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(หน่วย: พันบาท)

 2558 2557 2556

 2558 2557 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สรุปข้อมูล
ทางการเงินท่ีสำาคัญ

ข้อมูลทางการเงิน

รวมสินทรัพย์    937,204 936,884 1,054,049

รวมหนี้สิน     122,773 144,319 253,353

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น     814,431 792,565 800,696

รวมรายได้     776,014 983,888 899,018

รวมค่าใช้จ่าย    750,041 1,009,388 887,713

ส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   4,309 5,344 4,843

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน     (590) (1,771) (2,475)

กำาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้    29,692 (21,927) 13,673

รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล     (671) (51) 2,741

กำาไร(ขาดทุน)สำาหรับปี     29,021 (21,978) 16,414

อัตราส่วนทางการเงิน
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นสามัญ  (บาท)    0.18 (0.96) (0.10)

เงินปันผลต่อหุ้น  (บาท)    0    0    0

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท)   13.57 13.21 13.34

อัตรากำาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม  %    3.74 (2.23) 1.83

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  %    3.61 (2.76) 2.05

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  %    3.10 (2.21) 1.53

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า)    0.15 0.18 0.32

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า)    4.19 3.04 1.92
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รายงานของ
คณะกรรมการบริษัท

 นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล
 ประธานกรรมการ

 ในปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเฉพาะกลุ่มสิ่งทอ (ผ้าผืน) ยังคงปรับตัวลดลงทั้งในส่วน
การผลติและการจำาหนา่ย ถงึแมว้า่ภาพรวมเศรษฐกจิโลกฟืน้ตวัดขีึน้ สาเหตสุำาคญัทีท่ำาใหก้ลุม่สิง่ทอ (ผา้ผนื) 
ลดลงมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิประเทศคูค่า้ ทำาใหค้ำาสัง่ซือ้ของลกูคา้ทัง้ในประเทศและตลาดสง่ออก
หลักลดลง  ซึ่งบริษัทฯได้ติดตามสถานการณ์ทางการตลาดและปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ผลการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือกำาหนดแนวทางการปฏิบัติท่ีจะลดผลกระทบในทางลบได้ทันเวลา  รวมถึง
การสือ่สารใหพ้นกังานได้ทราบถงึสถานการณข์องบริษทัฯ เปน็ประจำา ทำาใหบ้ริษทัฯสามารถควบคมุคา่ใชจ้า่ย
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลในระดับหนึ่ง

 ผลประกอบการในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 776 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย
และบริการ 729 ล้านบาท  รายได้อื่นๆ 47 ล้านบาท  และส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
4 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย รวม 750 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนการขาย 670 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร 80 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้  1 ล้านบาท ทำาให้บริษัทฯ มี
ผลกำาไรสุทธิ 29 ล้านบาท  บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวม 937 ล้านบาท หนี้สิน 123 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 
814 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.15 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 4.19 เท่า ซึ่งแสดงถึง
ฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่มั่นคง และมีสภาพคล่องทางการเงินในเกณฑ์ปกติ

 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอในปี 2559  คาดว่าจะปรับตัวตามทิศทางตลาด และการฟื้นตัว
ตามภาวะเศรษฐกจิโลกและประเทศคู่ค้า การดำาเนนิงานในป ี2559 บริษทัฯยงัคงใหค้วามสำาคญัตอ่การบริหาร
จัดการทุกกิจกรรม โดยเฉพาะด้านการตลาด ที่บริษัทฯจะต้องรักษาจุดแข็งในเรื่องคุณภาพ และการส่งมอบ 
เพ่ือรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้าใหม่ การพัฒนากรรมวิธีการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
การแสวงหาแหล่งวัตถุดิบทั้งฝ้ายและใยสังเคราะห์ เพื่อให้ได้คุณภาพและราคาที่เหมาะสม การพัฒนา
บคุลากรใหม้ศีกัยภาพพรอ้มทีจ่ะรองรบักบัการเปลีย่นแปลงในทกุสถานการณ ์ทัง้นีเ้พือ่เปน็การเสริมสร้างให้
บริษัทฯ มีศักยภาพต่อการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต

 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ได้แสดงสิทธิ 
และบทบาทของการมีส่วนร่วมตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้ความไว้วางใจ และให้การ
สนับสนุนการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา การดำาเนินงานของบริษัทฯ จะยึดม่ันระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส คำาถึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อต้านการทุจริต ตามนโยบาย 
จรรยาบรรณธุรกจิ ค่านยิมหรือปรัชญาของบริษัทฯ เพือ่ให้ได้ผลตอบแทนทีน่่าพอใจ มคีวามมั่นคงและยั่งยืน 
จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มกำาลังความสามารถ
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นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ   

นางศุทธินี ขุนวงษา
กรรมการอิสระ   / กรรมการตรวจสอบ   

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล
กรรมการผู้จัดการ

นางจันทรตรี  ดารกานนท์
กรรมการ / กรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน
 

นายชุตินธร  ดารกานนท์
กรรมการ

นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท

นายปรีชา  วัฒนศรานนท์.
กรรมการอิสระ
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3. ดร. พิลาศพงษ์  ทรัพย์เสริมศรี

 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 อายุ   65   ปี
 จำานวนปีที่เป็นกรรมการ     5  ปี
 จำานวนหุ้นที่ถือ      -   หุ้น
 วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  มหาวิทยาลัย Houston ในมลรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา
  ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า 
  มหาวิทยาลัย Houston ในมลรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 การอบรม
  Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2011
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 89/2011
 ประสบการณ์ / ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
  2543-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 
     บจก. Thai E-Communication
  2553-ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
     ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน   
     บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

2. รองศาสตราจารย์บุญเสริม  วิมุกตะนันทน์

 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 อายุ    67   ปี
 จำานวนปีที่เป็นกรรมการ     3 ปี 
 จำานวนหุ้นที่ถือ      -   หุ้น
 วุฒิการศึกษา
  บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
  MBA (Accounting) Arizona State University, USA  
 การอบรม
  อบรมระยะสั้น (Finance &Accounting)  4 เดือน ที่  Wharton School , 
  University of Pennsylvania ,USA
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013
  Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013  
 ประสบการณ์  
  2552 – 2556      กรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
  2530 – ปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท-เอก
     ของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
  2530 – ปัจจุบัน  วิทยากรอบรม
  2540 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการดำาเนินงานโครงการอบรมและ
     กรรมการโครงการอบรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2553 – ปัจจุบัน  อนุกรรมการการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
     สอบบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  2556 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   
     บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  2556 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   
     บมจ. เธียรสุรัตน์

1. นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล

 ประธานกรรมการ
 อายุ  59  ปี
 จำานวนปีที่เป็นกรรมการ    21 ปี  
 จำานวนหุ้นที่ถือ   45,000  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ   0.075
 วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ University of Illinois, U.S.A. 
  ปริญญาตรี ศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรม
  Awarded Diploma by passing the Examination of  
  Australian IOD ปี 2001
  Director Certification Program (DCP) รุ่น9/2001
  Finance For Non-Finance Director (FND) รุ่น 1/ 2003
  Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005
 ประสบการณ์
  2542 - 2550  กรรมการบริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้อำานวยการ   
      บมจ.สหยูเนี่ยน
  2542 - 2554  กรรมการ  บมจ. สหยูเนี่ยน
   2538 – พ.ค. 2558  กรรมการ  บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
 บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
  2555 – ปัจจุบัน   กรรมการผู้อำานวยการ บมจ. สหยูเนี่ยน
  2555 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สหยูเนี่ยน
  2555 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ  บจก. ยูเนี่ยนนิฟโก้
  2555 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ  บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
  2555 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ  บจก. ยูเนี่ยนการ์เม้นท์
  2556 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ  บจก. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
  2556 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจก. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน
  2556 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ  บจก. ยูเน่ียนสเตนเลสสตีล โปรดักส์
  2557 – ปัจจุบัน    กรรมการผู้อำานวยการ บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน
  มี.ค. 57 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บจก. ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน
  พ.ค. 57 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก
  พ.ค. 57 – ปัจจุบัน    กรรมการ บจก. เดอะรอยัลโฮเต็ล
  พ.ค. 58 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  ส.ค. 58 – ปัจจุบัน    กรรมการ บจก. การแพทย์ สุขุมวิท 62
      ปัจจุบัน   ประธานกรรมการและกรรมการ  
      บริษัทต่างๆในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน
 บริษัทอื่นๆ
  2532 – ปัจจุบัน     กรรมการ   บจก. ศูนย์ประมวลผล

คณะกรรมการบริษัท
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6. นายปรีชา  วัฒนศรานนท์ิ

 กรรมการอิสระ
 อายุ   63  ปี
 จำานวนปีที่เป็นกรรมการ    7   เดือน
 จำานวนหุ้นที่ถือ     -   หุ้น
 วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ 
  สาขาเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ
 การอบรม 
  Director Accreditation Program (DAP) 2004
 ประสบการณ์
  2537 - 2555  กรรมการผู้จัดการ  บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
  2543 – เม.ย. 2556  กรรมการ  บจก. ยูเน่ียนรับเบอร์โปรดักส์คอร์เปอเรช่ัน
  2556 – เม.ย. 2558  กรรมการ  บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
  พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

