ ผู ส้ อบบัญ ชี ผู จ้ ัด การฝ่ ายบัญ ชี และการเงิ น และเลขานุ ก ารบริ ษ ัท เพื่ อ รายงานผลการ
ดาเนินงานและชี้แจงข้อสอบถามของผูถ้ ือหุน้
(3) ประธานกรรมการท าหน้าที่ ประธานที่ ประชุ มแจ้งให้ที่ประชุ ม ทราบถึ งจานวนผูถ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วม
ประชุม ซึ่ งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั และแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและข้อปฏิบตั ิที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การประชุ ม เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรการการป้ อ งกัน โรคตาม พรก.ฉุ ก เฉิ น และ
ข้อกาหนดต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุ ข อันสื บเนื่องมาจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส
COVID-19
(4) ประธานที่ ป ระชุ ม ได้ช้ ี แจงถึ ง สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งลงคะแนน ซึ่ งตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ
กาหนดให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายมี สิทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระต่างๆ แบบหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ ง
เสี ยง และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อเสนอความคิดเห็นหรื อให้คาแนะนา
(5) ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่ งตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กาหนดว่า ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตาแหน่งตาม
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วาระ ประธานที่ประชุ มเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นกาหนดวิธีการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการทั้ง
แบบรายบุคคล หรื อแบบทั้งคณะก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร
(6) ในวาระพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรและจ่ายเงินปั นผล บริ ษทั ฯได้ช้ ีแจงนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลปี 2560 ถึงปี 2562 เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณา
(7) ในวาระพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานที่ประชุ มได้ช้ ี แจงนโยบายและหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งมี
แนวทางปฏิ บตั ิ ให้มี การทบทวนทุ กปี โดยพิจารณาเที ย บกับ บริ ษ ทั จดทะเบี ย นที่ มี ข นาดธุ รกิ จ
ใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ และ
ความเหมาะสมกับ สภาวะเศรษฐกิ จ ปั จ จุ บ ัน ทั้ง นี้ ข้อ มู ล ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยเป็ นรายบุคคลได้เปิ ดเผยไว้ที่หวั ข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(8) ในวาระพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดเงินค่าตอบแทน ได้ระบุรายละเอียดเกี่ ยวกับ ชื่อสกุล ของผูส้ อบบัญชี บริ ษทั ที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถและความเป็ นอิสระของผูส้ อบ
บัญชี สาหรั บค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ของบริ ษทั มี การเปรี ยบเที ยบค่าสอบบัญชี ปีที่ผ่านมา
รวมทั้งการมี/ไม่มีค่าบริ การอื่น
(9) ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ได้ดาเนิ นการตามระเบียบวาระประชุ มที่กาหนดไว้ไม่มีการสลับวาระ และ
ไม่ได้เพิ่มวาระอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม
(10)ได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ต.ล.ท) หลังจาก
เสร็ จสิ้ นการประชุมทันที
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563
(1) ได้บ นั ทึ ก การแจ้ง วิธี ก ารลงคะแนนและนับ คะแนนให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบก่ อนเริ่ ม การประชุ ม ตาม
ระเบียบวาระ และใช้บตั รลงคะแนนซึ่ งเตรี ยมให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรายตอนลงทะเบียน ทั้งนี้มีการเก็บบัตร
ลงคะแนนทั้งหมดเมื่อการประชุมแล้วเสร็ จ
(2) ได้บนั ทึกประเด็นผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามหรื อเสนอความคิดเห็ น ค าตอบ เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่ไ ด้เข้า
ประชุมได้รับทราบ
(3) ในแต่ละวาระของการประชุ มที่ตอ้ งมีการลงมติของที่ประชุ ม มีการลงคะแนนเสี ยง และบันทึกมติ
ของที่ประชุม ทั้งคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย โดยประธานที่ประชุม
สรุ ปคะแนนเสี ยงดังกล่าว
(4) ได้นาส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2563 แล้วเสร็ จภายใน 14 วัน นับ แต่ วนั ประชุ ม ตามระยะเวลาที่ ก ฎหมาย
กาหนด

การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
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1. บริ ษทั ฯ ดาเนินธุ รกิจและทาธุ รกรรมต่างๆ โดยตระหนักดีวา่ สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่วา่ จะเป็ นสิ ทธิ ที่
กาหนดโดยกฎหมายหรื อโดยข้อตกลงที่ทาร่ วมกัน รวมถึงความสัมพันธ์และความร่ วมมือที่ดี เป็ น
ปั จจัยสาคัญที่จะช่วยส่ งเสริ มให้บริ ษทั สามารถเจริ ญเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน เพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จในระยะยาวของบริ ษทั ฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนด
นโยบายที่คานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ดังนี้
(1) ส่ งเสริ มกระบวนการเสริ มสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือที่ดีระหว่างบริ ษทั ฯกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
(2) ยึดมัน่ แนวคิดในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ด้วยความโปร่ งใส และคานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยกลุ่มต่างๆ รวมถึงนโยบายในการดูแลสิ่ งแวดล้อมและสังคมชุมชน
(3) จัดให้มีช่องทางสื่ อสารให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย ในการสอบถาม แจ้งข้อมูล ข้อร้องเรี ยน หรื อข้อสงสัยใน
รายงานการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
 กรณี สืบค้นข้อมูลของบริ ษท
ั สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ http://www.ut.co.th ทั้งนี้
เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูป้ รับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
 กรณี ขอ้ สงสัยรายงานทางการเงิน สามารถติดต่อสอบถามผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน และ/หรื อ
กรรมการผูจ้ ดั การทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3231085-87
 กรณี แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยน สามารถแจ้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางโทรศัพท์
หมายเลข 02-3231085-87 เพื่อรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายดาเนิ นการสอบสวน / แก้ไขปั ญหาตามความเหมาะสม หากข้อร้องเรี ยนมีมูลความจริ ง
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็ นความลับและคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
(4) ในกรณี ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยต้องการติดต่อคณะกรรมการโดยตรงเพื่อรายงาน แจ้งเบาะแส หรื อ
ร้องเรี ยนในเรื่ องที่อาจทาให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ สามารถกระทาได้โดยผ่านช่องทางไปรษณี ยถ์ ึง
ประธานกรรมการบริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน) (ผ่านเลขานุ การบริ ษทั ) บริ ษทั ยูเนี่ยน
อุ ตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนน สุ ขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุ งเทพมหานคร 10260
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ไว้ในส่ วนที่ 3
ของคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุ รกิจ และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ http://www.ut.co.th
2. บริ ษท
ั ฯมีกระบวนการในการรับข้อร้องทุกข์ หรื อร้องเรี ยนจากพนักงาน โดยกาหนดไว้ในระเบียบ
ข้อบังคับในการทางานของบริ ษทั ฯ หมวด 7 การร้องทุกข์และเสนอความคิดเห็น ซึ่งพนักงานสามารถ
ร้องทุกข์ดว้ ยวาจา หรื อเป็ นหนังสื อ โดยผ่านทางผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง สายด่วนโทร. 1234 หรื อกล่อง
แดงสาหรับรับแจ้งเบาะแส เรื่ องร้องเรี ยน และมอบหมายให้ผจู ้ ดั การส่ วนทรัพยากรบุคคลและธุรการ
เป็ นผูร้ ับแจ้ง และรายงานต่อผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารเพื่อดาเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และรายงานให้
กรรมการผูจ้ ดั การทราบและพิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ บริ ษทั มีมาตรการคุม้ ครองและไม่เปิ ดเผยผูแ้ จ้ง
เบาะแส
- 25-

UT 56-1/2563

บริ ษทั .ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

ในปี 2563 ไม่มีประเด็นข้อร้องเรี ยนดังกล่าว
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับบริ ษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และทันเวลา
2. กรรมการผูจ้ ดั การ มอบหมายให้ นางสาวประยูร ศรี พระราม ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เบอร์
โทรศัพท์ 02- 3239343 และนางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริ ษทั เบอร์โทรศัพท์ 02 -311511
ต่อ7811 เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยมีหน้าที่ติดต่อสื่ อสาร รับฟังข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องแก่ผถู ้ ือหุ ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน
3. ผูล้ งทุนและผูส้ นใจทัว่ ไป สามารถสื บค้นข้อมูลซึ่ งนอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี แล้ว ผูล้ งทุนและผูส้ นใจ สามารถเข้าถึงและ/หรื อ Download รายงานประจาปี ของบริ ษทั
โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริ ษทั http://www.ut.co.th ทั้งนี้ขอ้ มูลที่เผยแพร่ มีท้ งั ฉบับภาษาไทย
และฉบับภาษาอังกฤษ หรื อ สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวประยูร ศรี พระราม ตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
และการเงิน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3231085-87 ต่อ 1113
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. การจัดประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษทั จัดทาตารางกาหนดวันประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี เป็ นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงกาหนดการดังกล่าว
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลา เข้าร่ วมประชุมได้
2. การประชุ มแต่ละครั้งในปี 2563
(1) ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การจะร่ วมกันพิจารณาการเลื อกเรื่ องเข้า วาระการประชุ ม
คณะกรรมการ และกรรมการแต่ละคนมีความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่ องการประชุ มซึ่ งจะบรรจุไว้ใน
วาระอื่นๆ
(2) เลขานุการบริ ษทั จะส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มพร้อมระเบียบวาระการประชุ มและเอกสารประกอบให้
กรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันประชุม
(3) ใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 2 ชัว่ โมง ซึ่ งเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและกรรมการจะอภิปรายปั ญหา
สาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน ประธานกรรมการได้ส่งเสริ มให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ
และกรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่ องที่นาสู่ ที่ประชุ ม รวมทั้งประเด็นการกากับ
ดูแลกิจการ
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(4) มี ผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการเพื่อ ให้ข้อมู ลเพิ่ม เติ มในประเด็ นที่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหา
โดยตรง เช่ นสถานการณ์ ดา้ นการตลาด การจัดหาวัตถุ ดิบ และการผลิ ต เป็ นต้น และเพื่อมีโอกาส
รู ้จกั ผูบ้ ริ หารสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดงาน
(5) คณะกรรมการสามารถขอข้อมู ลที่ จาเป็ นเพิ่มเติ มได้จากกรรมการผูจ้ ดั การหรื อเลขานุ การบริ ษทั
หรื อผูบ้ ริ หารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนดไว้
(6) กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีการประชุมร่ วมกันเพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ น
ความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วย และจะแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุม
ด้วย
(7) การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการบริ ษทั ปี 2563
รายชื่อกรรมกาาร

1. นายปรี ชา

ชุณหวาณิ ชย์

2. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชยั กุล
3. นางอรนุช

คณะกรรม
การบริ ษทั

(9 คน)
7/7
5/5

สูงสว่าง
4. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริ มศรี
5. นายปรี ชา
วัฒนศรานนท์
6. นางพิมพ์พร
โชติรัตนกุล
7. นายชุตินธร
ดารกานนท์
8. นางจันทรตรี
ดารกานนท์
9. นางสรัญญา
ดารกานนท์
10. นายพีรวุฒิ
เลาหะพันธุ์

12/12
11/12
12/12
12/12
11/12
11/12
12/12
10/10

จานวนครั้งของการประชุมทั้งหมด
ร้อยละของการเข้าประชุม

12
97

(จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุม/จานวนครั้งที่ประชุม)
คณะกรรม คณะกรรมก ประชุม
การเป็ น
การ
ารสรรหา
สามัญผู ้ กรรมการ
ตรวจสอบ และกาหนด ถือหุน้ ปี
บริ ษทั
ค่าตอบแทน
2563
ระหว่างปี
(3 คน)
(3 คน)
(9 คน)
แต่งตั้งมีผล
20 พ.ค. 63
1/1
ลาออกมีผล
20 พ.ค.63
4/4
1/1
4/4
3/3
0/1
4/4
3/3
1/1
1/1
1/1
3/3
1/1
1/1
1/1
ลาออกมีผล
16 พ.ย. 63
4
3
1
100
100
89

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯมีกระบวนการประเมิน ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งแบบรายบุคคลและ
แบบรายคณะเป็ นประจาทุกปี โดยเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ งแบบประเมินดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อ
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พิจารณาประเมินผล จากนั้นเลขานุการบริ ษทั รวบรวมผลประเมินของกรรมการ และนาเสนอสรุ ปผลการ
ประเมินคณะกรรมการแบบรายคณะและแบบรายบุคคลนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้
คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลการประเมินและกาหนดแนวทางปรับปรุ งในการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
ให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษ ัท และคณะกรรมการชุ ดย่อ ย ได้จดั ให้ มี ก ารประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมการ ดังนี้
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ ได้ประเมินใน 6 หัวข้อ ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3) การประชุมคณะกรรมการ
(4) การทาหน้าที่ของกรรมการ
(5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และ
(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
ผลประเมินมีการดาเนิ นการในแต่ละหัวข้ออยูใ่ นเกณฑ์ดีถึงดีเยีย่ ม
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคลได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) การประชุมคณะกรรมการ และ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ผลการประเมินมีการดาเนินการในแต่ละหัวข้ออยูใ่ นเกณฑ์ดีถึงดีเยีย่ ม
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) การประชุมคณะกรรมการ และ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีการดาเนิ นการในแต่ละหัวข้ออยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย่ ม
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ได้ประเมินใน 3 หัวข้อ
ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) การประชุมคณะกรรมการ และ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ผลการประเมินมีการดาเนินการในแต่ละหัวข้อมีการดาเนินการอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย่ ม
3. การสรรหาผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผูบ้ ริ หารโดยจัดทาแผนทดแทนตาแหน่ งงาน โดยกรรมการ
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ผูจ้ ดั การพิจารณาบุ คคลที่ มีคุณสมบัติ มีความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และผลการปฏิ บตั ิ ง านที่ ผ่านมาที่
เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่วา่ ง แล้วนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ในปี 2563 มีกรรมการใหม่เข้ารับการอบรม 1 คน หลักสู ตร Director Accreditation Program รุ่ น
168/2020
 การอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทยของกรรมการ

DCP Refresher Course
(RE DCP)

Audit Committee Program
(ACP)

Director Diploma
Examination

Finance for Non-Finance
Director (FN)

9/2001

-

10/2005

4/2001

1/2001

-

13/2018

62/2007

-

-

-

-

-

-

-

-

22/2002

5/2007

19/2007

-

-

-

-

นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริ มศรี

89/2011

-

-

35/2011

-

-

-

-

5.

นายปรี ชา วัฒนศรานนท์

7/2004

-

-

-

-

-

23/2016

-

6.

นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล

5/2003

-

-

-

-

-

-

-

7.

นายพีรวุฒิ เลาหะพันธุ์

168/2020

-

-

-

-

-

-

-

8.

นายชุตินธร ดารกานนท์

17/2004

-

-

-

-

-

-

-

9.

นางจันทรตรี ดารกานนท์

5/2003

-

-

-

-

-

-

-

126/2016

-

-

-

-

-

-

-

1.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชยั กุล

2.

นายปรี ชา ชุณหวาณิ ชย์

3.

นางอรนุช สู งสว่าง

4.