5. นางศุทธินี  ขุนวงษา

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 อายุ  70  ปี
 จำานวนปีที่เป็นกรรมการ    6   ปี
 จำานวนหุ้นที่ถือ      -   หุ้น
 วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ 
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 การอบรม
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009
 ประสบการณ์
  2548 กรรมการและผู้จัดการ  
    สหกรณ์ออมทรัพย์ สหยูเนี่ยน จำากัด 
    ผู้จัดการฝ่ายวางแผนผลิต 
    บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม 
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
  2552 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
    กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
    บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

4. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล

 กรรมการผู้จัดการ
 อายุ  65   ปี
 จำานวนปีที่เป็นกรรมการ  2   ปี
 จำานวนหุ้นที่ถือ     -   หุ้น
 วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 การอบรม
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2003
 ประสบการณ์
  2530 – 2554  กรรมการ บจก. ยูนิไฟเบอร์
  2537 – 2553  กรรมการ บจก. ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส
  2547 – 2554  กรรมการ บจก. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน
  2548 – 2553  กรรมการ บจก. ยูเนี่ยนเทคอีสต์
  ม.ค. 57 – ธ.ค. 57  กรรมการ บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน  
  2550 – ปัจจุบัน  รักษาการ กรรมการผู้จัดการ  
     บจก. ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ 
  เม.ย.57 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ยูเนี่ยนเทคอีสต์ 
  เม.ย.57 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส 
  พ.ย.57 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน 
  2558 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

7. นางจันทรตรี  ดารกานนท์

 กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 อายุ  52  ปี
 จำานวนปีที่เป็นกรรมการ    1   ปี 
 จำานวนหุ้นที่ถือ  215,200  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.359 (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง)
 วุฒิการศึกษา
  แพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรม
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003
 ประสบการณ์
  2537 - 2551     กรรมการรองผู้จัดการ บจก.โรงงานรวมอุตสาหกรรม
  2545 - 2551     กรรมการรองผู้จัดการ  บจก. ยูเน่ียนอุตสาหกรรมด้าย
  2545 - 2551     กรรมการ  บมจ. สหยูเนี่ยน
  2545 – 2552     กรรมการ  บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  2556 – ก.ย.  57     กรรมการ  บมจ. สหยูเนี่ยน
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
  ก.ย.  57 – ปัจจุบัน     กรรมการรองผู้อำานวยการ  บมจ. สหยูเนี่ยน
  มิ.ย.  57 – ปัจจุบัน     กรรมการ  บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก
  ม.ค.  58 – ปัจจุบัน     กรรมการ  บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  เม.ย. 58 – ปัจจุบัน     กรรมการ  บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
  2552 – ปัจจุบัน     กรรมการรองผู้จัดการ บจก. วีนัสเธร็ด
  2552 – ปัจจุบัน     กรรมการรองผู้จัดการ บจก. ยูเนี่ยนซิป
  พ.ค.  57 – ปัจจุบัน     กรรมการ  บจก. เดอะรอยัลโฮเต็ล
  เม.ย. 58 – ปัจจุบัน     กรรมการ  บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน
  เม.ย. 58 – ปัจจุบัน     กรรมการ  บจก. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
  เม.ย. 58 – ปัจจุบัน     กรรมการ  บจก. ยูเนี่ยนนิฟโก้
  เม.ย. 58 – ปัจจุบัน     กรรมการ  บจก. ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์ 
  เม.ย. 58 – ปัจจุบัน     กรรมการ  บจก. วิสาหกิจยาสงไทย
  เม.ย. 58 – ปัจจุบัน     กรรมการ  บจก. ยูเนี่ยนสเตนเลสดตีลโปรดักส์
  เม.ย. 58 – ปัจจุบัน     กรรมการ  บริษัทต่างๆในกลุ่มสหยูเนี่ยน
  2555 – ปัจจุบัน     กรรมการ  บจก.ยูเนี่ยนไซม์ดาร์บี้ (ประเทศไทย)
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9. นาวาเอกสุพิช  สังขโกวิท ร.น.

 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
 อายุ   66  ปี
 จำานวนปีที่เป็นกรรมการ  9  ปี
 จำานวนหุ้นที่ถือ     -    หุ้น
 วุฒิการศึกษา 
  Master of Science in Industrial Engineering, 
   University of Pittsburgh, U.S.A.  
  ประกาศนียบัตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกลเรือ โรงเรียนนายเรือ 
 การอบรม 
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007
 ประสบการณ์
  2537 – 2548 ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน  
    บจก. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
  2549 กรรมการผู้จัดการ 
    บจก. ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ 
   ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
  2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ 
    บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

8. นายชุตินธร   ดารกานนท์

 กรรมการ
 อายุ   56  ปี
 จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 3  ปี
 จำานวนหุ้นที่ถือ      380,500  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.634
 วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ, Stanford University, U.S.A
 การอบรม 
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004
 ประสบการณ์
  2536 – 2550 กรรมการ  บมจ. ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ  
  2536 – 2550 กรรมการ  บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ 
  2544 – มี.ค.2552 กรรมการ  บจd. ยูเน่ียนเอ็นเนอร์ย่ี (ไชน่า) 
  2550 - 2555 รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน 
    บมจ. สหยูเนี่ยน
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
  2556 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บมจ. สหยูเนี่ยน
  2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ   บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  2535 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บจก. ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์
  2535 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บจก. วีนัสเธร็ด
  2540 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บจก. สหยูเนี่ยน โฮลดิ้ง
  2540 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 
     บจก. ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ
  2545 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 
     บจก. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย
  2545 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 
     บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม
  2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ยูเนี่ยนการ์เม้นท์
  2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน
  พ.ค. 57 – ปัจจุบัน     กรรมการ  บจก. เดอะรอยัลโฮเต็ล
  พ.ย. 58 – ปัจจุบัน     กรรมการ   บจก. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
  ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ และกรรมการ 
     บริษัทต่างๆในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน

 นางชฏาพร   เจียมสกุลทิพย์

 เลขานุการบริษัท
 อายุ   53  ปี
 วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิค กรุงเทพฯ 
 การอบรม 
  Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 11/2008 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28)  
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  Smart Disclosure Program (SDP)  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  การจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ประสบการณ์
  กรกฎาคม 2551 –2556    ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท  บมจ. สหยูเนี่ยน  
   ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
  2552  - ปัจจุบัน     เลขานุการบริษัท บมจ. ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ
  2557 - ปัจจุบัน       เลขานุการบริษัท บมจ. สหยูเนี่ยน
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  หมายเหต : ุ บรษิทั เทนคาเต-้ยเูนีย่นโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเชีย จำากดั (“TCUA”) เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2556 ไดจั้ดให้มีการประชุมวสิามัญ
    ผู้ถือหุ้นขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ TCUA เลิกดำาเนินกิจการและได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 
    มีนาคม 2556  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำาระบัญชี

ข้อมูลสำาคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
ในปทีีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไมม่ ี และไมไ่ดเ้ปดิเผยขอ้มลูสำาคญัอืน่ทีม่ผีลกระทบตอ่การตดัสนิใจกบันกัวเิคราะห ์หรอืกลุม่นกัลงทนุกล่มุอืน่

        บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) 
 ประกอบธุรกิจประเภท :  อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ      เลขทะเบียนบริษัทมหาชน : เลขที่  0107537000980                
 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน  600 ล้านบาท                       เรียกชำาระแล้ว: 600 ล้านบาท      แบ่งเป็น
 - หุ้นสามัญ  45  ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  - หุ้นบุริมสิทธิ 15 ล้านหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท
และข้อมูลสำาคัญอื่น
ของบริษัท

     ประเภทธุรกิจ    ประเภทหุ้น    จำานวนหุ้น   จำานวนหุ้น    สัดส่วน
    ออกจำาหน่าย   ที่ถือ   การถือหุ้น

ชื่อบริษัท

1. บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด         ตัวแทน        สามัญ       1,200,000   250,001    20.83 %
 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก       จำาหน่ายสินค้า
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 โทรศัพท์ 0-2311-5111-9
 โทรสาร 0-2311-5668, 0-2332-5615

2. บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำากัด       ลงทุนในการ     สามัญ      5,000,000      949,993        19.00%
 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก        บริการ
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260        และรับปรึกษา
 โทรศัพท์ 0-2311-5111-9, 0-2322-5600     ด้านการบริการ
 โทรสาร 0-2311-5616    อื่น ๆ

3. บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด     ผลิตสินค้า     สามัญ     500,000     65,000    13.00%
 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 โทรศัพท์ 0-2311-5111-9, 0-2322-5600
 โทรสาร 0-2741-6145

4. บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟ    ผลิต จำาหน่าย      สามัญ    3,850,000    1,900,000    49.35%
 แฟบบริคเอเชีย จำากัด     ผ้าสี  
 205/1 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ( กม.39.5 )
  ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 
 จ.สมุทรปราการ 10280
 โทรศัพท์ (02) 323 1088
 โทรสาร (02) 323 1089

 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

 นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
 ที่ตั้ง : เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง 
 เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ : 0-2009-9000
 โทรสาร : 0-2009-9992

 สาขาที่ 1 :

 เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (ก.ม. 39.5)  
 ตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ 
 จังหวัดสมุทรปราการ 10280
 โทรศัพท์ : 0-2323-1085-87
 โทรสาร :  0-2323-9216

 ผู้สอบบัญชี :

 นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ   เลขที่   5238   หรือ
 นายกฤษดา  เลิศวนา         เลขท่ี    4958    หรือ
 นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ    เลขท่ี    4501     หรือ
 นางสาววิสสุตา  จริยธนากร  เลขที่   3853  
 ที่ตั้ง :บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด 
 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์ : 0-2264-0777 
 โทรสาร : 0-2264-0789- 90

 ที่ตั้ง : สำานักงานใหญ่ :

 เลขที่  1828  ถนนสุขุมวิท  แขวงบางจาก
 เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  10260
 โทรศัพท์: 0-2311-5111-9
 โทรสาร:  0-2323-3123
 เว็บไซต์ : http//www.ut.co.th



รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) 8

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

 บริษัทฯ เร่ิมประกอบธุรกิจป่ันด้าย ทอผ้า ฟอกย้อมและตกแต่งสำาเร็จ เม่ือวันท่ี  21 มีนาคม 2520 ต่อมา เม่ือวันท่ี 
30 มีนาคม 2537  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน จำากัด ตามกฎหมายไทย 
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ ได้หยุดดำาเนินธุรกิจด้านการฟอกย้อมและตกแต่งสำาเร็จ โดยได้นำาอาคาร 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในส่วนของโรงงานฟอกย้อม ตีราคานำาไปลงทุนในบริษัทร่วมชื่อ บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟ
แฟบบรคิเอเชีย จำากดั (TCUA) แตผ่ลการดำาเนนิงานเกดิความไมแ่นน่อนวา่ TCUA จะสามารถดำาเนนิธรุกจิไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
หรือไม่ เนือ่งจากอัตราผล ตอบแทนของสว่นของผูถ้อืหุน้มจีำานวนตำา่กวา่ร้อยละ 5 ตดิตอ่กนัมา 4 รอบระยะเวลาบญัชนีบัจาก
วันที่ 1 มกราคม 2552 และ มีผลขาดทุนมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามข้อกำาหนดของสัญญา
ร่วมทุนที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาร่วมกันว่าจะเลิกกิจการหรือไม่  และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 
ได้มีมติเลิกกิจการ และได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22  มีนาคม 2556
 ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายผ้าทอ โดยมีโรงงานปั่นด้าย และทอผ้าตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 4 
ถนนสุขุมวิท (กม. 39.5) ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ หรือกลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ
 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพการ
ดำาเนินธุรกิจ 
        
        วิสัยทัศน์ (Vision)
 เปน็บรษิทัสิง่ทอ ทีไ่ดร้บัความไวว้างใจ ในดา้นคณุภาพและการสง่มอบ   มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีสามารถดำาเนนิ
ธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ  มีความมั่นคงและยั่งยืน 

        พันธกิจ (Mission)
  ดำาเนินธุรกิจด้านสิ่งทอให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ  และเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ จากทรัพยากรที่มีอยู่
  สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
  เอาใจใส่ จริงใจ รับผิดชอบ และตอบสนองความต้องการต่อลูกค้าให้ดีที่สุด ช่วยรักษาความลับทางธุรกิจ 
  สร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
  ปฏบิติัต่อพนกังานอยา่งเทา่เทยีมกนั  เปน็ธรรมและใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม รวมทัง้สนบัสนนุการฝกึอบรม 
  และพัฒนาขีดความสามารถการทำางานให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง 
  มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
  สิทธิมนุษยชน  และปกป้องสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากการดำาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสากล ระเบียบข้อ
  บังคับของทางราชการ และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม

        วัตถุประสงค์ ( Objectives )
  ฐานะและสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
   บริหารสินทรัพย์ให้ได้ผลคุ้มค่า

          กลยุทธ์ ( Strategies)
  รักษาธุรกิจปัจจุบันให้มีความสามารถในการแข่งขัน
  แสวงหารายได้เพิ่มขึ้นจากทรัพยากรที่บริษัทฯมีอยู่
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

 ในปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำานาจในการควบคุม และลักษณะการประกอบธุรกิจ
 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น  การจัดการ  
หรือการประกอบธุรกิจ     บริษัทฯ ได้จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวมเป็นเงิน  39  ล้านบาท 
เพื่อปรับปรุง ทดแทนเครื่องจักร และอุปกรณเ์ดมิทีล่า้สมัย รักษามาตรฐานคณุภาพของผลติภณัฑ ์ลดคา่ใช้จ่าย และตน้ทนุ
ต่อหน่วยลง รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางานให้ดีขึ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

 บริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่มสหยูเน่ียน ข้อมูลนิติบุคคลท่ีบริษัทฯถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ได้แสดงภายใต้หัวข้อ 
ผู้ถือหุ้น

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน ได้แก่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 
49.88   บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำากัด ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 17.10  และบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำากัด ถือหุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 6.11 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำากัดและบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำากัด คือ 
กลุ่มดารกานนท์ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยมีสายผลิตภัณฑ์เดียวคือผลิตและจำาหน่ายผ้าทอ   เริ่มจากกระบวนการปั่นด้ายและ
ต่อด้วยกระบวนการทอผ้าเพื่อผลิตเป็นผ้าทอ   บริษัทฯ อาจมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ในกรณีที่มี
กำาลังการผลิตเหลือจากการผลิตผ้าทอ อาทิเช่น การผลิตและขายเส้นด้าย
 สำาหรับการลงทุนในบริษัทร่วม  บริษัทฯได้รับส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสียผลการดำาเนินงาน

โครงสร้างรายได้
                         หน่วย : ล้านบาท

 % การถือหุ้น    ปี 2558      %    ปี 2557  %    ปี 2556     %
  ของบริษัท    รายได้     รายได้     รายได้

 บริษัท :
 ผลิตและจำาหน่ายผ้าทอ,    บมจ. ยูเนี่ยน       728.80 93.40 925.37 93.54 800.91 88.61
 เส้นด้าย และบริการ         อุตสาหกรรมสิ่งทอ

 บริษัทร่วม :
 ผู้แทนจำาหน่ายฝ้าย,     บจ. ยูนิไฟเบอร์     20.83 4.31 0.55 5.34 0.54 4.84 0.54
 เส้นใยสังเคราะห์

 ผลิต และจำาหน่ายผ้าสี     บจ.เทนคาเต้-ยูเนี่ยน        49.35   -      -  -  -  
  โปรเทคทีฟแฟบบริค 
  เอเชีย

 รายได้อื่น บมจ. ยูเนี่ยน  47.21 6.05 58.52 5.92 98.11 10.85

  อุตสาหกรรมสิ่งทอ

                                  รวม           780.32 100.00 989.23 100.00 903.86 100.00

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ    ดำาเนินการโดย
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  ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี  2558  บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการสิ่งทอเป็นเงิน 729  ล้านบาท ลดลง
จากปี 2557  เป็นเงิน 197 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 21 แบ่งเป็นส่งออก  569  ล้านบาท ลดลงร้อยละ   23  และในประเทศ 
160 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13  
  บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด เป็นเงิน 4.31 ล้านบาท  และหยุดรับรู้ส่วน
แบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเซีย จำากัด (TCUA)  เนื่องจากบริษัทฯ 
ไดต้ัง้สำารองคา่เผือ่การดอ้ยคา่เงนิลงทนุใน TCUA  ไวค้รบเตม็จำานวนแลว้เมือ่ป ี2555 และ TCUA ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการ
เมื่อวันที่  22 มีนาคม 2556  
  บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนจากการขายเศษวัตถุดิบ ค่าเช่าอาคาร เคร่ืองจักรท่ีหยุดใช้งาน เงินปันผลจากการลงทุนระยะยาว  
และอื่นๆ  รวมเป็นเงิน 47.21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เป็นเงิน 11.31  ล้านบาท

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือ ผ้าทอซึ่งผลิตตามความต้องการของลูกค้า โดยมีทั้งผ้าฝ้าย 100% ผ้าฝ้ายผสม
โพลเีอสเตอร ์หรอืใยสงัเคราะหอ่ื์นๆ ทีม่คุีณลกัษณะเฉพาะสำาหรบันำาไปผลติผา้ Workwear ทัว่ไป และผา้ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม
อื่น  โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ประกอบด้วยการปั่นด้าย และการทอผ้า  ซึ่งบริษัทฯอาจมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ระหว่าง
กระบวนการผลิต ได้แก่การผลิตและขายเส้นด้าย
  บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิง supplier หรือลูกค้า หรือผู้จัดจำาหน่ายรายใด ที่มีบทบาทสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ
  ปัจจัยสำาคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาส หรือข้อจำากัดการประกอบธุรกิจ  ได้แก่ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ที่ต้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ทุก 5 ปี  ซึ่งฉบับปัจจุบันจะครบกำาหนดวันที่ 1 มกราคม 2561  