10. นางสรัญญา ดารกานนท์

Program (ELP)

Director Certification
Program (DCP)

-

รายชื่อกรรมการ

Advanced Audit
Committee Program
Leadership
Ethical(AACP)

Director Accreditation
Program (DAP)

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(Thailand Institute of Directors : IOD)

เมื่อมีกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการและเลขานุการบริ ษทั จัดเตรี ยมเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมถึงการแนะนาลักษณะธุ รกิจ และแนวทางการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั
 กรรมการผู จ้ ัด การ ก ากับ ดู แ ลให้ มี ก ารส าหรั บ พัฒ นาผู บ
้ ริ ห าร แผนการพัฒ นาและสื บ ทอด
ตาแหน่งงาน รวมถึงมีการเตรี ยมพร้อม ในกรณี ที่ตนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
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9.2

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

คณะกรรมการชุ ดย่ อย

9.2.1 โครงสร้ างคณะกรรมการชุ ดย่ อย
บริ ษทั ฯโดยคณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ตามเกณฑ์ข้ นั ต่าของ ก.ล.ต ดังนี้
(ก) ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถื อหุ ้น
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(ข) ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้า ง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้
เงิ นเดื อนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ ม ของผูข้ ออนุ ญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย
ลาดับ เดี ย วกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี อานาจควบคุ มของผูข้ ออนุ ญาต เว้นแต่จะได้พ น้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุ ญาตต่อสานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต
(ค) ไม่ เป็ นบุ คคลที่ มีค วามสั มพันธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่-สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุ ญาต
หรื อบริ ษทั ย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้มี อ านาจควบคุ ม ของผู ้ข ออนุ ญ าต ในลัก ษณะที่ อ าจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของผูข้ ออนุญาต เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่น
คาขออนุญาตต่อสานักงาน
- ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ งการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการ
ให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้ผขู ้ ออนุญาต หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระ
ต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่ า วให้เป็ นไปตามวิธีก ารค านวณมู ลค่ าของ
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รายการที่เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ งปี ก่อน
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของผูข้ ออนุ ญาต และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วน
ของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุ ญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ฉ) ไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นผูใ้ ห้บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใด ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารเป็ นที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั
ผูม้ ี อานาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิช าชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ น้ จากการมี ลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผูข้ ออนุญาต ผูถ้ ือ
หุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิ จการที่ มีส ภาพอย่า งเดี ยวกันและเป็ นการแข่ง ขันที่ มีนัย กับกิ จการของผูข้ อ
อนุ ญาต หรื อบริ ษ ทั ย่อย หรื อไม่ เป็ นหุ ้ น ส่ ว นที่ มี นัย ในห้ า งหุ ้ นส่ ว น หรื อ เป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว ม
บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงิ นเดือนประจา หรื อถื อหุ ้นเกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั
กับกิจการของผูข้ ออนุญาต หรื อบริ ษทั ย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับการดาเนิ นงาน
ของผูข้ ออนุญาต
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของผูข้ ออนุญาต
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผู ้
ขออนุญาต โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
- คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีนางอรนุช สู งสว่าง กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่งประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยกรรมการ
ตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
- รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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ชื่ อ - สกุล

ตาแหน่ ง
1. นางอรนุช
สูงสว่าง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริ มศรี
กรรมการตรวจสอบ
3. นายปรี ชา
วัฒนศรานนท์
กรรมการตรวจสอบ
- รายละเอียดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ 1
- ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ
(1) สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป
(2) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิ สระของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผูจ้ ดั การสานักตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
(4) พิจารณา คัดเลื อก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง บุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(5) พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
(6) สอบทานความถู กต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ตามโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
(7) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ใ นรายงานประจาปี ของบริ ษ ทั ฯซึ่ ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุ มภายใน และระบบการบริ หารความเสี่ ยง
ของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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(ฉ) จ านวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎบัตร (charter) หรื อข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
(ซ) รายการอื่ นที่เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ นทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
(8) ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่ องที่ตรวจพบตลอดจนเร่ งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้น
(9) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสาคัญ
(10) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมาย
- ในปี 2563 กรรมการอิสระ/ตรวจสอบ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ หรื อการให้บริ การทางวิชาชีพกับ
บริ ษทั ฯ
(2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีจานวน 3 คน ในจานวนนี้ เป็ นกรรมการอิสระ 2 คน
โดยมีนายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริ มศรี กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่ งประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
- รายนามคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ชื่ อ - สกุล
ตาแหน่ ง
1. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริ มศรี
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
2. นายปรี ชา
วัฒนศรานนท์
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
3. นางจันทรตรี
ดารกานนท์
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- รายละเอียดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ 1
- ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(1) กาหนดแนวทางหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริ ษทั ฯ
(2) สรรหาและคัดเลื อกบุค คลที่ มีคุ ณสมบัติเหมาะสม เพื่ อเสนอชื่ อให้ค ณะกรรมการแต่ งตั้งเป็ น
กรรมการแทนที่กรรมการที่ลาออกเพื่อเสนอชื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็ นกรรมการแทนกรรมการ
ที่ตอ้ งออกตามวาระ(แล้วแต่กรณี )
(3) พิจารณาแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ
(4) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ เพื่อนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
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9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริ หารระดับสู งสุ ด
9.3.1 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลื อกและ
กลั่นกรองบุค คลที่ มีคุ ณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียน
(2) ความรู ้ ความสามารถ และมี ค วามเป็ นอิ ส ระ สามารถปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ก รรมการ ด้ว ยความ
ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กบั บริ ษทั ฯได้
อย่ า งเต็ ม ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ วัย วุ ฒิ ที่ เ หมาะสม มี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรง และจิ ต ใจที่ ส มบู ร ณ์ มี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ในการประชุ ม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็ นในที่ประชุ ม
และ/หรื อ เป็ นนักธุ รกิจที่มีชื่อเสี ยง ประวัติการทางาน และจริ ยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เป็ นที่ยอมรับจากสังคม
(3) มีความรู ้ความสามารถที่สาคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุ รกิจของบริ ษทั ฯบัญชีและ
การเงิน การบริ หารเชิงกลยุทธ์ การกากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ ิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ ก่อนนาเสนอผูถ้ ื อหุ ้นใน
การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ในวาระพิจารณาเลื อกตั้งกรรมการ ซึ่ งดาเนิ นการตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ดังนี้
 ผูถ้ ือหุ น
้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
 ในการเลื อกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน
หรื อคราวละหลายคนรวมกันเป็ นคณะครั้งเดียวเต็มตามจานวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลื อกตั้งในคราว
นั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผูถ้ ือหุ ้นต้องออกเสี ยงด้วย
คะแนนที่มี ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใด หรื อคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 การออกเสี ย งลงคะแนนเลื อกตั้ง กรรมการให้ใช้เสี ยงข้างมาก
หากมี คะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ ซึ่ งจะเป็ นบุคคล
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และเข้า ใจในธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯเป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ได้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
แต่งตั้งต่อไป
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9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ มี บริ ษทั ร่ วม คือบริ ษทั เทนคาเต้-ยูเนี่ ยนโปรเทคที ฟแฟบบริ คเอเชี ย จากัด ปั จจุบนั ได้จด
ทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 และอยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯมีน โยบายป้ องกันการใช้ข ้อมู ล ภายใน โดยก าหนดในระเบี ยบข้อบัง คับของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
พนักงาน ผูบ้ ริ หาร และกรรมการได้รับทราบถึงการห้ามใช้อานาจหน้าที่ของตน หรื ออาศัยอานาจหน้าที่
ของผูอ้ ื่ นเพื่อประโยชน์ของตน หรื อช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ นในทางมิชอบ และต้องปฏิ บตั ิ งานด้วยความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้กาหนดบทลงโทษทางวินยั หากเกิดการกระทาผิดข้างต้น
บริ ษทั ฯกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารหลี กเลี่ยงการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯในระยะเวลา
14 วันก่อนการเปิ ดเผยข้อมูล งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี จนถึง 24 ชัง่ โมง ภายหลังจาก
การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท) แล้ว
บริ ษทั ฯให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการมีส่วนได้เสี ยและการถื อครองหลักทรัพย์ เป็ นประจา
ทุ ก ปี หรื อเมื่ อมี ก ารเปลี่ ย นแปลง และให้เ ลขานุ ก ารบริ ษ ทั เป็ นผูเ้ ก็ บ รั ก ษา รวมทั้ง จัดส่ ง ส าเนารายงาน
ดังกล่าวให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯได้รับ
รายงานนั้น
ในปี 2563 ไม่พบการกระทาความผิดดังกล่าวและไม่มีกรณี กรรมการ/ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯมีการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริ ษทั ฯจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั คือ นางสาวสิ นีนารถ จิระไชย
เขื่อนขันธ์ หรื อนายกฤษดา เลิ ศวนา หรื อนายเติ ม พงษ์ โอปนพันธุ์ หรื อนางสาววิสสุ ดา จริ ยธนากร
สังกัด บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ในรอบปี บัญชี 2563 เป็ นเงินรวม 1,270,000 บาท
(2) ค่าบริ การอื่นๆ (Non-audit fee)
บริ ษทั ฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น (non-audit fee) และไม่มีงานบริ การอื่นที่ไม่แล้ว
เสร็ จที่ตอ้ งจ่ายในปี ถัดไปให้กบั ผูส้ อบบัญชี หรื อสานักงานดังกล่าวอีก
9.7 การนาหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
คณะกรรมการได้พิจารณานาหลักปฏิบตั ิท้ งั 8 ข้อไปปรับใช้ในการกากับดูแลกิจการ กล่าวคือ
 ช่ วยในการก าหนดวัตถุ ป ระสงค์หรื อเป้ าหมายหลักอันมุ่ ง หวังให้เกิ ดการเสริ ม สร้ างคุ ณค่ าของ
กิจการอย่างยัง่ ยืน
 ใช้เป็ นแนวทางสนับสนุนให้การดาเนิ นงานสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่กาหนด
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ใช้เป็ นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานของฝ่ ายจัดการ และเปิ ดเผยผลการ
ดาเนินงานให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับทราบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา ทบทวนการนาหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิตาม CG Code ไปปรับใช้ตาม
บริ บททางธุ รกิจของบริ ษทั ฯซึ่งมีแนวปฏิบตั ิที่ยงั ไม่สามารถนามาปฏิบตั ิ ได้แก่


ข้อที่บริ ษทั ยังไม่ได้ปฏิบตั ิ

1. คณะกรรมการไม่ได้กาหนดนโยบายจากัด
จานวนปี ในการดารงตาแหน่งของกรรมการ
อิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

2. ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่เป็ นกรรมการ
อิสระ

3. บริ ษทั ไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการดารง
ตาแหน่งในบริ ษทั อื่นของกรรมการ

คาอธิบาย
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาความเหมาะสม ดังนี้
1. เป็ นกรรมการซึ่ งมี คุณสมบัติเป็ นกรรมการ
อิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ และ
ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.
2. เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการอิ ส ระร่ ว มกับ คณะกรรมการได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถให้ความเห็ นทั้งที่ เห็ นด้วยและไม่
เห็ นด้วยเกี่ ยวกับการทางานของฝ่ ายบริ หารได้อย่างเป็ น
อิสระ ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ
3. คณะกรรมการบริ ษทั ไม่มีการกาหนดวาระ
การดารงตาแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ
ในประเด็นการคงความเป็ นอิสระอย่างแท้จริ ง ที่มี
ความเห็นว่าไม่ควรดารงตาแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี นั้น
คณะกรรมการเห็นว่าความเป็ นอิสระไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง แต่อยูท่ ี่ความรู ้ความสามารถและ
การปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระแท้จริ ง อีกทั้ง
ประสบการณ์จากการดารงตาแหน่งจะทาให้เข้าใจการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯได้ดียงิ่ ขึ้น
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
เข้าดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั เนื่องจากเป็ นผู ้
มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นอิสระ
ตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
บริ ษทั มีขอ้ จากัดเรื่ องความรู ้ ความชานาญในลักษณะและ
ประเภทของธุรกิจเช่นสิ่ งทอ และคณะกรรมการได้แสดง
ให้เห็นว่าสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ

- 36-

UT 56-1/2563

บริ ษทั .ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่ องอื่นๆ
- บริ ษทั ฯเข้าร่ วมโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี ครั้งที่ 27 ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ประจาปี 2563 (AGM Checklist)
บริ ษทั ฯได้คะแนนร้อยละ 98
- บริ ษทั ฯเข้าร่ วมโครงการการประเมินการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียน
ไทย ประจาปี 2563 โดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ซึ่งผลการประเมินบริ ษทั ฯ
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82 อยูใ่ นระดับดีมาก (ช่วงคะแนนร้อยละ 80-89)
10 ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ในการดาเนิ นธุ รกิ จ บริ ษ ทั ฯ ตระหนัก ถึ ง ความรั บผิดชอบต่ อสั งคม โดยปฏิ บตั ิ ตามค่ านิ ยมหลัก
กล่าวคือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ” ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้
พนักงานมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นร่ วมกันในการกาหนดนิยามของค่านิยมของบริ ษทั ดังนี้:
ค่ านิยม (Values) :
- รักและเคารพ ตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม
คุณธรรม
- ทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
- เปิ ดใจรับฟังความคิดเห็น
- เอาใจใส่ ในรายละเอียดที่ลูกค้าคาดหวัง
คุณภาพ
- ร่ วมคิด ร่ วมทา ให้บรรลุเป้ าหมาย
- เรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
คุณประโยชน์ - คานึงถึงความคุม้ เสมอ
- การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั อย่างต่อเนื่ อง
10.1 นโยบายภาพรวม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
เป็ นแนวทางการดาเนินงานสาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน ดังนี้
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
ปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรม หลีกเลี่ยงการ
ดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
(2) การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ไม่เรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนื อจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบ
ข้อ มู ล ว่า มี ก ารเรี ย ก รั บ หรื อ การจ่ า ยผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต เกิ ด ขึ้ น บริ ษ ัท ฯ จะร่ ว มกัน กับ คู่ ค ้า
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และแก้ไขปั ญหาให้เสร็ จสิ้ นอย่างรวดเร็ ว
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(3) การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
หลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจก่อให้เกิดการลิดรอน หรื อละเมิดสิ ทธิ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค
(4) การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุ ขอนามัยใน
สถานที่ทางาน รวมถึง ดู แลเอาใจใส่ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู ้ และความสามารถ
ของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึง และสม่าเสมอ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตาม
ความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงาน
(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ผลิตและส่ งมอบสิ นค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีระบบรับฟั ง
ข้อคิดเห็น เสนอแนะ หรื อข้อร้องเรี ยน ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะนาประเด็นที่มีนยั สาคัญดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุ ง
และดาเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ วภายในเวลาที่สมควร
(6) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุ นให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ
ทาลายธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(7) การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
(8) นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ปรับปรุ งกระบวนการผลิตและการทางานต่างๆอย่างต่อเนื่ อง เพื่อป้ องกันการเกิดผลกระทบในทาง
ลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู ้คุณค่า และลดความสู ญเปล่าโดยไม่จาเป็ น
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
(1) กระบวนการจัดทารายงาน
บริ ษทั ใช้ฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตผ้าทอ โดยผ่านกระบวนการปั่ นด้ายและ
ทอผ้า ด้วยอุตสาหกรรมสิ่ งทอมีคุณลักษณะที่ใช้แรงงานเข้มข้น และพลังงานไฟฟ้ าสาหรับเดินเครื่ องจักร
และอุปกรณ์สนับสนุ นหลักได้แก่ระบบอากาศอัด ระบบทาความเย็นและปรับอากาศ ในกระบวนการผลิต
สิ นค้า ดังนั้น การดาเนิ นธุ รกิจที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มการดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่ งพนักงานได้ถือปฎิบตั ิ เป็ นปกติในการดาเนิ นงาน อาทิ เช่ น การอนุรักษ์พลังงาน การกาหนดมาตรการ
การปฏิบตั ิต่างๆเพื่อลดความสู ญเสี ยในกระบวนการทางาน การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต และการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมในการทางาน เป็ นต้น
การเชื่ อมโยงผู้มีส่วนได้ เสี ย
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ตามตารางข้างล่างได้แสดงถึงช่องทางการเชื่ อมโยง ความคาดหวัง และการตอบสนองความคาดหวัง
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในประเด็นต่างๆ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย

การเชื่อมโยง

ความคาดหวัง

การตอบสนอง

ผูถ้ ือหุน้

- การประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
- เว็บไซต์บริ ษทั ฯ
- โทรศัพท์

- แผนงานหรื อแนวทางล้าง - มีการพิจารณาหลายแนวทางใน
ขาดทุนสะสม
การหาธุรกิจใหม่หรื อนาทรัพย์สิน
ที่มีมาใช้ประโยชน์อื่น แต่ใน
ระหว่างนี้ยงั ไม่เหมาะที่จะลงทุน

พนักงาน

- กล่องรับข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
- โทรศัพท์สายด่วน
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- คณะกรรมการสวัสดิการ
- กิจกรรมประจาปี

- ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ที่เหมาะสม
- ความปลอดภัยอาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมการ
ทางาน

ลูกค้า

- การสารวจความพึงพอใจ
- การพบปะเยีย่ มเยียน
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

- มีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข - ตอบสนองความต้องการที่เป็ น
และข้อตกลง
ธรรม
- การปรับปรุ ง/พัฒนาสิ นค้า - การแก้ไขข้อบกพร่ อง
เพื่อลดต้นทุน

คู่คา้ และเจ้าหนี้ - การเยีย่ มชม/พบปะ
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ชุมชนและ
สังคม

- ได้รับการปฎิบตั ิที่เป็ น
ธรรม
- ปฏิบตั ิตามสัญญา และ
ข้อตกลงต่างๆ

- การพบปะ พูดคุยกับผูน้ าชุมชน - การดูแลรักษา
- โทรศัพท์
สภาพแวดล้อม

- การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- การปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ น
ธรรม
- ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง
- มาตรการป้ องกันการติดเชื้อและ
การแพร่ ระบาดของเชื้อโควิด 19

- การประกอบกิจการด้วยความเป็ น
ธรรม

- การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
- การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม

(2) การดาเนินงาน
ผลการดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจาปี 2563 เทียบกับปี 2562 และ 2561
มิติความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจ
- การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯมุ่งมัน่ ปฎิบตั ิต่อกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยด้วยความเสมอภาค และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม หลี กเลี่ยงการดาเนิ นการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา รวมทั้งส่ งเสริ มการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในห่ วงโซ่ ธุรกิจ โดย
ได้จดั ทาจรรยาบรรณธุ รกิ จ เพื่อให้พนักงานใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรม
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หรื อการกระทา ในประเด็น ดังต่อไปนี้
(1) การแข่งขันที่เป็ นธรรม
 ปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้น ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย
 ปฎิบตั ิให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักการปฏิบตั ิการ
แข่งขันทางการค้าที่ดี
(2) การส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า
 ให้ความร่ วมมือ ชี้แจง ให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของผูข้ าย ผูร้ ับเหมา ที่เข้ามาปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ฯ
(3) การเคารพสิ ทธิ ในทรัพย์สินของธุ รกิจอื่น
 รั กษาความลับ ของลู ก ค้า โดยไม่นาไปเผยแพร่ หรื อใช้เพื่ อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ หรื อ
บุคคลอื่นโดยมิชอบ
(4) การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ
 เปิ ดโอกาสให้พนักงานไปใช้สิทธิ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งโดยเสรี
ในปี ที่ผา่ นมา ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนหรื อโทษปรับในประเด็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ
- การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุ รกิจด้วยความโปร่ งใส ยึดมัน่ ในความถูกต้อง ไม่เรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
นอกเหนื อ จากผลประโยชน์ ต ามข้อ ตกลงทางการค้า หากพบข้อ มู ล ว่ า มี ก ารเรี ย ก รั บ หรื อ การจ่ า ย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะร่ วมกันกับคู่คา้ ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และแก้ไขปั ญหาให้
เสร็ จสิ้ นอย่างรวดเร็ ว
บริ ษทั ฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ และกาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ในคู่มือการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ ซึ่ งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อสื่ อสารให้กบั พนักงาน
ได้รับทราบ รวมทั้งกาหนดเป็ นหัวข้อหนึ่งในการปฐมนิ เทศพนักงานใหม่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประเมินความเสี่ ยงระดับปฏิบตั ิการ ซึ่ งในประเด็นความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิ ด
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการควบคุมในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
(1) การจัดซื้ อ-จัดจ้าง
 ปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้ อ
(2) การเก็บรักษาเงินสดและเงินสดย่อย
 มีการกาหนดวงเงินและผูร้ ักษาเงินสดและเงินสดย่อย
 เข้าตรวจนับโดยไม่แจ้งให้ผรู ้ ักษาเงินสด-เงินสดย่อยทราบล่วงหน้า
(3) การควบคุมสิ นค้าคงคลัง
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 มีการจัดทาใบบันทึกรับ-จ่าย และสอบทานกับข้อมูลที่บนั ทึกในระบบคอมพิวเตอร์
 จัดทาสรุ ปการเคลื่อนไหวทุกสิ้ นเดือน
 ตรวจนับสิ นค้าคงคลังทุกประเภททุก 6 เดือน

(4) การขายเศษวัสดุเหลือใช้
 จัดให้มีการประมูลทุก 6 เดือน
 มีการตรวจชัง่ น้ าหนักร่ วมกัน พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(5) การรับ การให้ของขวัญ หรื อประโยชน์อื่นใด
 พึงหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง การรับของขวัญ ของกานัล หรื อสิ นน้ าใจ
 กรณี ได้รับของจากการทาธุ รกรรมของบริ ษทั ฯ ต้องส่ งมอบของดังกล่ าวให้กบั บริ ษทั ฯ
เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
(6) การซื้ อและขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
 ไม่ใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตน หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่น
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจัดให้มีสายด่วน โทร. 0-2323-1085 ต่อ 1234 สาหรับรับแจ้งเบาะแสการทุจริ ต ซึ่ งในปี
ที่ผา่ นมาไม่มีการแจ้ง หรื อร้องเรี ยนในประเด็นที่อาจให้เกิดการทุจริ ต
- นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ส่ งเสริ ม ปรับปรุ งกระบวนการผลิ ตและการทางานต่างๆอย่างต่อเนื่ อง เพื่อป้ องกัน
การเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู ้คุณค่า และลดความสู ญ
เปล่าโดยไม่จาเป็ น
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ตัวชี้วดั
รายได้จากการขายและบริ การ

หน่วย
ล้านบาท

2561
760.57

2562
511.06

2563
432.52

กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี

ล้านบาท

103.65

95.86

(37.72)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

ร้อยละ

11.08

9.54

(3.65)

ค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงาน
ล้านบาท
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถิ่น เช่น ภาษีเงินได้ ล้านบาท
นิติบุคคล ภาษีบารุ งท้องถิ่น ภาษีโรงเรื อน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนด้านสังคม
บาท
และชุมชน

119.26

114.67

97.07

1.76

1.59

0.43

87,652

21,939

9,000

อัตราเงินสมทบที่องค์กรจ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้แก่พนักงาน ร้อยละ
ของฐาน
เงินเดือน

3

3

3

52

42

32

ร้อยละของผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การขึ้นไปที่มาจากคนในท้องถิ่น
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มิติความยัง่ ยืนด้านสังคม
- การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนโดยหลี กเลี่ ยงการกระทาที่ อาจก่ อให้เกิ ดการ
ลิ ดรอน หรื อละเมิ ดสิ ท ธิ มี ค วามเสมอภาคเท่ า เที ย มกัน โดยจัดให้ มี ช่ องทางการสื่ อสารเพื่ อรั บ ฟั ง ข้อ
ร้องเรี ยน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อหาข้อยุติ แก้ไข ปรับปรุ งอย่างมีเหตุและผล
ในรอบปี ที่ผา่ นมาไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนในเรื่ องดังกล่าว
- การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มี นโยบายให้มีก ารปฏิ บตั ิ ต่อพนัก งานอย่างเป็ นธรรม ให้ก ารปฏิ บตั ิ งานของพนัก งานที่
หลากหลายและแตกต่างสามารถทางานร่ วมกันได้ รวมถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน เช่ น ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ การพัฒนา ความสามารถ การเจริ ญเติบโตในหน้าที่การงาน
ตามกฎกระทรวง เรื่ อง กาหนดมาตรฐานในการบริ หารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2549 บริ ษทั จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.) จานวน 11 คน โดยมีผแู ้ ทนฝ่ ายบริ หารเป็ นประธานคณะกรรมการ มี
คณะกรรมการประกอบด้วยผูแ้ ทนระดับบังคับบัญชา 4 คน ผูแ้ ทนระดับปฏิบตั ิการที่ผ่านการเลือกตั้งจาก
พนักงาน 5 คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เป็ นเลขานุการ ซึ่ งในปี 2563 คปอ. ได้มีการประชุมทุก
เดื อน เพื่อติดตามการดาเนิ นงานด้านความปลอดภัยฯ ตามแผนงานประจาปี ที่ได้รับอนุ มตั ิจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ได้แก่
 การตรวจสภาพแวดล้อมการทางาน เพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั ิในการทางาน
 การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ ป้ าย สัญลักษณ์ ของระบบ
ป้ องกันและระงับอัคคีภยั
 การตรวจวัดจุดร้อน THERMOSCAN อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้ องกันการเกิดไฟไหม้
 การตรวจวัดระดับ ความเข้ม แสงสว่า ง ระดับ เสี ย ง ปริ ม าณฝุ่ น ตามระยะเวลาที่ ก ฎกระทรวงฯ
กาหนด รวมถึงการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลในบริ เวณที่มีป้ายกาหนด
 ผลการฝึ กซ้อมอบรมดับเพลิ ง และอพยพหนี ไฟในช่ วงกลางคื น ตามระยะเวลาที่กฎกระทรวงฯ
กาหนด
 การสุ่ มตรวจวัดพนักงานเกี่ยวกับสารเสพติด
 ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุ งจากการตรวจที่พบข้อบกพร่ อง
 การเกิดอุบต
ั ิเหตุจากการทางาน ซึ่ งจะมีการตรวจสอบหาสาเหตุ และกาหนดแนวทางแก้ไข และ
มาตรการในการป้ องกัน ซึ่งในปี 2563 เกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน 18 ราย หยุดงานรวม 164 วัน ในจานวน
นี้มี 12 รายที่หยุดงานเกิน 3 วัน
 การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย
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แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

การตรวจสุ ขภาพพนักงาน ประจาปี

นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดและการติดเชื้ อโควิด 19
(1) สื่ อสารประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองเพื่อป้ องกันการติดเชื้อ
(2) การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานก่อนเข้าทางานและคัดกรองผูม้ าติดต่องานจากภายนอก
(3) การเว้นระยะห่างการเข้าแถวลงเวลาเข้า-ออกงาน การนัง่ ในโรงอาหาร และในห้องประชุม
(4) ทาความสะอาดโรงอาหารโดยการใช้น้ ายาทาความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารของ
พนักงาน สองเวลาคือ 08.30 น. และ 13.30 น. ของทุกวัน
(5) การเฝ้าระวังพนักงานที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด
(6) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานและครอบครัวที่พกั ในหอพักทุกสัปดาห์ ซึ่ งผลการตรวจวัด
ไม่พบผูม้ ีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ
หน่วย

2561

2562

2563

- พนักงานประจา

คน

487

458

397

- พนักงานชัว่ คราว

คน

110

62

33

- ชาย

คน

198

168

135

- หญิง

คน

399

352

295

- ระดับปฏิบตั ิการ

คน

335

276

213

- ระดับบังคับบัญชาและสายวิชาชีพ

คน

241

222

198

- ระดับผูจ้ ดั การ

คน

21

22

19

- ใน 5 ปี (ช่วงอายุ 55-60 ปี )

ร้อยละ

28.14

22.88

27.59

- ใน 10 ปี (ช่วงอายุ 50-60 ปี )

ร้อยละ

47.24

43.27

50.56

อัตราการลาออก (Turn Over Rate)

ร้อยละ

21.30

28.29

20.20

อัตราการกลับมาทางานหลังจากการลาคลอด

ร้อยละ

100

100

100

จานวนพนักงานที่เป็ นคณะกรรมการสวัสดิการ

คน

7

7

7

- ตัวแทนนายจ้าง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ

คน

2

2

2

- ตัวแทนลูกจ้าง

คน

9

9

9

อัตราการลาหยุดงานที่เกิดจากการเจ็บป่ วยจากการทางานต่อชัว่ โมงการ

%

1.01

0.88

1.27

ข้อมูลด้านบุคลากร
จานวนพนักงานรวม

จานวนพนักงานจาแนกตามเพศ

จานวนพนักงานจาแนกตามระดับพนักงาน

ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ

จานวนพนักงานที่อยูใ่ นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

- 43-

UT 56-1/2563

บริ ษทั .ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

หน่วย

2561

2562

2563

คน

0

0

0

ชัว่ โมงเฉลี่ยของการฝึ กอบรมต่อคนต่อปี

ชัว่ โมง

6

5.35

5

พนักงานที่ได้รับการประเมินผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

100

100

100

อัตราส่วน 62:38

63:37

63:37

ข้อมูลด้านบุคลากร
ทางาน (AR)
จานวนผูเ้ สี ยชีวติ จากการทางาน

อัตราส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงและชาย

- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริ ษทั ฯ ผลิ ตและส่ งมอบสิ นค้าที่ มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความต้องการของลู กค้า รวมถึ ง มี
ระบบรับ ฟั ง ข้อคิดเห็ น เสนอแนะ หรื อข้อร้ องเรี ย น ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะนาประเด็ นที่ มีนัย สาคัญดัง กล่ าวไป
พิจารณาปรับปรุ ง และดาเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ วภายในเวลาที่สมควร
ผลิตภัณฑ์ผา่ นการรับรองตามมาตรฐาน Oeko-tex Standard 100 สาหรับผลิตภัณฑ์ Class II กล่าวคือ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ไม่เป็ นอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสผิวหนัง
ในปี ที่ผา่ นมา ไม่มีประเด็นที่มีนยั สาคัญจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อกาหนดและ
การใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริ การ
ตัวชี้วดั
ผลการสารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า

หน่วย

2561

2562

2563

ร้อยละ

95

92

94

ครั้ง

10

5

3

- การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรื อมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับผลกระทบ
จากการดาเนินงานของบริ ษทั ทั้งนี้ ในปี ที่ผา่ นมา การดาเนินงานไม่มีผลกระทบเชิงลบหรื อมีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างมีนยั สาคัญต่อชุมชนท้องถิ่น
หน่วย

2561

2562

2563

ร้อยละของพนักงานใหม่ทผ่ี า่ นการฝึกอบรมนโยบาย และแนวปฏิบตั กิ าร
ต่อต้านการคอร์รปั ชั ่นในองค์กร

ร้อยละ

100

100

0

จานวนข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษรและการดาเนินการแก้ไขอย่างเป็ นทางการ

ครั้ง

0

0

0

ตัวชี้วดั

มิติความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม
- การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
ที่ต้ งั บริ ษทั ฯ เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุ ขุมวิท ก.ม. 39.5 ตาบลบางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10280 ขนาดของที่ดิน 218 ไร่ 33 ตารางวา โดยบริ ษทั ฯเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ พื้นที่
โดยรอบที่ต้ งั บริ ษทั ฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร เป็ นชุมชน วัด โรงเรี ยน สถานที่ราชการ โดยด้านทิศใต้ของบริ ษทั
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ความยาวประมาณ 500 เมตรติดกับถนนเลียบชายฝั่งอ่าวไทย
ในปี ที่ผ่านมาไม่มีประเด็นที่มีนัยสาคัญเกี่ ยวกับการละเมิ ดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่ งแวดล้อม
เช่นการปล่อยน้ าทิง้ ของเสี ย หรื อการหกรั่วไหล
ตัวชี้วดั

หน่วย

2561

2562

2563

- ฝ้าย

ตัน

3,530

2,153

1,761

- โพลีเอสเตอร์

ตัน

3,338

1,975

1,842

- น้ ามันดีเซล

MJ

156,606

82,800

77,756

- NGV

MJ

32,822,105 20,597,251 16,956,373

ปริ มาณการใช้ไฟฟ้า

MJ

135,411,462 103,584,413 83,038,792

วัตถุดิบหลัก

ปริ มาณการใช้พลังงานฟอสซิล

ปริ มาณการใช้น้ าจาแนกตามแหล่งน้ า
- น้ าประปา

ลบ.เมตร

152,314

132,778

94,364

- น้ าบาดาล

ลบ.เมตร

1,124

51

4,595

การนาน้ าผ่านระบบ RO กลับมาใช้ใหม่

ร้อยละ

11

15.76

232

ปริ มาณน้ าทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน

ลบ.เมตร

153,438

133,076

98,951

- ของเสี ยอันตราย

ตัน

0

0

0

- ของเสี ยไม่อนั ตราย

ตัน

800

792

792

การรั่วไหลของสารเคมี/น้ ามัน/น้ าทิ้ง/ของเสี ย ที่มีนยั สาคัญ

ครั้ง

0

0

0

ล้านบาท

0

0

0

บาท

120,000

120,000

84,000

ปริ มาณของเสี ย

ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้ องสิ่ งแวดล้อม
ค่ากาจัด และบาบัดของเสี ย