การตลาดและการแข่งขัน

  การทำาการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำาคัญ

  ในป ี2558  บรษิทัฯ มนีโยบายทางการตลาดโดยมุง่เนน้ในการผลติสนิคา้ทีม่คีณุภาพตรงความตอ้งการของลกูคา้   
การส่งมอบตรงเวลา  ภายใต้ราคาที่เป็นธรรมและยอมรับได้ 
  ลกัษณะลกูค้า ได้แกบ่รษิทัและโรงงานอตุสาหกรรม ซึง่นำาผลิตภณัฑไ์ปใชเ้ปน็วตัถดุบิเพือ่ผลิตตอ่  บริษทัฯ มคีวาม
สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ บริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่สินค้ามีตราสินค้า
เครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักในระดับนานาประเทศ
  การจำาหนา่ยและชอ่งทางการจำาหนา่ย  บริษทัฯ จำาหนา่ยสนิคา้โดยตรงใหก้บัลกูคา้ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ  
ซึ่งในปี 2558  มีสัดส่วนมูลค่าการขายในประเทศ และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 22 และ 78
  บริษัทฯ มีลูกค้าหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 9 ราย  โดยลูกค้าต่างประเทศได้แก่ญี่ปุ่น  อังกฤษ และ
อิตาลี 
  ในปี 2558  บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้า 2 รายท่ีเกิน 30% ของรายได้รวม แต่บริษัทฯไม่ได้พ่ึงพิงลูกค้ารายใดรายหน่ึง
ที่จะมีผลต่อความอยู่รอดของบริษัทฯ 
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 สภาพการแข่งขัน

   สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ในปี 2558 มุ่งเน้นด้านราคาเป็นอันดับแรก
   แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแขง่ขนัในป ี2559 คาดวา่ยงัไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสำาคญั  
   การฟื้นต้วของอุตสาหกรรมสิ่งทอคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  แต่ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น
   ปรมิาณและราคาฝา้ยในตลาดโลก การแกไ้ขปญัหาวกิฤตเศรษฐกจิในยโุรป และความผนัผวนของอตัราแลก
   เปลี่ยน ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
   จำานวนคู่แข่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศมีประมาณ 15 ราย
   กำาลงัการผลติของบรษิทัฯ อยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่ทีส่ว่นใหญม่กีำาลงัการผลติประมาณ  2.0 
   ถึง 2.5 ล้านเมตรต่อเดือน
   สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ยังเป็นท่ีน่าเช่ือถือของลูกค้าในเร่ืองคุณภาพ และการส่งมอบ
   สภาพการแข่งขันในอนาคต ราคาขายยังเป็นปัจจัยสำาคัญในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ถึงแม้ว่า สินค้าของ
   บริษัทฯ จะมีความได้เปรียบในเรื่องคุณภาพ และการส่งมอบที่ตรงเวลา แต่จะเสียเปรียบคู่แข่งจากประเทศ
   ที่มีค่าแรงงานตำ่า และเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบหลักเอง เช่น ฝ้าย ฯลฯ ดังนั้นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถยืนหยัดอยู่ได้ 
   บริษัทฯจะต้องมุ่งมั่นที่จะปรับตัว ตามสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน ด้วยการดำาเนินการดังนี้
    บริหารจัดการต้นทุน ทั้งวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต และต้นทุนในการขายและบริหาร
    พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม และความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
    พัฒนาระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น
    บริหารจัดการ ควบคุมการผลิตเพื่อส่งมอบให้ตรงเวลา และ Lead time ในการส่งมอบสั้นลง
    เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี และต่อเนื่องกับคู่ค้า

 กลยุทธ์การแข่งขัน/การตลาด
   รักษาลูกค้าปัจจุบันและเพิ่มปริมาณการขายให้ลูกค้ากลุ่มนี้
   รักษาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ
   ส่งมอบสินค้าให้ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า
   เพิ่มขีดความสามารถการขายและการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้า

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

   ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
  บริษัทฯ มีโรงงานผลิตสินค้า ตั้งอยูท่ี่เลขที่ 205 หมู่ 4  ถ.สุขุมวิท (กม. 39.5)     ต.บางปูใหม่     อ.เมืองสมุทรปราการ     
จ.สมุทรปราการ 10280  มีกำาลังการผลิตและผลผลิตในปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 และ 2556  ของแต่ละโรงงานดังนี้ี้

                                                                     ปี 2558 ปี 2557          ปี 2556  

   1.  ปั่นด้าย 
           กำาลังการผลิต   (พันปอนด์) 15,600 15,600 15,600  
       ผลิตจริง           (พันปอนด์) 13,033 13,300 13,814  

   2.  ทอผ้า
           กำาลังการผลิต  (พันเมตร)         23,400 23,400 23,400 
           ผลิตจริง           (พันเมตร)         15,635 17,158 17,326
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  นโยบายการผลิตที่สำาคัญ
  บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการผลิต โดยมุ่งเน้นผลิต สินค้าสิ่งทอประเภท Technical  workwear  ตามคำาสั่งซื้อ
ของลูกค้า ให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของกระบวนการผลิต 
  การจัดหาวัตถุดิบ
  วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตได้แก่ฝ้าย ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ 100% ส่วนเส้นใยสังเคราะห์สามารถหาซื้อได้
จากผู้ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก และนำาเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนน้อย
  บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิงผู้จัดจำาหน่ายรายใดรายหนึ่ง ที่มีบทบาทสำาคัญต่อการอยู่รอดของบริษัทฯ
  สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ อาจมีข้อจำากัดบางประการเกี่ยวกับการจัดหา
   การจัดหาวัตถุดิบหลัก ประเภท ฝ้าย เป็นผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงอาศัยสภาพอากาศ ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ 
   มีความผันผวนตามฤดูกาลในแต่ละปี รวมถึงสภาวะราคาในตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
   การจัดหา เส้นใยสังเคราะห์  เนื่องจากมีจำานวนผู้ผลิตน้อยราย และแต่ละรายจะมีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
   ที่บริษัทฯต้องการแตกต่างกัน ซึ่งราคาจะผันแปรไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์และกลไกของตลาด
  
  ในปี 2558 ไดส้ัง่ซือ้วตัถดุบิจากผูจ้ำาหนา่ย รวม  6  ราย   มลูคา่การซือ้วตัถดุบิในประเทศและตา่งประเทศมสีดัสว่น
คิดเป็นร้อยละ   34 : 66

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกำาจัดวัตถุดิบเหลือใช้

  วัตถุดิบเหลือใช้ในกระบวนการผลิตได้แก่ เศษฝ้าย  เศษด้าย เศษผ้า  และเศษวัสดุห่อหุ้ม  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำาจัดสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548  ซึ่งผลการปฏิบัติงาน ในช่วง 3 ปี 
ที่ผ่านมาไม่ปรากฎมีกรณีข้อพิพาทหรือกรณีฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

  ไม่มี เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่เป็นงานโครงการหรือสร้างชิ้นงานที่มีมูลค่าสูง
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   ความเสี่ยงจากวัตถุดิบ

  บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจปั่นด้าย ทอผ้า  ซึ่งต้องใช้ฝ้ายเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเส้นด้ายเพื่อทอผ้า ซึ่งคิดเป็น
ต้นทุนประมาณร้อยละ 30 ของต้นทุนรวม  ทั้งนี้ ราคาฝ้ายในตลาดโลกจะมีความผันแปรไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพภูมิ
อากาศทีมี่ผลตอ่การเพาะปลกูฝา้ยในแตล่ะป ี การเกง็กำาไรของกองทนุรวม Hedge Fund  ปริมาณฝา้ยคงเหลอืในตลาดโลก 
และนโยบายการนำาเขา้ของจนี เป็นต้น ในขณะทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถผลักภาระคา่ใช้จ่ายดงักล่าวใหลู้กคา้ไดเ้สมอไป เนือ่งจาก
ตลาดสิ่งทอยังคงชะลอตัว บริษัทฯ จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความผันผวนของราคาฝ้ายตามที่กล่าวข้างต้น 
ซึง่อาจมีผลกระทบต่อไปยงัผลประกอบการของบรษิทัฯ อยา่งไรกด็ ีบริษทัฯ ไดด้ำาเนนิการปอ้งกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยการ
ตดิตามสภาวะการเปลีย่นแปลงราคาฝา้ยอยา่งใกลช้ดิและตอ่เนือ่ง รวมทัง้การตดิตอ่กบัลกูคา้ถงึแนวโนม้ความตอ้งการของ
สินค้าอยู่ตลอดเวลา  เพื่อบริหารจัดการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีปริมาณที่เพียงพอ และเหมาะสม

   ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  ในป ี2558 บรษิทัฯ จำาหนา่ยสนิค้าไปตา่งประเทศมมีลูคา่คดิเปน็ร้อยละ 78 ของยอดขาย โดยขายสินคา้เปน็เงนิ
สกุล US Dollar และ Euro ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีส่วนกระทบต่อผลการดำาเนินงานได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 
ไดต้ดิตามความเคลือ่นไหวของอัตราแลกเปลีย่นอยา่งใกล้ชดิ และมมีาตรการทำาสัญญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศล่วงหนา้ 
ให้ครอบคลมุมูลคา่ของสนิค้าตามคำาสัง่ซือ้ของลกูคา้ในแตล่ะชว่งเวลา ซึง่ชว่ยลดความเสีย่งลงไดท้ัง้การนำาเข้าวตัถดุบิ และ
ส่งออกสินค้า

   ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสม

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ แสดงผลขาดทุนสะสม จำานวน  131 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจาก บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม TCUA (บริษัท เทนคา
เต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเซีย จำากัด) ในปี 2552 และปี 2555 รวมเป็นเงิน190  ล้านบาท การที่บริษัทฯ มีขาดทุน
สะสมดังกล่าว ทำาให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำาหนดไว้ ซึ่งผู้ถือ
หุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลในอนาคตอันใกล้  เนื่องจากรายได้หลักจากการขายและบริการสิ่งทอยังอยู่ในภาวะ
ชะลอตัว มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง  และ ธุรกิจนี้มีอัตรากำาไรไม่สูงนัก   จึงอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ทำากำาไรในอนาคตของบริษัทฯ

   ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

  ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ ได้แกก่ลุ่มบริษทัสหยเูนีย่น ประกอบดว้ยบริษทั สหยเูนีย่น จำากดั (มหาชน) บรษิทั 
ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำากัด  และบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำากัด ถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 73.09  ของจำานวนหุ้น
ที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงทำาให้กลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยนสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทุกกรณี  ยกเว้นแต่ใน
กรณีทีข่อ้บงัคบับรษิทัหรอืกฎหมายกำาหนดบงัคบัไวเ้ปน็อยา่งอืน่ เชน่กำาหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้   
ดังนั้น  ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
  อย่างไรก็ดี  จากนโยบายและค่านิยมหรือปรัชญาของบริษัทฯ และตามโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ  
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการ
เงิน  มีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์  เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิจารณาอนุมัติการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัทฯมีนโยบาย
กำาหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมและไม่ได้อยู่ใน
ที่ประชุม

ปัจจัยความเส่ียง
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 1. กลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน
  1.1  บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)    15,580,540    14,348,660     29,929,200    49.88
  1.2  บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำากัด    10,260,200      10,260,200    17.10
  1.3  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำากัด    3,668,280      3,668,280    6.11
 2  ธนาคาร กรุงเทพ จำากัด (มหาชน)    3,497,400    400,000    3,897,400    6.50
 3  นายสุรชัย  รติทอง    1,630,600  1,630,600 2.72
 4  นายพิสิฐ  พฤกษ์ไพบูลย์   1,021,900     1,021,900  1.70
 5  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)    672,900    233,000    905,900    1.51
 6  BNP PARIBAS WEALTH  478,000     478,000    0.80
  MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH    
 7  นายชาญ  โสภณพนิช    452,600     452,600    0.75
 8 นางสุขุมล  ศิริมงคลเกษม 440,300  440,300 0.73
 9  นายชุตินธร  ดารกานนท์    380,500     380,500     0.63
 10  นายคาร์ล วฤธ โสภณพนิช    350,000     350,000    0.58
 11  น.ส.มาลี  โสภณพนิช    350,000     350,000     0.58

     รวม   38,783,220 14,981,660 53,764,880 89.61

หมายเหตุ   ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นลำาดับที่ 1.2 และ 1.3 คือ กลุ่มดารกานนท์ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุน
 ผูถ้อืหุน้รายใหญไ่มม่ขีอ้ตกลงระหวา่งกนัในเรือ่งทีม่ผีลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรพัยห์รอืการบรหิารงานของบรษิทัฯ

หลักทรัพย์ของบริษัท

  บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีน 600 ลา้นบาท เรยีกชำาระแลว้ 600 ลา้นบาท แบง่เปน็หุน้สามญั 45 ลา้นหุน้ หุน้บรุมิสทิธ ิ 
15  ล้านหุ้น  มูลค่าหุ้นละ  10  บาท
  สภาพและบุริมสิทธิแห่งหุ้นบุริมสิทธิ  มีดังนี้ี้
   1)  ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
   2)  ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 14  ต่อปี  โดยให้ได้รับสิทธิตั้งแต่รอบปีบัญชี  
    2529  เป็นต้นไป
   3)  ปีใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้หรือจ่ายได้ไม่เต็มตามสิทธิ  ให้สะสม
    เงินปันผลที่พึงจะได้รับหรือในส่วนที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปีี
   4)  ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้สามญัไดร้บัอตัราเงนิปนัผลเกนิกวา่รอ้ยละ 14 ตอ่ป ีใหผู้ถ้อืหุน้บรุมิสทิธมิสีทิธทิีจ่ะไดรั้บ
    เงินปันผลในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ  14  ต่อปี ด้วย  โดยให้ได้รับเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญ
   5) ในกรณีที่บริษัทฯ  เลิกกิจการให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่าหุ้นคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
   6) นอกเหนือจากสิทธิท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและหน้าท่ีเท่าเทียมกัน
    ทุกประการ

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่  1 เมษายน  2558

ผู้ถือหุ้น

 ลำาดับที่   ผู้ถือหุ้น    จำานวนหุ้น   จำานวนหุ้น  รวม     %ของจำานวนหุ้น 
   สามัญ  บุริมสิทธิ    ทั้งหมด
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การออกหลักทรัพย์อื่น

 ในปีที่ผ่านมา  บริษัทฯไม่มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 “ ขึน้อยูก่บัผลการดำาเนนิงานของกจิการ ในอตัราทีไ่มต่ำา่กวา่ 1 ใน 3 ของกำาไรสทุธปิระจำาป ีหลงัหกัขาดทนุสะสม 
(ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ”

  ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2553 - 2557

 ปี     2557    2556    2555    2554    2553

 การจ่ายเงินปันผลประจำาปี (ล้านบาท)   0.00 0.00 0.00 12.00 162.00

 กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ            (ล้านบาท)   (27.32) 11.57 (276.95) 14.70 476.85

 อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำาไรสุทธิ (ร้อยละ)    0.00 0.00 0.00 81.62 33.97

 สำาหรับผลประกอบการปี 2558  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559  มีมติ
เห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 23 ในวาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไร  พิจารณา
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2558  เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม 131 ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 หมายเหตุ  
 นางจันทรตรี ดารกานนท์ และนายปรีชา วัฒนศรานนท์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการในปี 2558 เป็นปีแรก
 *  รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

 2558   2557

 รายชื่อ   จำานวนหุ้น  สัดส่วน  จำานวนหุ้น สัดส่วน เพิ่ม /(ลด)

 1. นางสาวดาลัดย์   ทรัพย์ทวีชัยกุล     45,000    0.075 45,000 0.075 - 

 2. นางบุญเสริม        วิมุกตะนันทน์ ไม่มี  ไม่มี  -

 3. นางศุทธินี     ขุนวงษา ไม่มี  ไม่มี  -

 4. นายพิลาศพงษ์         ทรัพย์เสริมศรี ไม่มี  ไม่มี  -

 5. นางพิมพ์พร     โชติรัตนกุล ไม่มี  ไม่มี  -

 6. นายชุตินธร              ดารกานนท์ 380,500 0.634 380,500 0.634 -

 7. นางจันทรตรี         ดารกานนท์ 215,200* 0.359

 8. นายปรีชา               วัฒนศรานนท์ ไม่มี 

 9. นาวาเอกสุพิช   สังขโกวิท ไม่มี     ไม่มี  -
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คณะกรรมการบริษัท
 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ีคร้ังที ่22  เมือ่ วนัที ่21 เมษายน 2558  ทีป่ระชมุมมีตกิำาหนดคณะกรรมการ
มีจำานวน 9 คน  
   ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท   ประกอบด้วย
    กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร       3  คน
    กรรมการที่เป็นผู้บริหาร               2  คน 
    กรรมการอิสระ                           4  คน (มากกว่า 1 ใน 3 ของ คณะกรรมการทั้งคณะ)
 ประธานกรรมการมิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ  โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีอำานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน

โครงสร้างการจัดการ

คือผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.1 8

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ สำานักตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการฝ่ายการบริหาร

ผู้จัดการฝ่ายประสานงานผลิตและขาย

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผจก. ส่วนทรัพยากรบุคลและ

ธุรการ

ผจก. ส่วนวิศวกรรม

ผู้จัดการฝ่ายโรงงานปั่นด้าย

1

2

3 4

5

6

แผนภูมิ
การจัดองค์กรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผจก. ส่วนพัฒนาระบบข้อมูล