10.3 การดาเนินธุรกิจทีม่ ีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสั งคม
(1) บริ ษทั ฯไม่มีเรื่ องถู กตรวจสอบหรื ออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ว่า
การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ มีการฝ่ าฝื นกฎหมายในเรื่ องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนยั สาคัญ
(2) การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ ไม่ มี ส่ ว นหรื อ ถู ก กล่ า วหาว่า มี ผ ลกระทบด้า นลบต่ อ สั ง คม
สิ่ งแวดล้อม หรื อไม่เป็ นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณี ที่ปรากฏเป็ นข่าวต่อสาธารณชน และเป็ น
กรณี ที่อาจกระทบต่อการประกอบธุ รกิจ ชื่อเสี ยง หรื อความน่าเชื่อถือ ของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯได้ดาเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ โดยผ่านการเลือกตั้งจากพนักงานตามประกาศ
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานเรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
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ประกอบกิจการ คณะกรรมการสวัสดิการซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ดูแล และเสนอแนะ การ
จัดสวัสดิการที่บริ ษทั ฯ จัดให้แก่พนักงาน ได้แก่ การจัดรถรับ-ส่ ง หอพัก พยาบาล กีฬา บันเทิง โภชนาการ
และเผยแพร่ ความรู ้แล้ว บริ ษทั ฯมีนโยบายส่ งเสริ มการเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
โดยรอบและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งในปี 2563 ได้จดั กิจกรรมเนื่องในวาระต่างๆ ดังนี้
ั โรงพยาบาล
 มอบหน้า กากอนามัยป้ องกันการติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ( Covid-19 ) ให้กบ
ชุมชน หน่วยงานของรัฐในพื้นที่สมุทรปราการ
ั เด็กนักเรี ยน โรงเรี ยนคลองบางปู โรงเรี ยน
 มอบของขวัญ ขนมและอาหารเนื่ องในวันเด็ก ให้กบ
วัดตาหรุ มิตรภาพ 64 โรงเรี ยนเอี่ยมสุ รีย ์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 ร่ วมถวายเทียนเข้าพรรษา วัดปานประสิ ทธิ์ ธาราม สมุทรปรการ
 ร่ วมกับสานักงานอุตสหกรรมจังหวัดทอดกฐินสามัคคี วัดสุ วรรณวิหาร นครราชสี มา และวัด
คฤหบดี กรุ งเทพมหานคร
 ร่ วมกับกรมสวัสดิการและคุม
้ ครองแรงงานทอดกฐิน วัดพระนอนจักรสี ห์ สิ งห์บุรี
 ร่ วมกับสานักงานประกันสังคมทอดกฐิน วัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี
 ร่ วมกับชุ มชนทอดกฐิน วัดศรี จน
ั ทราราม สมุทรปราการ
 ท าบุ ญ บริ ษ ัท ประจ าปี พร้ อ มทั้ง พิ ธี ม อบเกี ย รติ ป ระวัติ แ ละของที่ ร ะลี ก ส าหรั บ พนัก งานที่
ปฏิบตั ิงานด้วยความขยันหมัน่ เพียรประจาปี และพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี
10.5 การป้ องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
(1) นโยบายการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่
บริ ษทั ฯ มีนโยบายป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณาทบทวนและ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
“บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จตามค่านิยม “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ” และมีการบริ หารจัดการที่ดี
ให้มีการปฏิ บตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์ ไม่ทุจริ ต โดยให้มีการบันทึกบัญชี ครบถ้วน ถู กต้อง และคานวณ
ภาษี รวมทั้งชาระภาษีให้ถูกต้อง ไม่ให้จ่ายสิ นบนให้ผเู ้ กี่ยวข้อง”
ตลอดระยะเวลาการดาเนิ นธุ รกิ จที่ผ่าน บริ ษทั ฯ ยึดถื อเป็ นหลักปฏิ บตั ิมาโดยตลอด ทาให้บริ ษทั ฯ
เป็ นที่น่าเชื่อถือจากภาครัฐและสังคม
(2) การดาเนินการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีเจตนารมณ์ให้ความร่ วมมือและสนับสนุ นมาตรการของรัฐและเอกชนในการ
ต่ อต้า นการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น โดยก าหนดแนวทางปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับ การก ากับ ดู แล และควบคุ ม ดู แลเพื่ อ
ป้ องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังนี้
 ส่ ง เสริ ม ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม และถื อ เป็ นหน้า ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบที่ ก รรมการ ผูบ
้ ริ หาร และ
พนักงาน ต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ โดยให้มีการสื่ อสารและฝึ กอบรม และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
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จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้ องกันมิให้การดาเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามดู แลให้มีการตรวจสอบเป็ นการประจา และรายงาน
ต่ อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ ทั้ง นี้ ได้ก าหนดให้ ก ารตรวจสอบในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นส่ วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน
 ประเมินตนเองโดยใช้ห ลักเกณฑ์เกี่ ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน
่ ของโครงการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption: CAC) มาพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสม


11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ
บริ ษทั ซึ่ งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการประกอบการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงแล้ว มีความเห็ นว่า บริ ษทั ฯ มีบุคลากร
ปฏิบตั ิงานตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่ ง
เพียงพอและ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั กล่าวคือ
องค์ประกอบที่ 1. การควบคุมภายในองค์กร
บริ ษทั ฯ ยึดหลักความซื่ อตรงและจริ ยธรรม โดยได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการ และจัดทา
คู่มือการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุ รกิจ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานได้รับ
ทราบและใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่
สาหรับการเข้าทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน คณะกรรมการ
บริ ษทั และผูบ้ ริ หารจะพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกี่ ยวข้องอย่างรอบคอบ มีเหตุผล โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ช้ ี แจงและเผยแพร่ ระเบียบข้อบังคับในการ
ทางาน การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุ รกิจ และกาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิโดยสานัก
ตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯได้กาหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ ดูแลให้
มี การก าหนดเป้ า หมายการดาเนิ นธุ รกิ จที่ ชัดเจนและวัดผลได้ โดยร่ วมพิจารณา ทบทวนและให้ค วาม
เห็ นชอบแผนประจาปี ตามที่ ฝ่ายจัดการจัดทาแผนดาเนิ นงานภายใต้ สถานการณ์ ต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
สภาพธุ รกิ จที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่มีการสร้างจูงใจที่รุนแรงให้พนักงานต้องปฏิ บตั ิงานตามเป้ าหมายที่
สู งเกินจริ งซึ่ งอาจนาไปสู่ การกระทาที่ทุจริ ต
โครงสร้างการจัดองค์กรของบริ ษทั ฯ ได้กาหนดสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทาเป็ น
เอกสารระเบียบปฏิบตั ิ คู่มือการทางาน และใบพรรณาลักษณะงานของพนักงาน ทั้งนี้ ส่ วนทรัพยากรบุคคล
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และธุ รการมีหน้าที่และความรับผิดชอบการบริ หารงานบุคคล ซึ่ งครอบคลุมกิจกรรม การจัดหา พัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มีความรู ้และความสามารถที่เหมาะสม รวมถึงการสื่ อสาร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดทาแผนการพัฒนาและสื บทอด
ตาแหน่งงาน
บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีช่องทางในการสอบถาม แจ้งข้อมูล ข้อร้องเรี ยน หรื อข้อสงสัย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี
มาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็ นความลับและคุ ม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล ซึ่ งในปี 2563 ไม่มีการแจ้ง
เบาะแส
องค์ประกอบที่ 2. การประเมินความเสี่ ยง
บริ ษ ทั ฯจัดทางบการเงิ นโดยปฏิ บ ตั ิ ตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งผ่านการตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาตที่ ไ ด้รับความเห็ นชอบโดยส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งรายงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเป็ นส่ วนหนึ่งของรายงานประจาปี
บริ ษทั ฯมีคู่มือบริ หารความเสี่ ยงเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงกิจกรรม หรื อ
กระบวนการ รวมถึงแนวทางเพื่อป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยง ทั้งนี้ สานักตรวจสอบภายในนาผลการประเมิน
ความเสี่ ย งมาจัด ท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ
กาหนดให้ฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุ มเพื่อชี้ แจงประเด็นที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีขอ้ สงสัย ซึ่ งในปี
2563 ไม่พบประเด็นที่มีสาระสาคัญส่ อไปทางทุจริ ต
องค์ประกอบที่ 3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
บริ ษทั ฯมีมาตรการควบคุ มภายในครอบคลุ ม กิ จกรรม กระบวนการต่างๆ ที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์
อักษร มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการอนุ มตั ิ การบันทึกรายการ และการดูแลการจัดเก็บ
ทรัพย์สินที่แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด รวมถึงการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และวงเงินอนุมตั ิของฝ่ าย
จัดการในแต่ละระดับไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริ ษทั ฯใช้คอมพิวเตอร์ ระบบ AS/400 ช่ วยสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานด้านบัญชี การเงิ น การจัดซื้ อ
การควบคุ ม สิ น ค้า คงคลัง และการบริ ห ารงานบุ ค คล โดยมอบหมายให้ส่ วนพัฒ นาระบบข้อ มู ล เป็ นผู ้
พิจารณาถึงความจาเป็ นในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน และดูแล กาหนด
สิ ทธิ การเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศของบริ ษทั ตามนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ไม่มีการทาธุ รกรรมกับผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว นอกจากการทาธุรกรรมปกติกบั กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่
เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิ ดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยถื อเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
และนาเรื่ องเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนเสนอขออนุมตั ิในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการทาธุ รกรรมนั้นๆ ไม่เข้าร่ วมประชุมในวาระดังกล่าว
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องค์ประกอบที่ 4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท เลขานุ ก ารบริ ษ ทั จะส่ ง หนัง สื อเชิ ญประชุ ม พร้ อ มเอกสาร
ประกอบวาระการประชุ มให้กรรมการรับทราบก่อนวันประชุ มไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ซึ่ งฝ่ ายจัดการรับผิดชอบ
การจัด ท าข้อ มู ล รายละเอี ย ด รวมทั้ง ให้ ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งเข้า ชี้ แจง ตลอดจนจัด หาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม หาก
คณะกรรมการต้องการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่ งจะมีการบันทึก ความเห็ น หรื อ
ข้อสังเกตของกรรมการในรายงานการประชุ ม ทั้งนี้ เลขานุ การบริ ษทั มีหน้าที่เก็บรักษารายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษ ทั และผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิ นรั บ ผิดชอบการจัดเก็ บเอกสารทางการเงิ นตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
บริ ษทั ฯมีกระบวนการสื่ อสารภายในโดยการติดประกาศ หรื อผ่านระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์ รวมถึง
การชี้ แจงหน้าที่งานของแต่ละหน่วยงาน บริ ษทั ฯกาหนดให้ส่วนทรัพยากรบุคคลและธุ รการรับแจ้งข้อมูล
ต่ า งๆผ่า นทางกล่ องแสดงความคิ ด เห็ น รวมถึ ง โทรสายด่ ว นเพื่ อส่ ง ให้ หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งพิ จ ารณา
ดาเนิ นการ สาหรับข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั ฯผูต้ รวจสอบภายในจะ
เป็ นผูร้ ับเรื่ องเพื่อแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับการสื่ อสารภายนอกบริ ษทั มอบหมายให้ส่วนงาน
ธุ รการติ ดต่ อ ประสานงานในประเด็นที่ มี เรื่ องร้ องเรี ยนจากชุ มชนรอบบริ ษทั ฯ ซึ่ งในปี 2563 ไม่มี ข ้อ
ร้องเรี ยนหรื อการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต
องค์ประกอบที่ 5. ระบบการติดตาม
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดาเนิ นธุ รกิ จ พร้อมทั้ง
ชี้ แจง และแนวการแก้ไขในกรณี ที่ผลการดาเนิ นงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด และถือเป็ นวาระ
เรื่ องสื บเนื่อง
บริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้ ส านัก ตรวจสอบภายใน มี ห น้ า ที่ ส อบทานการปฏิ บ ัติ โดยจัด ท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หาร และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในทุกไตรมาส
บริ ษ ทั ฯ มี นโยบายและแนวทางปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ การรายงานเมื่ อ เกิ ดเหตุ ก ารณ์ ซ่ ึ ง อาจกระทบต่ อ
ชื่ อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ รวมถึงแนวทางและความก้าวหน้า/ผลของการแก้ไข
สาหรับปี 2563 ไม่มีเหตุการณ์ดงั กล่าว
11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่ อการควบคุมภายใน
ในการประชุ ม คณะกรรมตรวจสอบ ครั้ งที่ 3/2563 เมื่ อ วัน พฤหั ส บดี ที่ 6 สิ งหาคม 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ระชุ ม ร่ วมกับ ผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาต โดยไม่ มี ฝ่ ายจัดการ เพื่ อรั บทราบ
ข้อสังเกตจากการเข้าตรวจ และให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ ยวกับการตรวจสอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการจัดทา
และการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ของบริ ษทั มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่ อถือได้ ซึ่ งผูส้ อบ
บัญชีได้ให้ความเห็นว่าบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในอยูใ่ นระดับดี
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายใน รับทราบผล
การตรวจสอบ ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่ องจากการตรวจ
พบ และติดตามผลการปรับปรุ งแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายไตรมาส
จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง ประจาปี
2563 มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีบุคลากรปฏิบตั ิงานตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริ หาร
ความเสี่ ยงได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ซี่ งเพียงพอและ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดาเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(1) คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบตามที่ฝ่ายจัดการเสนอแต่งตั้งนางสาววนิ ดา โชค
เหมาะ หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยนางสาววนิ ดา โชค
เหมาะ มี คุณสมบัติท้ งั ทางด้านการศึ กษา อบรม และประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิ
หน้าที่ดงั กล่าว
(2) บริ ษ ัท ฯมอบหมายให้ น างสาวประยูร ศรี พ ระราม ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิ นท าหน้า ที่
หัวหน้า งานก ากับดู แลการปฏิ บ ตั ิ งาน เพื่อท าหน้าที่ ก ากับดู แลการปฏิ บ ตั ิ ตามกฎเกณฑ์ข องหน่ วยงาน
ทางการที่ ก ากับ ดู แลการประกอบธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ โดยคุ ณ สมบัติของนางสาวประยูร ศรี พ ระราม มี
ประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานด้านบัญชี และการเงิ น เข้ารับการอบรมหลักสู ตร พัฒนาความรู ้ ต่อเนื่ อง
สาหรับผูท้ าบัญชี บญั ชี เป็ นประจาทุกปี และปั จจุบนั ได้รับมอบหมายเป็ นผูใ้ ช้งาน และผูป้ ระสานงานกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีบทบาท Creator, Contact Person, SHLD Report Creator , Issuer
Member และ Chief Financial Officer จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บริ ษทั (compliance) ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3
12 รายการระหว่างกัน
(1) ในปี 2563 บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
บริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
บมจ. สหยูเนี่ยน (SUC)
- เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั ใน
สัดส่วนร้อยละ 49.88 และมีกรรมการ
ร่ วมกัน*

ลักษณะรายการ
บริ ษทั ฯซื้อสิ นค้าประเภท ฝ้าย
และเส้นใยสังเคราะห์
เจ้าหนี้คา้ งจ่าย
- ต้นงวด
- ปลายงวด
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มูลค่า(ล้านบาท)
เหตุผลและความจาเป็ น
ปี 2563 ปี 2562
35
297 เป็ นการจัดหาร่ วมกัน
สาหรับบริ ษทั ในกลุ่ม เพื่อมี
อานาจในการต่อรองเรื่ อง
5
53 ราคาและปริ มาณ
4
5
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บจ.ยูนิไฟเบอร์ (UNF)
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ลักษณะรายการ

- SUC ถือหุ้น UNF ในสัดส่วนร้อยละ
49.88 และมีกรรมการร่ วมกัน*

บริ ษทั ฯจาหน่ายเงินลงทุน
บางส่วนซึ่งเป็ นหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ยูนิไฟเบอร์ จากัด

บจ. ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ (UG)

บริ ษทั ฯ ขายผ้าดิบ

- SUC เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของ UG
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่ วมกัน*

บริ ษทั ให้ เช่าพื้นที่อาคาร
โรงงานบางส่วน
บริ ษทั ฯให้บริ การระบบ
สาธารณูปโภค
ลูกหนี้คา้ งชาระ

1
3

1
1
2 ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน
แล้ว

- ต้นงวด

-

-

- ปลายงวด

1

1 ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน
แล้ว / ไม่เหมาะสมกับการ
- ผลิตปัจจุบนั ของบริ ษทั ฯ
-

- ต้นงวด
-ปลายงวด

บจ. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน (MRC)
- SUC ถือหุ้น MRC ในสัดส่วนร้อยละ
25.00 และมีกรรมการร่ วมกัน*

บจ. ยูเนี่ยนสปิ นนิ่งมิลล์ (USM)

บริ ษทั ฯให้ เช่าพื้นที่อาคาร
โรงงาน
ลูกหนี้คา้ งชาระ

บริ ษทั ฯ ให้ เช่าเครื่ องจักรปั่ น
ด้าย
ลูกหนี้คา้ งชาระ

- SUC ถือหุ้น USM ในสัดส่วนร้อยละ
25.00
- บจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย (กลุ่มดาร - ต้นงวด
กานนท์) ถือหุ้น UT และ USM ใน
- ปลายงวด
สัดส่วนร้อยละ 6.11 และ 74.99
ตามลาดับ
- UT และ USM มีกรรมการร่ วมกัน*
11.
บจ.ยูเนี่ยนโชจิรุชิ (UZ)
12.
- SUC ถือหุ้น UZ ในสัดส่วนร้อยละ 51
13.
และมีกรรมการร่ วมกัน
14.

มูลค่า(ล้านบาท)
เหตุผลและความจาเป็ น
ปี 2563 ปี 2562
25 ลดต้นทุนและความซ้ าซ้อน
ของระบบงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทารายงาน
ทางการเงิน
2 สนับสนุนธุรกิจปกติใน
ลักษณะ supply chain
1
2 ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน
แล้ว
1 ใช้ร่วมกัน

-

12

บริ ษทั ฯให้เช่าที่ดินบางส่ วน
ลูกหนี้คา้ งชาระ
- ต้นงวด
- ปลายงวด

-

12 ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน
-

หมายเหตุ

รายละเอียดเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งของกรรมการ ในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 2
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นโยบายการกาหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน
ั กิ จการอื่นที่
 การซื้ อขายสิ นค้า ราคาและเงื่ อนไขเป็ นไปตามธุ รกิ จปกติ เช่ นเดียวกับที่ขายให้กบ
ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด
 การเช่ าพื้นที่อาคารโรงงาน ที่ดิน และเครื่ องจักรที่ ไม่ได้ใช้งาน เป็ นรายการที่มีลก
ั ษณะเฉพาะ
ไม่สามารถแสดงได้วา่ มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป จึงคานวณจากฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ที่เป็ น
ธรรม และเป็ นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ าย
 การให้บริ การระบบสาธารณู ปโภค ราคาคานวณจากฐานค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องตามสัดส่ วนที่ ใช้
ร่ วมกัน และเป็ นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ าย
(2) ความจาเป็ นและความสมเหตุผล
 เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษท
ั ฯ
(3) นโยบายหรื อแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต ของรายการซึ่ งเป็ นธุ รกิ จปกติ หรื อ
ตามข้อตกลงของสัญญายัง ดาเนิ นต่อไป ตามเงื่ อนไขที่ เป็ นธรรมเป็ นที่ ยอมรั บของทั้งสองฝ่ าย และไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) ไม่มีการทารายการระหว่างกันประเภทต่างๆ รวมทั้งการซื้ อขายสิ นทรัพย์ในลักษณะที่เป็ นการ
ฝ่ าฝื น / ไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
13.1 สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่ งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาเนินงานและกระแสเงิน
สดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
บริ ษทั ฯตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกาหนด
นั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมู ลและเหตุ การณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 เกี่ยวกับการดาเนินงานที่ยกเลิก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ฯได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 12/2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ องการหยุดดาเนิ นธุ รกิจสิ่ งทอ (ปั่ นด้ายและทอผ้า) และสรรหาธุ รกิจใหม่ โดยบริ ษทั ฯมีแผนการหยุดประกอบ
ธุ รกิจสิ่ งทอ (ปั่ นด้ายและทอผ้า) ภายในปี 2564 และอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาและศึกษาความเป็ นไปได้ใน
การลงทุนธุ รกิจใหม่ในอนาคต

- 53-

UT 56-1/2563

บริ ษทั .ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.3 และข้อ 3 ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2563
บริ ษทั ฯได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนจากความ
ไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดังนั้น ในการจัดทางบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง
มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีสาหรับเรื่ องที่บริ ษทั ฯได้เคยถือปฏิบตั ิในช่วงที่
ผ่านมาและได้บนั ทึกขาดทุนจากผลกระทบดังกล่าว (สุ ทธิจากผลกระทบของภาษีเงินได้) จานวน 96 ล้านบาท ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่อย่างใด
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สาหรับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
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การด้ อยค่ าของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการผลิต
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตของบริ ษทั ฯมีมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีแสดงเป็ นจานวนเงิน 51 ล้านบาท ซึ่ งมี
สาระสาคัญต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริ ษทั ฯมีแผนการหยุดประกอบธุ รกิจสิ่ งทอ
(ปั่ นด้ายและทอผ้า) ภายในปี 2564 และอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาและศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนธุ รกิจใหม่
ในอนาคตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 และ 24 จึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ดงั กล่าว การพิจารณาค่าเผือ่ การด้อยค่าของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การผลิตนั้นต้องใช้ดุลยพินิจที่สาคัญของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดาเนินงานใน
อนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการสิ นทรัพย์ รวมถึงการกาหนดอัตราคิดลดและสมมติฐาน
ที่สาคัญซึ่งทาให้การบันทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาจไม่เหมาะสม
ข้าพเจ้าได้ประเมินการกาหนดหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจาลองทางการเงินที่ฝ่ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯเลือกใช้โดยการทาความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ ายบริ หารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์หรื อไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจและประเมินในเรื่ องดังต่อไปนี้
• ข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทาแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริ ษทั ฯ เปรี ยบเทียบข้อสมมติ
ดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริ ษทั ฯ และเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสด
ในอดีตกับผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว
• อัตราคิดลด โดยประเมินต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของบริ ษทั ฯและข้อมูลอื่น ๆ กับบริ ษทั อื่นที่
เปรี ยบเทียบกันได้
ข้าพเจ้าได้พิจารณาขอบเขตและความเป็ นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่สาคัญที่อาจเกิดขึ้น
(ทั้งข้อสมมติเดี่ยวและข้อสมมติโดยรวมที่จาเป็ น) และทาการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
สมมติฐานดังกล่าวต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสาหรับสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดาเนิ นการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ฯในการดาเนินงานต่อเนื่ อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับ
กิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดาเนิ นงานหรื อไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่ องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนิ นงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ฯในการดาเนินงาน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่า
การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่ องได้
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้
ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

สิ นีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6287
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2564
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บริ ษทั .ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

13.2 ตารางสรุ ปงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562, 2561 และ 2560
หน่วย : 1,000 บาท
2563

%

2562

%

2561

%

2560

%

สินทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

107,323
79,986
67,503
201,271
2,248
458,331

8.90
6.63
5.60
16.69
0.19
38.01

112,366
113,398
208,788
3,097
437,649

9.66
9.75
17.95
0.27
37.62

120,681
185,780
177,318
3,854
487,633

11.15
17.16
16.38
0.36
45.04

80,488
174,530
166,642
3,605
425,265

7.97
17.28
16.50
0.36
42.10

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
พันธบัตรที่มีภาระค้ าประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

11,000
600,524
48,485
87,138
219
747,366

0.91
49.81
4.02
7.23
0.02
61.99

11,000
551,564
50,763
112,192
198
725,717

0.95
47.41
4.36
9.64
0.02
62.38

11,000
253,482
141,149
53,042
133,404
2,839
200
595,116

1.02
23.41
13.04
4.90
12.32
0.26
0.02
54.96

11,000
232,434
139,149
55,320
141,470
5,332
204
584,909

1.09
23.01
13.77
5.48
14.00
0.53
0.02
57.90

1,163,366

100.00

1,082,749

100.00 1,010,174

100.00

รวมสินทรัพย์

1,205,697

100.00

- 59-

UT 56-1/2563

บริ ษทั .ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562, 2561 และ 2560
หน่วย : 1,000 บาท
2563
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ภายใน 1 ปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

%

2562

%

2561

%

2560

%

34,650
1,856
66,786
713

2.87
0.15
5.54
0.06

30,852
789

2.65
0.07

87,678
397

8.10
0.04

54,863
858

5.43
0.08

104,005

8.63

31,641

2.72

88,075

8.13

55,721

5.52

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

6,175
78,433

0.51
6.51

48,746
30,984

4.19
2.66

36,415
-

3.36
-

41,523
-

4.11
-

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

84,608

7.02

79,730

6.85

36,415

3.36

41,523

4.11

188,613

15.64

111,371

9.57

124,490

11.50

97,244

9.63

150,000
450,000
600,000

12.44
37.32
49.76

150,000
450,000
600,000

12.89
38.68
51.57

150,000
450,000
600,000

13.85
41.56
55.41

150,000
450,000
600,000

14.85
44.55
59.40

150,000
450,000

12.44
37.32

150,000
450,000

12.89
38.68

150,000
450,000

13.85
41.56

150,000
450,000

14.85
44.55

12.89
24.12
1.84
90.43

150,000
184,453
23,806
958,259

13.85
17.04
2.20
88.50

150,000
77,544
85,385
912,929

14.85
7.68
8.45
90.37

100.00 1,010,173

100.00

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิ ทธิ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 45,000,000 หุ ้น มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นบุริมสิ ทธิ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 45,000,000 หุ ้น มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

150,000
206,468
60,616
1,017,084

12.44 150,000
17.12 280,547
5.03
21,448
84.36 1,051,995

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,205,697

100.00 1,163,366
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บริ ษทั .ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562, 2561 และ 2560
หน่วย : 1,000 บาท
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการจัดประเภทกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของ
บริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่
เปลี่ยนแปลงสถานะ
รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ
รายได้ค่าเช่า
รายได้เงินปันผล
กาไรจากการจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
รายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
รวมต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย และจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกาไร จากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

2563

%

2562

%

2561

%

432,523

91.84

511,059

68.12

760,573

92.71 756,256

-

-

10,632
359

1.42
0.05

-

-

-

-

-

-

173,598

23.14

-

-

-

-

12,365
18,078
2,150
5,813
470,929

2.63
3.84
0.46
1.23
100.00

16,139
18,544
3,170
462
9,186
6,177
749,326

2.15
2.47
0.42
0.06
1.22
0.82
100.00

23,901
20,970
3,170
1
6,032
5,758
820,405

2.91 19,426
2.56 22,404
0.39
2,000
0.00
639
0.74
8,555
0.70
6,032
100.00 815,312

2.38
2.75
0.25
0.08
1.05
0.74
100.00

439,404
(3,763)
435,641
10,197
68,875
1,311

93.31
(0.80)
92.51
2.17
14.63
0.28

551,031
3,105
554,136
8,362
57,338
-

73.44
0.41
73.86
1.11
7.64
-

738,132
532
738,664
8,693
51,851
-

89.97 700,905
0.06
(493)
90.04 700,412
1.06 25,693
6.32 56,119
-

85.97
(0.06)
85.91
3.15
6.88
-

619,836

82.61

799,208

97.42 782,224

95.94

129,490
439
129,929
947
(748)
130,128
(34,265)
95,863

17.28
0.06
17.34
0.13
(0.10)
17.34
(4.57)
12.78

21,197
84,228
105,425

2.58
10.27
12.85

33,088
10,549
43,637

4.06
1.29
5.35

(499)
104,926
(1,278)
103,648

(0.06)
12.79
(0.16)
12.63

(487)
43,150
(242)
42,908

(0.06)
5.29
(0.03)
5.26

516,024

(45,095)
(45,095)
1,447
(502)
(44,150)
6,426
(37,724)

109.58

(9.58)
(9.58)
0.31
(0.11)
(9.38)
1.36
(8.01)

(1.31)

1.66
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บริ ษทั .ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562, 2561 และ 2560

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนใน
ภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขายของบริ ษทั ฯ – สุทธิจากภาษีเงินได้
หลักทรัพย์เผื่อขายของบริ ษทั ร่ วม – สุทธิจากภาษีเงิน
ได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนใน
ภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

หน่วย : 1,000 บาท
2560
%

2563

%

2562

%

2561

%

(37,724)

(100.00)

95,863

100.00

103,648

100.00

42,909

100.00

-

-

(2,000)

(2.09)

1,600

1.54

3,800

8.86

-

-

23

0.02

(63,179)

(60.96)

10,939

25.49

-

(1,977)

(2.06)

(61,579)

(59.41)

14,739

34.35

(95,755)

(253.83)

6,334

16.79

231

0.24

3,261

3.15

-

-

(89,421)
(89,421)

(237.04)
(237.04)

231
(1,746)

0.24
(1.82)

3261
(58,318)

3.15
(56.27)

14,739

34.35

(127,145)

(337.04)

94,117

98.18

45,330

43.73

57,648

134.35
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บริ ษทั .ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : 1,000 บาท

การดาเนินงานต่ อเนื่อง
รายได้
รายได้อื่น
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการจัดประเภทกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของ
บริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่
เปลี่ยนแปลงสถานะ
รายได้ค่าเช่า
รายได้เงินปันผล
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่ อง

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2563

%

2562

%

-

10,632

5.15

-

359

18,078
2,150
20,228

89.37
10.63
100.00

10,864
10,864
9,364
1,447
(24)
10,787
35
10,822

53.71
53.71
46.29
7.15
(0.12)
53.33
0.17
53.50
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%

2562

%

-

23,797

52.29

0.17

-

-

173,598
18,544
3,170
206,303

84.15
8.99
1.54
100.00

18,078
2,150
20,228

89.37
10.63
100.00

18,544
3,170
45,511

40.75
6.97
100.00

12,733
12,733

6.17
6.17

27.98
27.98

93.83
0.21
0.46
(0.01)
94.49
(16.75)
77.73

53.71
53.71
46.29
7.15
(0.12)
53.33
0.17
53.50

12,733
12,733

193,570
439
947
(28)
194,928
(34,562)
160,366

10,864
10,864
9,364
1,447
(24)
10,787
35
10,822

32,778
947
(28)
33,697
158
33,855

72.02
2.08
(0.06)
74.04
0.35
74.39

UT 56-1/2563

บริ ษทั .ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุน (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : 1,000 บาท

การดาเนินงานที่ยกเลิก
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น
รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ
กาไรจากการจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
รายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
รวมต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่าใช้ จ่าย
ขาดทุนจากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานต่อเนื่ อง
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

%

2562

%

2563

%

2562

%

432,523

95.97

511,059

432,523

95.97

511,059

94.11

12,365
5,813
450,701

2.74
1.29
100.00

16,139
462
9,186
6,177
543,023

94.11
2.97
0.08
1.69
1.14
100.00

12,365
5,813
450,701

2.74
1.29
100.00

16,139
462
9,186
6,177
543,023

2.97
0.08
1.69
1.14
100.00

439,404
(3,763)
435,641
10,197
58,011
1,311
505,160
(54,459)
(478)
(54,937)
6,391
(48,546)

97.49
(0.83)
96.66
2.26
12.87
0.29
112.08
(12.08)
(0.11)
(12.19)
1.42
(10.77)

551,031
3,105
554,136
8,362
44,605
607,103

101.47
0.57
102.05
1.54
8.21
111.80

551,031
3,105
554,136
8,362
44,605
607,103

101.47
0.57
102.05
1.54
8.21
111.80

(64,080)
(720)
(64,800)
291
(64,503)

(11.80)
(0.13)
(11.93)
0.05
(11.88)

439,404
(3,763)
435,641
10,197
58,011
1,311
505,160
(54,459)
(478)
(54,937)
6,391
(48,546)

97.49
(0.83)
96.66
2.26
12.87
0.29
112.08
(12.08)
(0.11)
(12.19)
1.42
(10.77)

(64,080)
(720)
(64,800)
291
(64,503)

(11.80)
(0.13)
(11.93)
0.05
(11.88)

(37,724)

(8.01)

95,863

12.79

(37,724)

(8.01)

(30,648)

(5.21)

(0.23)
(1.08)
(1.31)

3.09
(1.43)
1.66
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(0.23)
(1.08)
(1.31)

0.28
(1.43)
(1.15)
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บริ ษทั .ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
หน่วย : 1,000 บาท

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและชาระแล้ว
หุ้น
หุ้นสามัญ
บุริมสิ ทธิ

งบการเงินซึ่ งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ขาย
กาไร
จัดสรร
ยังไม่ได้ หลักทรัพ หลักทรัพย์
รวมส่ วน
(ขาดทุ
น
)จาก
แล้ว จัดสรร ย์เผื่อขาย เผื่อขายของ
ของผูถ้ ือหุ้น
การลงทุ
น
ใน
สารอง
ของ
บริ ษทั ร่ วม
ตราสารทุนที่
ตาม
บริ ษทั
กาหนดให้
กฎหมาย
วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2562
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

150,000
-

450,000
-

150,000
-

184,453
95,863
231

23,448
(2,000)