ผู้จัดการฝ่ายโรงงานทอผ้า

7

8
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หมายเหตุ
 ลำาดับที่ 1  นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคณา ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
  ตอบแทน  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
 ลำาดับที่ 2  นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการเข้าดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
 ลำาดับที่ 8  นางจันทรตรี ดารกานนท์  กรรมการ  ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
 ลำาดับที่ 9  นายปรีชา วัฒนศรานนท์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558  และเข้าดำารง
  ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
 ลำาดับที่ 4  นางศทุธนิ ีขนุวงษา ลาออกจากการเปน็กรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน 
  ตามนโยบายการกำาหนดระยะเวลาเกษียณอายุของผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

ผู้บริหาร
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีผู้บริหารตามนิยามที่สำานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ  จำานวน 7 คน   ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
     ชื่อ  –  สกุล   ตำาแหน่ง       
         1. นางพิมพ์พร            โชติรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ
  2. น.อ.สุพิช         สังขโกวิท ร.น. กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ/รักษาการผู้จัดการฝ่ายการบริหาร
  3. นางสาวประยูร ศรีพระราม  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  4. นายวีรธรรม ภูจิญญาณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  5. นางสาวนภาพร       เกรียงไกรวานิช  ผู้จัดการฝ่ายประสานงานผลิตและขาย
  6. นายสุวิช                  น้อมสูงเนิน ผู้จัดการฝ่ายโรงงานปั่นด้าย
  7. นายสมชัย               เล้าเรืองตระกูล ผู้จัดการฝ่ายโรงงานทอผ้า

 รายชื่อและตำาแหน่งของกรรมการ และผู้มีอำานาจควบคุม ประจำาปี 2558

 ครั้งที่เข้าประชุม/ครั้งการประชุม

        กรรมการ
   กรรมการ  กรรมการ สรรหาและ    
 รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง บริษัท ตรวจสอบ กำาหนดค่า
     ตอบแทน

 1.  นางสาวศรีวารินทร์   จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ และ  5/5  2/2
    กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 2.  นางสาวดาลัดย์      ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ 12/12
 3. นางบุญเสริม   วิมุกตะนันทน์     กรรมการอิสระ และ 12/12   5/5
    ประธานกรรมการตรวจสอบ

 4.  นางศุทธินี            ขุนวงษา กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  12/12    5/5    3/3
    และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

    ตอบแทน

 5.  นายพิลาศพงษ์     ทรัพย์เสริมศรี  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  12/12    5/5     3/3
    และประธานกรรมการสรรหาและ

    กำาหนดค่าตอบแทน 

 6.  นางพิมพ์พร     โชติรัตนกุล       กรรมการผู้จัดการ 12/12 
 7.  นายชุตินธร           ดารกานนท์ กรรมการ 12/12
 8.  นางจันทรตรี         ดารกานนท์ กรรมการและ กรรมการสรรหา 12/12  1/1

    และกำาหนดค่าตอบแทน

 9.  นายปรีชา               วัฒนศรานนท์ กรรมการอิสระ 6/7

 10.  นาวาเอกสุพิช        สังขโกวิท กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ 12/12
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของผู้บริหาร
 กรรมการผู้จัดการ
   รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และดำาเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัท และตามที่
   คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
   มีอำานาจอนมุติัและลงนามเอกสารการใชจ้า่ยเงนิและวงเงนิ ตามหลกัเกณฑก์ารลงนามเอกสารการอนมุตักิาร
   ใช้จ่ายเงินและวงเงินตามที่กำาหนด
   รับผิดชอบให้บริษัทมีบัญชีที่ถูกต้องและมีรายงานทางการเงินที่เปิดเผยโดยถูกต้องครบถ้วน
   รับผิดชอบให้มีการตรวจนับจริงของสินค้าคงคลังและควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสม 
   รับผิดชอบติดตามการชำาระหนี้ของลูกหนี้ และควบคุมลูกหนี้คงค้างให้เหมาะสมตามกำาหนดเวลาชำาระหนี้
   จัดทำาแผนงาน  งบประมาณประจำาปี พร้อมด้วยเป้าหมายผลตอบแทน 
   สรุปรายงานผลการดำาเนินงาน รวมท้ังงบการเงินประจำาเดือน งบไตรมาส (ถ้ามี) ของบริษัทฯ เสนอคณะกรรมการ
   บริษัทฯ 
   ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ หลังจากได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว
   (1)  การเปิดบัญชี การขอวงเงินประเภทต่างๆ จากธนาคารและสถาบันการเงิน
   (2)  การให้เงินกู้ยืม จดจำานอง จำานำา และคำ้าประกันแก่นิติบุคคลหรือบุคคล
   (3)  การให้นิติบุคคล และ/หรือ บุคคลภายนอก เช่าและ/หรือใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ
   (4)  การทำาธุรกรรมซึ่งมิใช่เป็นการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ กับนิติบุคคลหรือบุคคล
   (5)  การซื้อทรัพย์สินหรือการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ซึ่งจำานวนเงินเกินอำานาจอนุมัติและลงนามการใช้จ่ายเงิน 
    ตามหลักเกณฑ์

เลขานุการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังให้ นางชฎาพร   เจียมสกุลทิพย์   ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท  ต้ังแต่วันท่ี 1 
กรกฎาคม  2551 โดยมหีนา้ทีร่ับผิดชอบดำาเนนิการตามทีก่ำาหนดในพระราชบัญญตัิหลกัทรัพย ์และตลาดหลักทรพัย ์(ฉบบั
ที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23
 นอกจากนี้  เลขานุการบริษัทยังทำาหน้าที่
  ใหค้ำาแนะนำาดา้นกฎเกณฑ ์การแกไ้ขเปลีย่นแปลงข้อกำาหนดตา่งๆทีเ่กีย่วข้อง  รวมทัง้ข้อพงึปฏบิตัดิา้นการกำากบั
  ดูแลในการดำาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
  ทำาหน้าที่ในการดำาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น
  ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  จดัการ ประสานงาน และเกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการ ผูบ้รหิาร  รวมทัง้จดัสง่สำาเนา
  รายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำาการ นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับ
  รายงานนั้น
  ประสานงานการจดัใหก้รรมการ/ผูบ้รหิารไดรั้บความรู้และเข้าอบรมหลกัสตูรตา่งๆทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตัหินา้ที่
  กรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง
  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำากับดูแล เช่น สำานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและ
  รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำากับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมาย
  จัดให้มีการปฐมนิเทศ  จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และให้คำาแนะนำาแก่
  กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
  หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน      
ค่าตอบแทนกรรมการ
  ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ีครัง้ที ่22 เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2558   ทีป่ระชุมมมีตอินมุตัวิงเงนิคา่ตอบแทน
กรรมการ ประจำาปี 2558  ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000  บาทต่อปี (เท่ากับปี 2557) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯพจิารณาจดัสรรตามทีเ่หน็สมควรตอ่ไป  ซึง่บรษิทัฯ 
ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม ตามจำานวนครั้งการประชุม ดังนี้ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
  คา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารอยูภ่ายใตก้รอบโครงสรา้งเงนิเดอืนตามกลุม่งาน ซึง่มกีารปรบัปรงุ
เปน็ครัง้คราว และเปน็ไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการกำาหนด  โดยระดบัคา่ตอบแทนจะพจิารณาจากผลการ
ดำาเนนิงานของบรษิทัฯ และผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแตล่ะคน  ซึง่ในป ี2558  บรษิทัฯไดจ้า่ยคา่ตอบแทนประกอบดว้ย
เงินเดือนและโบนัส ให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร รวม  7  ราย เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น  9.03  ล้านบาท

หมายเหตุ
 ลำาดับที่ 1  นางสาวศรวีารนิทร ์ จริะพรรคณา ดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน  
  ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
 ลำาดับที่ 2  นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
 ลำาดับที่ 7  นางจันทรตรี ดารกานนท์  ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
 ลำาดับที่ 10  นายปรีชา   วัฒนศรานนท์ ดำารงตำาแหน่ง กรรมการอิสระ  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 

 1.  นางสาวศรีวารินทร์   จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ และ  40,000  12,000
    กรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
    ตอบแทน
 2.  นางสาวดาลัดย์      ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ 96,000
 3. นางบุญเสริม   วิมุกตะนันทน์     กรรมการอิสระ และ 96,000    132,000
    ประธานกรรมการตรวจสอบ
 4.  นางศุทธินี            ขุนวงษา กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  96,000    120,000     18,000
    และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
    ตอบแทน
 5.  นายพิลาศพงษ์    ทรัพย์เสริมศรี  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  96,000    120,000     18,000
    และประธานกรรมการสรรหาและ
    กำาหนดค่าตอบแทน 
 6.  นางพิมพ์พร            โชติรัตนกุล       กรรมการผู้จัดการ 96,000
 7.  นางจันทรตรี         ดารกานนท์ กรรมการ 96,000  6,000
 8. นายชุตินธร           ดารกานนท์ กรรมการ 96,000
 9.  นาวาเอกสุพิช        สังขโกวิท กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ 96,000