359
23

958,259
95,863
(1,746)

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

231

(2,000)

23

(1,769)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

96,094

(2,000)

23

94,117

-

-

-

-

-

(23)

(23)

150,000

450,000

150,000

280,547

21,448

(359)
-

(359)
1,051,995

150,000

450,000

150,000

280,547

21,448

-

1,051,995

-

-

-

(42,689)

(21,448)

-

156,371

92,234

150,000
150,000

450,000
450,000

150,000
150,000

237,858
(37,724)
6,334
(31,390)
206,468

-

-

156,371
(95,755)
(95,755)
60,616

1,144,229
(37,724)
(89,421)
(127,145)
1,017,084

รับรู้กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ยกมาเข้ากาไรขาดทุน
ผลกระทบจากการขายเงินลงทุน
จัดประเภทกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นยกมาเข้ากาไร
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
(หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 – หลังปรับปรุ ง
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริ ษทั .ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562, 2561 และ 2560
หน่วย : 1,000 บาท
2563

2562

2561

2560

(44,149)

130,128

104,926

43,150

23,320
610
(3,763)

26,142
(462)
3,105
(10,632)
(359)
(173,598)

28,160
(1)
532
-

33,731
(639)
(493)
-

(2,150)
3,292
39,058
(1,447)
15,356

(439)
(3,170)
5,220
16,110
(947)
(8,902)

(84,228)
(3,170)
759
3,641

(10,549)
(2,000)
1,881
4,832

50,619

69,913

29,932
145,047
1,846
(21)

67,161
(34,575)
1,868
2

(12,009)
(11,208)
1,007
5

(11,891)
(35,430)
(601)
59

3,798
(76)
(6,927)

(56,826)
392
(3,490)

32,815
(461)
(4,673)

(39,058)
599
(6,250)

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้

188,955
(996)

(34,370)
(1,110)

56,095
(1,258)

(22,659)
(1,313)

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

187,959

(35,480)

54,837

(23,972)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ าย/ตัดจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
รายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการจัดประเภทกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงสถานะ
ขาดทุน (กาไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ทางการเงิน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ และหนี้ สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
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บริ ษทั .ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด(ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562, 2561และ 2560
2563

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
ซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับ
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน

(200,000)
(50)
3,451
2,150
1,447

(2,659)
470
25,237
3,170
947

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไป)ในกิจกรรมลงทุน

(193,002)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

2561

หน่วย : 1,000 บาท
2560

(17,816)
2
3,170

(3,593)
655
2,000

27,165

(14,644)

(938)

(5,043)
112,366

(8,315)
120,681

40,193
80,488

(24,910)
105,398

107,323

112,366

120,681

80,488

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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บริ ษทั .ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

13.3 อัตราส่ วนทางการเงิน
2563

2562

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
1. อัตราส่ วนสภาพคล่อง
4.41
13.83
2. อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
3.76
7.23
3. อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
1.81
(1.09)
4. อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
4.61
3.57
5. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
79
102
6. อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
3.15
2.87
7. ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
116
127
8. อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
29.22
12.92
9. ระยะเวลาชาระหนี้
12
28
10. Cash Cycle
182
201
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร(PROFITABILITY RATIO)
1. อัตรากาไรขั้นต้น
(0.72)
(8.43)
2. อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน
(8.72)
18.76
3. อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร
(498.25) (36.02)
4. อัตรากาไรสุ ทธิ
(8.01)
12.79
5. อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
(3.65)
9.54
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน(EFFICIENCY RATIO)
1. อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
(3.18)
8.54
2. อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
(9.65)
69.84
3. อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
0.40
0.67
อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)
1. อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
0.19
0.11
2. อัตราส่ วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(86.95) 174.97
3. อัตรส่ วนความสามารถชาระภาระผูกพัน(cash basis)
0.98
0.40
4. อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุ ทธิ
n/a
n/a
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2561

2560

5.54
3.52
0.62
4.39
83
4.30
85
13.93
26
142

7.63
4.64
(0.43)
4.59
79
4.71
77
10.78
34
123

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

2.88
13.63
52.91
12.63
11.08

7.38
5.67
(55.87)
5.26
4.85

%
%
เท่า
%
%

9.90
68.79
0.78
0.13
211.27
1.30
n/a

4.29 %
36.17 %
0.81 เท่า
0.11
89.60
0.55
n/a

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

UT 56-1/2563

บริ ษทั .ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั สาหรับปี 2563 ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย สามารถวิเคราะห์และอธิ บาย ได้ดงั ต่อไปนี้
14.1 ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลีย่ นแปลงทีม่ ีนัยสาคัญ (Overview)
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจผลิตและจาหน่ายผ้าทอตามคาสั่งซื้ อของลูกค้า โดยผ่านกระบวนการปั่ นด้าย
และกระบวนการทอผ้า บริ ษทั ฯ อาจมีรายได้จากการให้บริ การปั่ นด้าย และ/หรื อทอผ้า โดยใช้วตั ถุดิบจากผูว้ า่ จ้าง
ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ น้ การ
จัดการ หรื อการประกอบธุ รกิจ
14.1.1 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการดาเนินธุรกิจ
ในปี 2563 ภาวะอุตสาหกรรมสิ่ งทอมีการหดตัวสู งเกิดมาจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส
COVID-19 ส่ งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลก ทาให้เศรษฐกิจของหลายๆประเทศเข้าสู่ ภาวะถดถอย รวมถึงความผัน
ผวนของการเงินโลกและการบรรลุขอ้ ตกลงทางการค้าระหว่างอังกฤษกับ EU
14.1.2 สรุ ปผลประกอบการ
บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุ ทธิ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 37.72 ล้านบาท ขาดทุน
เพิ่มขึ้น 133.58 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีผลกาไรสุ ทธิ 95.86 ล้านบาท ตามสรุ ปรายการที่แสดงไว้ใน
ตารางเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2563 และ 2562
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี
เพิม่ (ลด)
2563
2562
จานวน
ร้ อยละ
รายได้รวม
470.93
749.33
(278.40)
(37.15)
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
516.02
619.84
(103.82)
(16.75)
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
0.44
(0.44)
(100.00)
รายได้ทางการเงินและต้นทุนทางการเงิน
0.95
0.20
0.75
375.00
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
6.42
(34.27)
40.69
118.73
กาไร(ขาดทุน) สุ ทธิ
(37.72)
95.86
(133.58)
(139.35)
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14.2 ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไร (Results of Operations)
14.2.1 รายได้
รายการ

รายได้จากการขายและบริ การ
- ขายส่ งออก
- ขายในประเทศ
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี
เพิม่ /(ลด)
2563
2562
จานวน
ร้ อยละ
432.52
511.06
(78.54)
(15.37)
368.95
443.20
(74.25)
(16.75)
63.57
67.86
(4.29)
(6.32)
38.41
238.27
(199.86)
(83.88)
470.93
749.33
(278.40)
(37.15)

1) รายได้จากการขาย และบริ การ
ในปี 2563 บริ ษทั ฯมีรายได้จากการขาย และบริ การจานวน 432.52 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2562 จานวน
78.54 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 15.37 แบ่งเป็ นการขายส่ งออกลดลง 74.25 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.75 และ
การขายในประเทศลดลง 4.29 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.32 เนื่องจากสถานการณ์ของอุตสาหกรรมสิ่ งทอหดตัว
และเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ หลัก ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทาให้คาสั่งซื้ อของลูกค้า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลดลงมาก
2) รายได้อื่น
บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นจานวน 38.41 ล้านบาท ซึ่งมาจากการขายเศษวัตถุดิบ การให้เช่าสิ นทรัพย์บางส่ วน
เงินปันผลจากการลงทุน และอื่นๆ เมื่อเทียบกับปี 2562 บริ ษทั ฯมีรายได้อื่นลดลง 199.86 ล้านบาท เนื่องจากในปี
2562 บริ ษทั มีรายได้จากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จานวนเงิน 10.63 ล้านบาท กาไรจากการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงสถานะจานวน 173.60 ล้านบาท และมีรายได้จากอัตราแลกเปลี่ ยนจานวน
9.19 ล้านบาท นอกนั้นจะมีรายได้จากเงินปั นผล รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบและรายได้อื่น ลดลงจากปี 2562
จานวน 6.44 ล้านบาท
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14.2.2 ต้ นทุนขาย และค่ าใช้ จ่าย
รายการ

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี
เพิม่ /(ลด)
2563
2562
จานวน
ร้ อยละ
435.64
554.14
(118.50)
(21.38)
10.20
8.36
1.84
22.01
70.18
57.34
12.84
22.39
0.50
0.75
(0.25)
(33.33)

ต้นทุนขายสิ นค้าลดลง 118.50 ล้านบาท คิดเป็ น ร้อยละ 21.38 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายใน
การผลิต ลดลงจากปี 2562
•
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 1.84 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.01 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการส่ งออกเพิ่มขึ้น
•
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร เพิ่มขึ้น 12.84 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.39 สาเหตุหลักมาจากการตั้งสารอง
ผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น 9.45 ล้านบาท
14.2.3 กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 37.72 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 7.07
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจาก บริ ษทั ฯ มีการตั้งสารองผลประโยชน์พนักงานที่จะพ้นสภาพภายหลังจาก
การหยุดธุ รกิจสิ่ งทอ เพิ่มขึ้นจานวน 32.29 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ มีการแจ้งการหยุดธุ รกิจสิ่ งทอ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ต้องจัดทารายงานทางการเงินสาหรับงบ
กาไรขาดทุน แสดงการดาเนิ นงานที่ยกเลิกและการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 5 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ องสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนิ นงานที่ยกเลิก ซึ่ งแสดงผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
ก. ผลการดาเนินงานต่ อเนื่อง
ในปี 2563 บริ ษทั มีรายได้รวมจานวน 20.23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 25.28 ล้านบาท สาเหตุ
หลักมาจากในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจาหน่ายเงินลงทุนบางส่ วน จานวนเงิน 23.80 ล้านบาท ซึ่ งในปี
2563 ไม่มีการจาหน่ายเงินลงทุน มีค่าใช้จ่ายในการบริ หาร 10.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 1.87 ล้านบาท
เนื่องจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ลดลงและมีรายได้จากดอกเบี้ยรับมากกว่าปี
2562 จานวน 0.50 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั มีกาไรสาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่ อง จานวน 10.82 ล้านบาท ซึ่ ง
น้อยกว่าปี 2562 จานวน 23.03 ล้านบาท ส่ วนงบการเงินซึ่ งแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสี ยมีผลกาไรลดลง จากปี 2562 จานวน 149.54 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 บริ ษทั ฯมีกาไรจากการวัด
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงสถานะ
•
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ข. ผลการดาเนินงานที่ยกเลิก
ในปี 2563 บริ ษทั ฯมีรายได้รวมจานวน 450.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 92.32 ล้านบาท สาเหตุ
หลักมาจากรายได้จากการขายและบริ การ ลดลงจานวน 78.54 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลมาจากคาสั่งซื้ อของลูกค้าหลัก
ลดลง จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 และในปี 2563 มีรายได้จากการขายเศษ
วัตถุดิบและกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดลงจานวน 12.96 ล้านบาท
สาหรับค่าใช้จ่ายในปี 2563 บริ ษทั ฯมีตน้ ทุนขายและบริ การจานวน 435.64 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562
จานวน 118.50 ล้านบาท เนื่ องจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงจากปี 2562 และมีค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริ หาร ในปี 2563 จานวน 69.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 16.55 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมา
จากการตั้งสารองผลประโยชน์พนักงานที่จะพ้นสภาพหลังจากการหยุดธุ รกิจสิ่ งทอ จานวนเงิน 32.29 บาท บริ ษทั
มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่ งแสดงเป็ นรายได้ภาษีเงินได้ในปี 2563 จานวน 6.39 ล้านบาท มากกว่าปี 2562
จานวน 6.09 ล้านบาท ผลขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก มีจานวน 48.54 ล้านบาท น้อยกว่าปี 2562
อยูจ่ านวน 15.96 ล้านบาท
เมื่อกันส่ วนเงินปั นผลให้แก่หุน้ บุริมสิ ทธิ ในอัตราหุ น้ ละ 1.40 บาท เป็ นเงิน 21.00 ล้านบาท ตาม
เงื่อนไขในข้อบังคับบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ฯ ขาดทุนสุ ทธิ 1.31 บาทต่อหุ ้นสามัญ
14.2.4 ความสามารถในการทากาไร
รายการ
หน่วย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ต่อรายได้รวม
%
(8.01)
12.79
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
เท่า
0.19:1
0.11:1
อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
%
(3.65)
9.54
อัตราส่ วนกาไร(ขาดทุน) สุ ทธิต่อรายได้ รวม
บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุ ทธิ มีจานวน 37.72 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.01 ของรายได้รวม เมื่อเทียบ
กับปี 2562 ซึ่งมีผลกาไรสุ ทธิ 95.86 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.79 ของรายได้รวม ปี 2563 มีผลขาดทุน
สุ ทธิ เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจาก การตั้งสารองผลประโยชน์พนักงานที่จะพ้นสภาพหลังจากหยุดธุ รกิจสิ่ งทอ
จานวน 32.29 ล้านบาท และในปี 2563 ไม่มีกาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และกาไรจากการจัดมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงสถานะ
อัตราส่ วนหนีส้ ิ นต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น
ในปี 2563 บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 0.19 เท่า สู งกว่าปี 2562 ที่มีอยู่ 0.11 เท่า
เพียงเล็กน้อยซึ่ งแสดงถึงสัดส่ วนของหนี้สินยังอยูใ่ นระดับต่าเมื่อเทียบกับส่ วนของผูถ้ ือหุน้

- 72-

UT 56-1/2563

บริ ษทั .ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
ตามงบการเงินของบริ ษทั ที่คานวณตามวิธีส่วนได้เสี ยตามมาตรฐานการบัญชี บริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ
37.72 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ติดลบร้อยละ 3.65 ซึ่ งต่ากว่าปี 2562 ที่มีอตั รา
ผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ร้อยละ 9.54
14.3 ความสามารถในการบริหารสิ นทรัพย์
14.3.1 ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีฐานะการเงินซึ่งวิเคราะห์จากการเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
ปี
เพิม่ /(ลด)
2563
2562
จานวน
ร้อยละ
รวมสิ นทรัพย์
1,205.70 1,163.37
42.33
3.64
รวมหนี้สิน
188.61
111.37
77.24
69.35
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
1,017.09 1,052.00
(34.91)
(3.32)
1) สิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2563 เท่ากับ 1,205.70 ล้านบาท โดยมีสัดส่ วนของสิ นทรัพย์
ประกอบด้วย สิ นทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 38.01 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 61.99 เมื่อเปรี ยบเทียบสิ นทรัพย์
รวม ณ สิ้ นปี 2562 ที่มีอยู่ 1,163.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.33 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.64 รายการที่
เปลี่ยนแปลงมีดงั นี้
•

•

สิ นทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 20.68 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 5.04
ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 33.41 ล้านบาท สิ นค้าคงเหลือลดลง 141.29 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งเป็ นเงินฝากประจากับตราสารอนุ พนั ธ์เพิ่มขึ้น 201.27 ล้านบาท สิ นทรัพย์หมุนเวียน
อื่นๆ ลดลง 0.85 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 21.65 ล้านบาท ประกอบด้วยการจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนตาม
มาตราฐานการบัญชีฉบับที่ 9 ทาให้ตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เพิม่ ขึ้น จานวน 600.52 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาวลดลง 551.64 ล้านบาท นอกจากนี้อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนลดลง 2.28 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 25.05 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 0.02 ล้านบาท
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2) หนี้สิน
บริ ษทั ฯมีหนี้สินรวมจานวน 188.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 77.24 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
69.35 โดยการเปลี่ยนแปลงหลักมาจาก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่นเพิ่มขึ้น 3.80 ล้านบาท หนี้สินทางการเงิน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1.86 ล้านบาท สารองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 24.21 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้และ
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึ้น 47.37 ล้านบาท
3) ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นจานวน 1,017.09 ล้านบาท ลดลง 34.91 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.32 เป็ น
ผลมาจากกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ลดลง 74.08 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่ วนผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้น 39.17
ล้านบาท กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรลดลงมาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน ทาให้มีผลต่อเงินลงทุนในตราสารทุนลดลง 42.69 ล้านบาท บริ ษทั ฯมีผลขาดทุนในปี
จานวน 37.72 ล้านบาท และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น จานวน 6.33 ล้านบาท สาหรับองค์ประกอบอื่นของส่ วนผู ้
ถือหุ น้ เพิ่มขึ้นมีผลมาจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน เพิ่มขึ้น
14.3.2 การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
โครงสร้างของเงินทุนของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยหนี้สินรวม 188.61 ล้าน
บาท และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม 1,017.09 ล้านบาท เมื่อเทียบสัดส่ วนหนี้สินของโครงสร้างเงินลงทุนจะเท่ากับ
ร้อยละ 18.54 ซึ่ งแสดงว่าบริ ษทั ฯ มีฐานะการเงินที่มนั่ คง
14.4 สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
14.4.1 แหล่ งทีม่ า และใช้ ไปของเงินทุน
1) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจานวน 107.32 ล้านบาท ลดลงจากปี
2562 จานวน 5.04 ล้านบาท โดยสรุ ป ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายการ

ปี
2563
187.96
(193.00)
(5.04)
112.36
107.32

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี
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2562
(35.48)
27.16
(8.32)
120.68
112.36

เปลีย่ นแปลง
จานวน ร้ อยละ
223.44
629.76
(220.16) (810.60)
3.28
(8.32)
(5.04)

(39.42)
(6.89)
(4.49)
UT 56-1/2563

บริ ษทั .ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

 เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่ องจากสิ นค้าคงเหลือลดลงจากการที่บริ ษทั ฯลดการ

สั่งซื้ อวัตถุดิบตามความต้องการใช้ในการผลิต
 เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากมีการลงทุนในเงินลงทุนชัว่ คราวซึ่ งเป็ นเงิน
ฝากประจาธนาคาร จานวน 200 ล้านบาท
 ในปี 2563 และ ปี 2562 บริ ษทั ฯไม่มีกิจกรรมจัดหาเงิน
2) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนผูถ้ ือหุ ้น คือ 0.19 :1 เท่า ลดลง จากปี 2562 แสดงถึงสัดส่ วนของ
หนี้สินยังมีระดับต่า เมื่อเทียบกับแหล่งที่มาของส่ วนผูถ้ ือหุ น้
14.4.2 รายจ่ ายลงทุน
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ไม่มีรายจ่ายในการลงทุนเกี่ยวกับ การซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
14.4.3 ความเพียงพอของสภาพคล่อง
รายการ
หน่วย
สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31
ผลต่าง
ธันวาคม
2563
2562
เพิ่ม (ลด)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
เท่า
4.41
13.83
(9.42)
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
เท่า
3.76
7.23
(3.47)
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
เท่า
3.15
2.87
0.28
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
79
102
(23)
 อัตราส่ วนสภาพคล่องลดลง เนื่องจากการตั้งสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส่ วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น
 อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ลดลง 3.47 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2562
 อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 0.28 เท่า เนื่องจากปริ มาณการขายลดลง
 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงซึ่ งแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาการเก็บหนี้ ดีกว่าปี 2562
14.4.4 ความสามารถในการจัดหาแหล่ งเงินทุนเพิม่ เติม
บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินเพียงพอ ไม่มีความจาเป็ นต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
14.4.5 ความสามารถในการชาระหนี้ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม และภาระผูกผันทีส่ าคัญ
ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ สามารถชาระหนี้ และสามารถปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
14.5 ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ิ น (Contractual Obligations) และการบริ หารจัดการภาระนอกงบดุล (Off-Balance
Sheet Arrangements)
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 28 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น ของรายงานและงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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14.6 ปัจจัยหรื อเหตุการณ์ ทจี่ ะมีผลต่ อฐานะการเงินหรื อการดาเนินงานในอนาคต (Forward looking)
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 12/2563 ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการหยุดดาเนิ นธุ รกิจสิ่ งทอ(ปั่ นด้ายและทอผ้า) ภายในปี 2564 และสรรหาธุ รกิจ
ใหม่ ซึ่งอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาและศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนธุ รกิจใหม่ในอนาคต
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)
1. นายปรี ชา ชุณหวาณิ ชย์
- ประธานกรรมการ

- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริ ษทั ตามที่กาหนดในหนังสื อ
รับรอง
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ 7 เดือน
(ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2563)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
อบรม (2)

63

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
 Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 62/2007

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)
(3)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร (4)

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่วงเวลา
2520 - 2532
2532 - 2538
2538 - 2546
2546 - 2547
2547 - 2550
2547 - 2550
2547 - 2550
2547 - 2550
2550 - 2551
ก.พ. 57 – มิ.ย. 63
2560- ต.ค. 2562
ม.ค. 2558 – ปั จจุบนั
พ.ค. 63 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
เม.ย. 57 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ง

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้จดั การทัว่ ไป
กรรมการผู้จดั การสายธุรกิจ
การค้ าและบริการ
กรรมการ
กรรมการผู้ชว่ ยผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ สายงานส่งเสริม
การค้ าการลงทุนและสภาธุรกิจ

บมจ. สหพัฒนพิบูลย์
บจก. พี จี อินเตอร์เทรด
บจก. โอสถสภา
บจก. ยูนิลีเวอร์ เบสท์ฟ้ดู ส์ (ประเทศไทย)
บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก
บจก. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
บจก. ยูเนี่ยนไทย-นิจิบนั
บจก. ยูเนี่ยนเอนนเนอร์ ยี่ (ฮ่องกง)
บจก. คอมพิวเตอร์ยเู นี่ยน
บจก. ยูเนี่ยนนคร
บมจ. สหยูเนี่ยน
บมจ.ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บจก. คอมพิวเตอร์ยเู นี่ยน
บจก. คอมพิวเตอร์ยเู นี่ยนซิสเต็มส์
บจก. โซลดิฟ
บจก. ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์
บจก. คอมพิวเตอร์ ยเู นี่ยนซิสเตนมส์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

หมายเหตุ
(1) สาหรับตาแหน่งกรรมการ ให้ ระบุประเภทของกรรมการด้ วย เช่น กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กาหนดในหนังสือรับรอง
(2) ให้ ระบุคณ
ุ วุฒทิ างการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และทักษะของการเปน นกรรมการ (เช่น การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้ นบั รวมหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะด้ วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

78 --

UT 56-1/2563

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
อบรม (2)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)
(3)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร (4)

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่วงเวลา
2561 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั

2. นางอรนุช สูงสว่าง
- กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ 2 ปี

69

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

2518 – 2555
2540 – 2544
2544 - 2557

(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562)

ตาแหน่ง

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ

กรรมการ สายงานส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรม
กรรมการ สถาบันความร่วมมือ
อุตสาหกรรมไทย-จีน
กรรมการ
กรรมการ สายงานต่างประเทศ
กรรมการ สายงานเศรษฐกิจ
และวิชาการ
กรรมการ สายงานอาเซียน
และโลจิสติกส์
คณะกรรมการความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจไทย-ไต้ หวัน
กรรมการ สภาธุรกิจไทย-จีน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

อาจารย์ประจา คณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
กรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
(กกร.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บมจ. ไทยพาณิ ชย์สามัคคีประกันภัย

หมายเหตุ
(1) สาหรับตาแหน่งกรรมการ ให้ ระบุประเภทของกรรมการด้ วย เช่น กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กาหนดในหนังสือรับรอง
(2) ให้ ระบุคณ
ุ วุฒทิ างการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และทักษะของการเปน นกรรมการ (เช่น การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้ นบั รวมหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะด้ วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

79 --

UT 56-1/2563

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)

- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการอิสระ 2 ปี
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562)

-

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
อบรม (2)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)
(3)

 Master of Accounting
(Information Systems),
University of Florida, U.S.A.
 Master of Accounting, The
Ohio State University, U.S.A.
 บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 บัญชี บณั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ
2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Director Certification Program
(DCP) รุ่ น 22/2002
 DCP Refresher Course (RE
DCP) รุ่ น 5/2007
 Audit Committee Program
(ACP) รุ่ น 19/2007

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร (4)

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่วงเวลา
2545 – 2549
2548 - 2550
2550 - 2559

ตาแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
เลขาธิการ

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมการบัญชีไทย

กรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผูอ้ านวยการ สานักการรับรอง
มาตรฐานระดับนานาชาติ คณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการ

บริ ษทั ขนส่ ง จากัด (รัฐวิสาหกิจ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2559 – ปัจจุบนั

อาจารย์พิเศษ คณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
อนุกรรมการตรวจสอบ

2560 – ปัจจุบนั

คณะกรรมการจรรยาบรรณ

2554 – 2562

2562 – ปัจจุบนั
2538 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บมจ. ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
สถาบัน AIMS

สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเหตุ
(1) สาหรับตาแหน่งกรรมการ ให้ ระบุประเภทของกรรมการด้ วย เช่น กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กาหนดในหนังสือรับรอง
(2) ให้ ระบุคณ
ุ วุฒทิ างการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และทักษะของการเปน นกรรมการ (เช่น การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้ นบั รวมหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะด้ วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

80 --

UT 56-1/2563

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)
3. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริ มศรี
- กรรมการอิสระ

ค่าตอบแทน
- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ 5 ปี 7
เดือน (ตั้งแต่ 20 พ.ค. 2558)

-

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
อบรม (2)

70 ปี

 ปริ ญญาเอก วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
Houston ในมลรัฐ Texas
สหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัย Houston ในมลรัฐ
Texas สหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 89/2011
 Audit Committee Program
(ACP) รุ่ น 35/2011

-

 ปริ ญญาตรี ครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์
สาขาเครื่ องกล สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยา
เขตพระนครเหนือ
 Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น 7/2004

-

กาหนดค่าตอบแทน
- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ 10 ปี
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554)
- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการอิสระ 10
ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554)

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกาหนด

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร (4)

อายุ
(ปี )

- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและ

4. นายปรี ชา วัฒนศรานนท์
- กรรมการอิสระ

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)
(3)

68 ปี

-

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ

2543 – 2562

ประธานกรรมการ

บจก. Thai E-Communication

ม.ค. 54 - ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ/ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

บมจ.ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

2537 - 2555
2543 – เม.ย. 56
2556 – เม.ย. 58
พ.ค. 58 – ปัจจุบนั
ม.ค. 59 – ปัจจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
บจก. ยูเนี่ ยนรับเบอร์ โปรดักคอร์ เปอเรชัน่
บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
บมจ.ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บมจ.ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

หมายเหตุ
(1) สาหรับตาแหน่งกรรมการ ให้ ระบุประเภทของกรรมการด้ วย เช่น กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กาหนดในหนังสือรับรอง
(2) ให้ ระบุคณ
ุ วุฒทิ างการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และทักษะของการเปน นกรรมการ (เช่น การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้ นบั รวมหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะด้ วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

81 --

UT 56-1/2563

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)

อายุ
(ปี )

- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริ ษทั ตามที่กาหนดในหนังสื อ
รับรอง
- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ 7 ปี
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร (4)

-

-

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ

 Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่ น 23/2016

- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการอิสระ 5 ปี
7 เดือน (ตั้งแต่ 20 พ.ค. 2558)
5. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล
- กรรมการผูจ้ ดั การ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
อบรม (2)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)
(3)

70 ปี

 ปริ ญญาโท สาขาวิชาการจัดการ
ทัว่ ไป วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
 Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 5/2003

2530 - 2554

กรรมการ

บจก.ยูนิไฟเบอร์

2537 - 2553

กรรมการ

บจก.ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส

2547 - 2554

กรรมการ

บจก. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน

2548 - 2553

กรรมการ

บจก. ยูเนี่ยนเทคอีสต์

2550 – ธ.ค. 57

กรรมการผูจ้ ดั การ

บจก. ยูเนี่ยนการ์เม้นท์

ม.ค. 57 – ธ.ค. 57

กรรมการ

บมจ.ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

พ.ย. 57 – พ.ค. 59

กรรมการ

บจก. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน

มิ.ย. 59 – เม.ย. 60

บจก. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน

ม.ค. 58 – ปัจจุบนั

กรรมการ/รักษาการกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

เม.ย. 57 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บจก. แอลซิ โก้ เอเชี ย แปซิ ฟิค

เม.ย. 57 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บจก.ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส

ม.ค. 58 – ปัจจุบนั

กรรมการ/รักษาการกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
กรรมการ

บจก. ยูเนี่ยนการ์เม้นท์

พ.ค. 60 – ปัจจุบนั

บมจ.ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

บจก. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน

หมายเหตุ
(1) สาหรับตาแหน่งกรรมการ ให้ ระบุประเภทของกรรมการด้ วย เช่น กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กาหนดในหนังสือรับรอง
(2) ให้ ระบุคณ
ุ วุฒทิ างการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และทักษะของการเปน นกรรมการ (เช่น การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้ นบั รวมหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะด้ วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

82 --

UT 56-1/2563

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)
6. นายชุตินธร ดารกานนท์
- กรรมการ

- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริ ษทั ตามที่กาหนดในหนังสื อ
รับรอง
- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ 7 ปี 11
เดือน (ตั้งแต่ 19 ก.พ. 2556)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
อบรม (2)

61 ปี

 ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ สถาบัน
บัณฑิตบริ หารธุ รกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาอุตสาหการ Stanford
University, USA
 Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 17/2004

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)
(3)
380,500
(0.634%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร (4)

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่วงเวลา
ธ.ค. 33 - 2549
2535 – ก.พ. 60
2536 – 2550
2536 – 2550
2544 –มี.ค. 2552
2545 – ม.ค. 61

ตาแหน่ง
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
รองประธานกรรมการ /
กรรมการผูจ้ ดั การ
2545 – ม.ค. 61
รองประธานกรรมการ /
กรรมการผูจ้ ดั การ
2550 - 2555
รองประธานกรรมการสาย
กิจการในประเทศจีน
พ.ค. 57 – ก.พ.. 60
กรรมการ
มี.ค. 60 – ก.พ.. 61
รองประธานกรรมการ
24 ม.ค. 62– 23 ม.ค. 63 กรรมการผูจ้ ดั การ
2556 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ
ก.พ. 56 – ปัจจุบนั
กรรมการ
พ.ค. 60 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการ
พ.ย. 58 - ปัจจุบนั
กรรมการ
มี.ค. 60 - ปัจจุบนั
กรรมการ

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. สหยูเนี่ยน
บจก. วีนสั เธร็ ด
บมจ.ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
บจก. ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ (ไชน่า)
บจก. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย
บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม
บมจ. สหยูเนี่ยน
บจก. เดอะรอยัลโฮเต็ล
บจก. เดอะรอยัลโฮเต็ล
บจก. เดอะรอยัลโฮเต็ล
บมจ. สหยูเนี่ยน
บมจ.ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
บจก. ยูเนี่ยนการ์เม้นท์
บจก. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน
บจก. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
บจก. วีนสั เธร็ ด

หมายเหตุ
(1) สาหรับตาแหน่งกรรมการ ให้ ระบุประเภทของกรรมการด้ วย เช่น กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กาหนดในหนังสือรับรอง
(2) ให้ ระบุคณ
ุ วุฒทิ างการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และทักษะของการเปน นกรรมการ (เช่น การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้ นบั รวมหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะด้ วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

83 --

UT 56-1/2563

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
อบรม (2)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)
(3)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร (4)

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่วงเวลา
พ.ค. 60 - ปัจจุบนั
ก.พ. 61 - ปัจจุบนั
ก.พ. 61 - ปัจจุบนั

บจก. ยูเนี่ ยนนิ ฟโก้
บจก. ยูเนี่ ยนสปิ นนิ่งมิลล์
บจก. ยูเนี่ ยนบริ หารธุรกิจ

เม.ย. 60 - ปัจจุบนั
ธ.ค. 60 - ปัจจุบนั
2533 – ก.พ. 60
2537 - 2551
2545 - 2551
2545 - 2551
2545 – 2552

กรรมการ
กรรมการรองผูจ้ ดั การ
กรรมการรองผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว
บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม
บจก. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย
บมจ. สหยูเนี่ยน
บมจ.ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

ก.พ. 61 - ปัจจุบนั
มี.ค. 61 - ปัจจุบนั
พ.ย. 61 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

57 ปี

 แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

215,200
(0.359)

- กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

-

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ / กรรมการ
ผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการ / กรรมการ
ผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการ / กรรมการ
ผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ
และกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ก.พ. 61 - ปัจจุบนั

7. นางจันทรตรี ดารกานนท์
- กรรมการ

ตาแหน่ง

บจก. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย
บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม
บจก. เดอะรอยัลโฮเต็ล
บจก. สหยูเนี่ ยน โฮลดิ้ง
บริ ษทั ต่างๆในกลุ่มสหยูเนี่ ยน

บจก. การแพทย์ สุขมุ วิท 62
บมจ. นวเวช อินเตอร์ เนชัน่ แนล

หมายเหตุ
(1) สาหรับตาแหน่งกรรมการ ให้ ระบุประเภทของกรรมการด้ วย เช่น กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กาหนดในหนังสือรับรอง
(2) ให้ ระบุคณ
ุ วุฒทิ างการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และทักษะของการเปน นกรรมการ (เช่น การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้ นบั รวมหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะด้ วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
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UT 56-1/2563

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)

- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริ ษทั ตามที่กาหนดในหนังสื อ
รับรอง
- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ 6 ปี
(ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
อบรม (2)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)
(3)

 หลักสูตรบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิตการจัดการ สถาบัน
บัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 5/2003

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร (4)

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่วงเวลา
2545 – 2557

กรรมการ

2552 – มี.ค. 60
2552 – มี.ค. 60
2556 – ก.ย. 57
ก.ย. 57 – 2559
มิ.ย. 57 – ปัจจุบนั
ม.ค. 58 – ปัจจุบนั
พ.ค. 58 – ปัจจุบนั

กรรมการรองผูจ้ ดั การ
กรรมการรองผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการรองผูอ้ านวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เม.ย. 58 – ปัจจุบนั
2560 – ปัจจุบนั
เม.ย. 58 – ปัจจุบนั
เม.ย. 58 – ปัจจุบนั
เม.ย. 58 – ปัจจุบนั
เม.ย. 58 – ปัจจุบนั
เม.ย. 58 – ปัจจุบนั
เม.ย. 58 – ปัจจุบนั
มี.ค. 59 – ปัจจุบนั
มี.ค. 60 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

-

ตาแหน่ง

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
บจก. โปรเฟสชัน่ แนล ลาโบราทอรี่ แมเนจ
เม้นท์ คอร์ป
บจก. วีนสั เธร็ ด
บจก. ยูเนี่ยนซิป
บมจ. สหยูเนี่ยน
บมจ. สหยูเนี่ยน
บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก
บมจ.ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บมจ.ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
บมจ. สหยูเนี่ยน
บจก. คอมพิวเตอร์ยเู นี่ยน
บจก. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
บจก. ยูเนี่ ยนนิ ฟโก้
บจก. ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชัน่
บจก. วิสาหกิจยางไทย
บจก. ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์
บจก. ยูเนี่ยนไทย-นิจิบนั
บจก. ยูเนี่ยนซิป
บริ ษทั ต่างๆ ในกลุ่มบริ ษทั สหยูเนี่ ยน

หมายเหตุ
(1) สาหรับตาแหน่งกรรมการ ให้ ระบุประเภทของกรรมการด้ วย เช่น กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กาหนดในหนังสือรับรอง
(2) ให้ ระบุคณ
ุ วุฒทิ างการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และทักษะของการเปน นกรรมการ (เช่น การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้ นบั รวมหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะด้ วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

85 --

UT 56-1/2563

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)

8. นางสรัญญา ดารกานนท์
- กรรมการ

อายุ
(ปี )

45 ปี

- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริ ษทั ตามที่กาหนดในหนังสื อ
รับรอง
- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ 5 ปี
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559)

9. นายสุภกิจ พ่วงบัว
- กรรมการ

- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ

60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
อบรม (2)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)
(3)

 ปริ ญญาโท M.Sc. International
Relations, LSE, University of
London
 ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Director Accreditation Program
(DAP) 126/2016

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร (4)

-

 ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริ หารศาสตร์

แทนบริ ษทั ตามที่กาหนดในหนังสื อ
รับรอง

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ

ส.ค. 58 – ปัจจุบนั
ธ.ค. 60 – ปัจจุบนั
ก.ย. 44 – มิ.ย. 47
ก.ค. 47 – มิ.ย. 49

กรรมการ
กรรมการ
เจ้าหน้าที่การทูต
กงสุล

ก.ค. 49 – ธ.ค. 59

ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายต่างประเทศ

บจก. การแพทย์ สุขมุ วิท 62
บมจ. นวเวช อินเตอร์ เนชัน่ แนล
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศ
เวียดนาม
บจก. บางกอกไซเคิ้ล อินดัสเตรี ยล

ม.ค. 59 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ.ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

ก.พ. 60 – ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การโครงการ

บจก.ยูเนี่ยนโชจิรุชิ

เม.ย. 60 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บจก. ยูเนี่ ยนการก่อสร้าง

เม.ย. 61 – ปัจจุบนั
เม.ย. 61 – ปัจจุบนั

บจก. ผลิตภัณฑ์วีนสั
บจก. ยูเนี่ ยนรี ซอร์ ส์โฮลดิ้งส์

ม.ค. 62 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มี.ค. 63 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บจก.ยูเนี่ยนโชจิรุชิ

มี.ค. 63 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บจก. ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์

2526 - 2534

ครูโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

2534 - 2536

หัวหน้ าฝ่ ายส่งเสริมการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

2536

ผู้จดั การส่วนผลิต

บจก. ยูเนี่ยนนิฟโก้

บจก. น ้าและภูเขา

หมายเหตุ
(1) สาหรับตาแหน่งกรรมการ ให้ ระบุประเภทของกรรมการด้ วย เช่น กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กาหนดในหนังสือรับรอง
(2) ให้ ระบุคณ
ุ วุฒทิ างการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และทักษะของการเปน นกรรมการ (เช่น การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้ นบั รวมหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะด้ วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
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UT 56-1/2563

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)

อายุ
(ปี )

 ปริ ญญาตรี ครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเทเวศร์
 ปริ ญญาตรี ครุ ศาสตร์บณั ฑิต
(บริ หารการศึกษา) วิทยาลัย
จันทรเกษม

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ – ปี
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564)
หมายเหตุ แทนนายพีรวุฒิ เลาหะพันธุ์
ที่ขอลาออกเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563

10. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์
- เลขานุการบริ ษทั

- จานวนปี ที่เป็ นเลขานุการบริ ษทั 12
ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
อบรม (2)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)
(3)

58 ปี

 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขา
การจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
 ประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
บริ หารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิค
กรุ งเทพฯ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร (4)

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ

2536 – 2549

ผู้จดั การฝ่ ายผลิต

บจก.ยูเนี่ยนโชจิรุชิ

ธ.ค. 49 – ก.พ. 50

รองกรรมการผู้จดั การ

บจก. ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์

ก.พ. 50 – ก.พ. 54

กรรมการผู้จดั การ

บจก. ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์

ก.ค. 50 – ก.ย. 50

รองกรรมการผู้จดั การ

บจก. ยูเนี่ยนนิฟโก้

ม.ค. 61 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บมจ. สหยูเนี่ยน

ต.ค. 50 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บจก. ยูเนี่ยนนิฟโก้

13 มี.ค. 63 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก. ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชัน่

17 ก.ย. 63 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก. เดอะรอยัลโฮเต็ล

ก.ค. 51- 2556

ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั

บมจ. สหยูเนี่ยน

ม.ค. 52 - ปัจจุบนั

เลขานุการบริ ษทั

บมจ. ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

ม.ค. 57 – ปัจจุบนั

เลขานุการบริ ษทั

บมจ.สหยูเนี่ยน

ม.ค. 59 – ปัจจุบนั
ม.ค. 59 – ปัจจุบนั

เลขานุการบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั

บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก
บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์

หมายเหตุ
(1) สาหรับตาแหน่งกรรมการ ให้ ระบุประเภทของกรรมการด้ วย เช่น กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กาหนดในหนังสือรับรอง
(2) ให้ ระบุคณ
ุ วุฒทิ างการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และทักษะของการเปน นกรรมการ (เช่น การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้ นบั รวมหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะด้ วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
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UT 56-1/2563

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)

อายุ
(ปี )

11. นางสาวประยูร ศรี พระราม
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิน

58 ปี

12. นายวีรธรรม ภูจิญญาณ์
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
อบรม (2)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)
(3)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร (4)

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ

 สัมนาโครงการ CGR Workshop 2019 “Enchancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 สัมนาโครงการ CGR Workshop 1/2008 “Enchancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่ น 27/2008 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่ น 11/2008 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28) สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
 อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
 หลักสูตรการบริ หารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (P01)
หลักสูตรการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ ยงและประเด็นสาคัญด้านความยัง่ ยืน (S04)
หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (S05)
หลักสูตรการจัดทารายงานแห่ งความยัง่ ยืน (S06) ของศูนย์พฒั นาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
 หลักสูตรผูช้ านาญการศุลกากร กรมศุลกากร
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ
2548 - 2551
ผูจ้ ดั การส่ วนบัญชี
บมจ. ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บัณฑิต (การบัญชี)
2552 - 2554
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
บมจ. ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2555 – ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บมจ. ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

-

2548 - 2550
2551 - 2554
2555 - ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่ วนขาย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย 1
ผูจ้ ดั การขายและการตลาด

บมจ. ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บมจ. ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บมจ. ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

หมายเหตุ
(1) สาหรับตาแหน่งกรรมการ ให้ ระบุประเภทของกรรมการด้ วย เช่น กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กาหนดในหนังสือรับรอง
(2) ให้ ระบุคณ
ุ วุฒทิ างการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และทักษะของการเปน นกรรมการ (เช่น การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้ นบั รวมหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะด้ วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
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บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2563
สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)
(3)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร (4)

ประสบการณ์ทางาน (5)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
อบรม (2)

13. นางสาวนภาพร เกรี ยงไกรวานิช
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายประสานงานผลิต
และขาย

64 ปี

ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

-

2550 – ปัจจุบนั

ผจก.ฝ่ ายประสานงานผลิตและ
ขาย

บมจ. ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

14. นายสมชัย เล้าเรื องตระกูล
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงานทอผ้า

61 ปี

ปวช.สิ่ งทอ วิทยาลัยเทคนิ คโพ
ธาราม

-

--

2555 - 2556
2557
2558 – ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การส่ วนทอผ้า
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทอผ้า
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงานทอผ้า

บมจ. ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บมจ. ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บมจ. ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

15. นายวรงค์ วิไลหงษ์
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายการบริ หาร

55 ปี

ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

-

2546 - 2550
2551 - 2560
2561 – ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การส่ วนจัดซื้ อ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการบริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการบริ หาร

บมจ. ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บจ. ยูเนี่ยนการ์เม้นท์
บมจ. ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ

หมายเหตุ
(1) สาหรับตาแหน่งกรรมการ ให้ ระบุประเภทของกรรมการด้ วย เช่น กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กาหนดในหนังสือรับรอง
(2) ให้ ระบุคณ
ุ วุฒทิ างการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และทักษะของการเปน นกรรมการ (เช่น การอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้ นบั รวมหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะด้ วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
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บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งของกรรมการ ในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ณ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่อบริ ษทั
บมจ.
รายชื่อ
UT
UNF
(1)
1. นายปรี ขา
ชุณหวาณิ ชย์
ประธานกรรมการ
นางสาวดาลัดย์
ทรัพย์ทวีชยั กุล

2. นางอรนุช
สู งสว่าง
กรรมการอิสระ
3. นายพิลาศพงษ์
ทรัพย์เสริ มศรี
กรรมการอิสระ
4. นายปรี ชา
วัฒนศรานนท์
กรรมการอิสระ

5. นางพิมพ์พร
โชติรัตนกุล
กรรมการผูจ้ ดั การ
6. นายชุตินธร
ดารกานนท์
กรรมการ
/
7. นางจันทรตรี
ดารกานนท์
กรรมการ
/
8. นางสรัญญา
ดารกานนท์
กรรมการ
.(2)
นายพีรวุฒิ
เลาหะพันธุ์
หมายเหตุ
X = ประธานกรรมการ
X = รองประธานกรรมการ
/ = กรรมการ

บมจ.
 UT : บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
 UNF : บจ. ยูนิไฟเบอร์
 AAP : บจ. แอลซิ โก้ เอเชีย แปซิฟิก

UBM

AAP

/

/

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
MRC

/
X/ และ 

UG

X

X


/
/
/


/
/
/

SUC

X

X



 = กรรมการผูจ้ ดั การ

/=กรรมการผูช้ ่วย ผูอ้ านวยการ

/ = รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ

 UBM : บจ.ยูเนี่ ยนบริ หารธุรกิจ
 USM : บจ. ยูเนี่ ยนสปิ นนิ่ งมิลล์

/


X/

 = กรรมการผูอ้ านวยการ

 SUC : บมจ. สหยูเนี่ยน
 UG : บจ.ยูเนี่ยนการ์เม้นท์

USM



 MRC : บจ.ยูเนี่ยนไมครอนคลีน

หมายเหตุ
(1) นายปรี ชา ชุณหวาณิ ชย์ เข้าดารงตาแหน่งประธานกรรมการ แทนนางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชยั กุล ที่ขอลาออก มีผล ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2563
(2) นายพีรวุฒิ เลาหะพันธุ์ ขอลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2563
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บริ ษทั ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บริ ษทั (compliance)
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่ อ- สกุล
นางสาววนิดา โชคเหมาะ
ตาแหน่ ง
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
อายุ
44 ปี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
: ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี การบริ หารการจัดการ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
การอบรม
1. ISO 9001:2015 เทคนิคการเตรี ยมเอกสารสาหรับการจัดทาระบบมาตรฐาน
2. ISO 9001:2015 การตีความข้อกาหนด
3. ISO 9001:2008 Advance Audit Techniques Training Course
4. ISO 9001:2008 Internal Auditor Training Course
5. การป้ องกันการทุจริ ตในองค์กร
6. การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในและเทคนิคการเขียนรายงาน
7. การประเมินความเสี่ ยง
8. เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน
9. การปฎิบตั ิงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ
10. วิธีการประเมินความเสี่ ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน
ประสบการณ์ และตาแหน่ งงานปัจจุบัน
- 2543 – 2551
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
- 2552 – 2553
เจ้าหน้าที่การตลาด
บจ.เอ ซี ที ประเทศไทย
- 2553 – พ.ค. 2560
พนักงานตรวจสอบภายใน
บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
- มิ.ย. 2560 – ปัจจุบนั
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
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บริ ษทั ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บริ ษทั (compliance)
ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสุ งสุ ดในสายงานบัญชี และผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทาบัญชี
ชื่ อ- สกุล
นางสาวประยูร ศรี พระราม
ตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
อายุ
58 ปี
วันทีไ่ ด้ รับตาแหน่ ง
1 กุมภาพันธ์ 2553
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
: ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการอบรม
1. เทคนิคการวิเคราะห์และบริ หารความเสี่ ยงโครงการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยัง่ ยืน
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. Insight Financial Management เสริ มศักยภาพให้กิจการ ผ่านการ บริ หารการเงินอย่างมืออาชีพ
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน (19 ส.ค – 2 ก.ย 2543)
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. หลักสู ตรมาตรฐานการบัญชี อื่นๆ อบรมปี ละ12 ชัว่ โมง เพื่อพัฒนาความรู ้ต่อเนื่องทางการบัญชี(CPD)
ตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์และสภาวิชาชีพ
ประสบการณ์ และตาแหน่ งงานปัจจุบัน
- 2533 - 2537
พนักงานบัญชี
บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
- 2538 - 2544
หัวหน้าส่ วนงานบัญชี
บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
- 2545 - 2554
ผูจ้ ดั การส่ วนบัญชี
บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
- 2555 – ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
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บริ ษทั ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินสิ นทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมของที่ดินมีจานวนประมาณ 732 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยผู ้
ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด และใช้เกณฑ์วธิ ีพิจารณารายได้ (Income Approach) สาหรับ
อาคารโรงงานให้เช่ามีมูลค่า 14 ล้านบาท
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 บริ ษทั ไม่มีการปรับโครงสร้างการดาเนินธุ รกิจ อันเป็ นผลให้มี
การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ หรื อมีการตีราคาทรัพย์ใหม่

- 93 -
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บริ ษทั ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 5 หนังสื อรับรอง
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UT 56-1/2563

บริ ษทั ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 5 หนังสื อรับรอง
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บริ ษทั ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 5 หนังสื อรับรอง
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บริ ษทั ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 5 หนังสื อรับรอง
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บริ ษทั ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 5 หนังสื อรับรอง
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บริ ษทั ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 5 หนังสื อรับรอง
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บริ ษทั ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 5 หนังสื อรับรอง
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บริ ษทั ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบ 56–1 (ทจ. 79/2561)

เอกสารแนบ 5 หนังสื อรับรอง
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