 10. นายปรีชา               วัฒนศรานนท์ กรรมการอิสระ                 56,000

    ยอดรวม  864,000 372,000 54,000

 ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม (บาท)

        กรรมการ
   กรรมการ  กรรมการ สรรหาและ    
 รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง บริษัท  ตรวจสอบ กำาหนดค่า
     ตอบแทน
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 บุคลากร     
  1.  ณ วันที่  31  ธ.ค. 2558  บริษัทมีพนักงาน จำานวน  688    คน ลดลงจากปี 2557 จำานวน 27 คน

  2.  จำานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก 

     โรงงานปั่นด้าย-ทอผ้า จำานวน     610    คน

     บัญชีและการเงิน จำานวน 11    คน 

     บริหารงานทั่วไป จำานวน 61    คน

     การขายและการตลาด จำานวน 6     คน

  3.  ลักษณะผลตอบแทนรวมของพนักงาน
                                       (หน่วย : ล้านบาท) 
             ปี 2558    ปี 2557       ปี 2556 

     เงินเดือนและค่าแรงงาน 112.41  119.47 117.29          

       โบนัส    13.23 14.14       14.42              

     เงินสมทบประกันสังคม  4.05  4.28   3.33 

     เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ      2.66  2.94   2.99     

                               รวม   132.35  140.83 138.03    

  4.  ในช่วง  3  ปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน หรือไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงาน
อย่างมีนัยสำาคัญ
  5.  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน     
   บริษัทฯ มีนโยบายให้การอบรมพนักงานในทุกระดับชั้นในโครงการอบรมที่เหมาะสมเป็นประจำาในแต่ละปี  
เพือ่ใหพ้นกังานมคีวามรู ้ ความชำานาญ  และทกัษะในการปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ  และใหพ้นกังานทีข่ึน้ทะเบยีน
เป็นผู้ทำาบัญชี ได้เข้ารับอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำาบัญชีครบชั่วโมงตามเกณฑ์ของกรมธุรกิจ
การค้า

ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
   ไม่มี
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 
   เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
   บริษัทฯได้จัดให้มีกองทุนสำารองเล้ียงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทฯได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 
ของเงินเดือน  สำาหรับผู้บริหาร  4  ราย  บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบสำารองเล้ียงชีพรวมเป็นเงิน 132,912  บาท
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1   นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งม่ันที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้ 
บริษัทฯ  เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียอื่น  จึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ ดังนี้
  1.  กำาหนดกรอบโครงสร้างของการกำากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักของกฎหมายมีความ 
   โปร่งใส ตรวจสอบได้
  2.  กำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  สามารถสร้างความมั่นใจว่าสิทธิประโยชน์ ของผู้มีส่วน
   ได้เสียจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
  3.  ปฎิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ มีหลักเกณฑ์ รวมถึงการพิจารณาตัดสินในเรื่องใดๆ จะกระทำาได้อย่างทันเวลา 
   โปร่งใส  และสามารถอธิบายได้
  4.  ไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  และอำานวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริม
   ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
  5.  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางการสื่อสาร
   กับบริษัทฯ ที่เหมาะสม 
  6.  ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งที่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือโดยการตกลงร่วมกัน 
   รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย คือ ระหว่าง บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในการ
   สร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และสร้างความยั่งยืนของบริษัท
  7.  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำาคัญของ บริษัทฯ  อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลาที่กำาหนดไว้ 
  8.  กำาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานท่ีสำาคัญในการดำาเนินงาน ของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสีย่ง 
   รวมถึงการวางระบบที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและวัดผลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
  9.  พจิารณากำาหนดจรรยาบรรณธรุกจิของบริษทัฯ  เพือ่ใหค้ณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุคนใช้เปน็แนวทาง
   ในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
  10. จัดให้มีการประเมินตนเองทุกปีเพื่อใช้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และรายงานผลการ
   ประเมินตนเองไว้ในรายงานประจำาปี  
2  คณะกรรมการชุดย่อย
  โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท 
   คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีณุสมบตัหิลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความ
สามารถเฉพาะดา้นทีเ่ปน็ประโยชนก์บับรษิทั  รวมทัง้การอทุศิเวลาและความพยายามในการปฏบิตัหินา้ที ่เพือ่เสริมสรา้งให้
บริษัทฯมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง จำานวน 9 คน  ประกอบด้วย
    กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร    3  คน
    กรรมการที่เป็นผู้บริหาร        2  คน
    กรรมการอิสระ                     4  คน  (มากกว่า 1 ใน 3 ของ คณะกรรมการทั้งคณะ)
วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ 3 ปี
รายนามคณะกรรมการบริษัท ตามที่ปรากฏในหน้า 4-6

การกำากับดูแลกิจการ
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ขอบเขตอำานาจและหน้าที่ตามข้อบังคับ  และนโยบายการบริหารของบริษัทฯ 
   1.  แตง่ตัง้และถอดถอนพนกังานของบริษทั อำานาจเชน่วา่นี ้คณะกรรมการจะมอบหมายใหก้รรมการคนใด
    คนหนึ่ง หรือหลายคนของบริษัทกระทำาแทนก็ได้
   2.  กำาหนดจา่ยเงินบำาเหนจ็รางวลัแกพ่นกังาน หรอืลกูจา้งของบรษิทั  หรอืบคุคลใดทีท่ำากจิการใหก้บับรษิทั  
    โดยจะเป็นผู้ทำาการประจำาหรือไม่ประจำาก็ได้
   3.  กำาหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
   4.  ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
   5.  ให้คณะกรรมการแต่งต้ังกรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีอำานาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
    เห็นสมควร
   6.  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร  โดยมี
    อำานาจหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้และในจำานวนน้ีให้แต่งต้ัง
    กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำาแหน่ง
   7.  กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำานาจกำาหนด
    ชื่อคณะกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทได้
   8.  กำาหนดทิศทาง เป้าหมายและนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ
   9.  กำากับดูแลการบริหารจัดการ  ให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
   10. กำากับดูแลให้บริษัทฯ มีบัญชี และมีรายงานทางการเงินที่เปิดเผยถูกต้องครบถ้วน
   11. พิจารณาแผนงาน งบประมาณประจำาปีตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ
   12. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเงินค่าตอบแทนการทำางานแต่ละปี ของกรรมการผู้จัดการ
  ในการปฏิบัติงานตามอำานาจหน้าที่  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือ
บุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 คน มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยโดยมีนางบุญเสริม  วิมุกตะนันทน์ กรรมการอิสระ ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่
มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน   
   รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ
         ชื่อ - สกุล        ตำาแหน่ง
   1. นางบุญเสริม      วิมุกตะนันทน์     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   2.  นางศุทธินี        ขุนวงษา      กรรมการตรวจสอบ
   3. นายพิลาศพงษ์     ทรัพย์เสริมศรี     กรรมการตรวจสอบ
   วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ 3 ปี
   รายละเอียดวุฒิการศีกษาและประสบการณ์ ตามที่ปรากฏในหน้า 4-5 
   ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
   1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
    ที่รับรองทั่วไป
   2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
    Audit) ที่เหมาะสม  และมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน
   3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาด
    หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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   4.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
    เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
    ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
   5.  พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย 
    และขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเปน็ประโยชน์
    สูงสุดต่อบริษัท
   6.  จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าว
    ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
    ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
    ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ
     ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ฉ)  จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
     (charter) หรือข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
    ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ
     ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
   7.  ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
   8.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำาคัญ
   9.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

  ในปี 2558  กรรมการอิสระ / ตรวจสอบ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีจำานวน 3 คน ในจำานวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 2 คน โดยมีนาย
พิลาศพงษ์  ทรัพย์เสริมศรี กรรมการอิสระ ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
   รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
      ชื่อ - สกุล                ตำาแหน่ง
  1.  นายพิลาศพงษ์        ทรัพย์เสริมศรี      ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
  2.  นางศุทธินี                ขุนวงษา  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
  3.  นางจันทรตรี             ดารกานนท์    กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

   ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
  (1) กำาหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัทฯ
  (2)  หน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
   พิจารณา
  (3)  พิจารณาแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ
  (4)  กำาหนดค่าตอบแทนให้กรรมการโดยนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 การสรรหากรรมการอิสระ
 หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ
  (1)  มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  พรบ.บรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535   
   และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคุณสมบัติของบริษัทฯ  
    (ก)  ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึง่ของจำานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย 
     บริษัทร่วม   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
     เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
    (ข)  ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจำา 
     หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน 
     ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุม ของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
     ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
     ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น
     ผู้ถือหุ้นราย-ใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ
    (ค)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
     เป็น บิดามารดา คู่-สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
     ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 
     หรือบริษัทย่อย
    (ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
     หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบริษทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเปน็การขัดขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระ
     ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
     ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
     บริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขอ
     อนุญาตต่อสำานักงาน
      ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อ
      ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
      การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำ้าประกัน การให้สินทรัพย์
      เปน็หลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณอ์ืน่ทำานองเดยีวกนั ซึง่เปน็ผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคูส่ญัญา
      มีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 
      หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า  ทั้งนี้ การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าว
      ใหเ้ปน็ไปตามวธิกีารคำานวณมลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกำากบั
      ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑใ์นการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพจิารณาภาระ
      หนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหนึง่ปกีอ่นวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบั
      บุคคลเดียวกัน
    (จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
     หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
     สำานักงานสอบบัญชี  ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
     หรอืผูม้อีำานาจควบคุมของผูข้ออนญุาตสงักดัอยู ่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้
     ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน
    (ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
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     ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
     บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรือผู้มอีำานาจควบคมุของบริษทัฯ  และไมเ่ปน็ผู้ถอืหุน้ทีม่นียั ผู้มอีำานาจ
     ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
     มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน
    (ช)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
     หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    (ซ)  ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเปน็การแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบริษทั
     ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
     พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
     ทัง้หมดของบรษิทัอ่ืน  ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเปน็การแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการ
     ของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย
    (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของผู้ขอ
     อนุญาต 
  (2)  ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการ
   อสิระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดำาเนนิกจิการของบริษทัฯบริษทัใหญ ่บรษิทั
   ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการ
   ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
  (3)  มีประสบการณ์  เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ฯ
  (4)  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

 การสรรหากรรมการ
   ในการแต่งต้ังกรรมการ  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจำานวน 
2 รายจากจำานวนคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนดำาเนินการสรรหาทั้งหมด 3 ราย  มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
พจิารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 และต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
   1.  มคุีณสมบติัและไมม่ลีกัษณะต้องหา้ม ตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจำากดั  และกฎหมายหลกัทรพัย์
    และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
   2.  ความรู ้ความสามารถ และมคีวามเปน็อสิระ สามารถปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการ ดว้ยความระมดัระวงั ซือ่สตัย์
    สจุรติ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุม่เทอทุศิเวลาใหก้บับรษิทัไดอ้ยา่งเตม็ที ่มคีณุวฒุ ิ
    วัยวุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม 
    มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่
    มีชื่อเสียง ประวัติการทำางาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับจากสังคม
   3.  มีความรู้ความสามารถที่สำาคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน 
    การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน จะเปน็ผูพ้จิารณาบคุคลทีม่คีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งห้ามตาม
ที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำาเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปี ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งดำาเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ  ดังนี้
    ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
    ในการเลือกตั้งกรรมการ  อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือ
    คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตามจำานวนกรรมการท้ังหมดท่ีจะต้องเลือกต้ังในคราวน้ัน
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    ก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร   แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วย
    คะแนนที่มี ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
    การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุม
    เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

   ในการสรรหาผู้มาดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคล
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม  มีความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของ
บริษทัฯ  และเขา้ใจในธรุกจิของบรษิทัฯเปน็อยา่งด ี และสามารถบรหิารงานใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์เปา้หมายทีค่ณะกรรมการ
บริษัทกำาหนดไว้ได้  และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

4  การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

   บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทร่วม 2 บริษัทได้แก่
     บรษิทั ยนูไิฟเบอร ์จำากดั ซึง่ประกอบธรุกจิ ตวัแทนจำาหนา่ยผลติภณัฑเ์กีย่วกบัสิง่ทอและบริการ ในอตัรา
    ร้อยละ 20.83
    บรษิทั เทนคาเต้-ยเูนีย่นโปรเทคทฟีแฟบบริคเอเชยี จำากดั  ประกอบธรุกจิผลติผา้ปอ้งกนัภยัและอนัตราย
    จากการทำางาน ในอัตรารอ้ยละ 49.35 (ปจัจบุนั บรษิทั เทนคาเต-้ยเูนีย่นโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเชยี จำากดั 
    ได้จดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวงพาณชิยเ์มือ่วนัที ่22 มนีาคม  2556  และอยูร่ะหวา่งการชำาระบญัช)ี

   นโยบายการดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทร่วม
    มีการบริหารงานแยกต่างหากเป็นอิสระจากกัน และส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัท

5  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บรษิทัฯ มนีโยบายปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน โดยกำาหนดในระเบยีบข้อบงัคบัของบริษทัฯ  ซึง่พนกังาน ผูบ้รหิาร 
และกรรมการได้รับทราบถึงการห้ามใช้อำานาจหน้าท่ีของตน หรืออาศัยอำานาจหน้าท่ีของผู้อ่ืนเพ่ือประโยชน์ของตน หรือช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนในทางมิชอบ และต้องปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้กำาหนดบทลงโทษทางวินัยหากเกิดการกระทำาผิด
ข้างต้น   
  ในแต่ละปี   บริษัทฯ จะมีหนังสือแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารทราบถึงการหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ กำาหนดช่วงเวลาก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำาปี จนถึงช่วงเวลาภายหลัง
จากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  บริษัทฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์ เป็นประจำาทุกปีหรือเมื่อ
มกีารเปลีย่นแปลง และใหเ้ลขานกุารบรษิทัเปน็ผูเ้กบ็รกัษา รวมทัง้จดัสง่สำาเนารายงานดงักลา่วใหป้ระธานกรรมการ  ประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำาการ  นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับรายงานนั้น
  ในป ี2558 ไมพ่บการกระทำาความผดิดังกลา่วและไมม่กีรณกีรรมการ/ผูบ้รหิารของบรษิทัฯมกีารซือ้ขายหลกัทรพัย์
โดยใช้ข้อมูลภายใน

6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  (1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ( Audit fee )
   ในปี 2558  ผู้สอบบัญชีของบริษัท  คือ นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ  หรือนายกฤษดา  เลิศวนา หรือนายเติมพงษ์ 
โอปนพันธุ์ หรือนางสาววิสสุดา  จริยธนากร  สังกัด บริษัท สำานักงาน อีวาย  จำากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  และกำาหนด
ค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำาหรบัป ีรวมการสอบทานงบการเงนิ  3 ไตรมาส เปน็จำานวนเงนิ 920,000 บาท  บริษทั
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ไม่มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีหรือบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำานักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด
  (2) ค่าบริการอื่นๆ ( Non-audit fee)
  บรษิทัฯไมม่กีารจา่ยคา่ตอบแทนของงานบรกิารอืน่ (non-audit fee)  และไมม่งีานบรกิารอืน่ทีไ่มแ่ลว้เสรจ็ทีต่อ้ง
จ่ายในปีถัดไปให้กับผู้สอบบัญชี หรือสำานักงานดังกล่าวอีก

7    การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
   ในปี 2558  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 นอกจาก
เรื่องที่เปิดเผยไว้ข้างต้น  ดังนี้ี้   

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ
  ผู้ถือหุ้น หรือส่งคำาถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
  เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  ครั้งที่  22   และได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
  http:// www.ut.co.th
 2.  บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  ครั้งที่ 22  พร้อมเอกสารประกอบการประชุม 
  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  http://www.ut.co.th   ตัง้แตว่นัที ่21 มนีาคม 2558  และ
  ให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 22
   ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
  เมื่อ 1 เมษายน 2558 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นที่มีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2558  ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งไปพร้อมกับ
  หนังสือเชิญประชุมประกอบด้วย
  (1)  สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
  (2)  CD รายงานประจำาปี งบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  (3)  ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งระบุชื่อ-นามสกุล ประวัติการศึกษา ประวัติการ
   ทำางาน ประสบการณ์ / การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง และในกรณีเป็นการ
   เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำารงตำาแหน่งใหม่ จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำานวน
   วาระ/ปีที่เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทนี้ด้วย
  (4)  นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  (5)  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  (6)  ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  (7)  หนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  พิจารณา
   มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบคุคลใดกไ็ด ้โดยไมจ่ำากดัวา่ตอ้งเปน็ผูบ้รหิาร หรอืกรรมการของบรษิทัเขา้
   ประชุมแทน  โดยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น 
   นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  http://www.ut.co.th 
  (8)  แผนที่สถานที่ประชุม เพื่ออำานวยความสะดวกผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเดินทางเข้า
   ร่วมประชุม
 3. ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  ครั้งที่ 22 
  (1)  มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ หรือตาม
   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัดที่เกี่ยวข้อง
  (2)  ได้แสดงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน
  (3)  ในวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำาไร  บริษัทฯได้ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และ รายละเอียด
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   การจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2554 ถึงปี 2556 เพื่อเป็นข้อมูลเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
   ประจำาปี 2557  และให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2557 ไปตามสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเป็นระยะ
   เวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท   
  (4)  ในวาระพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจำาปี 2558 และกำาหนดเงินค่าตอบแทน ได้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับ
   ชื่อ-สกุลของผู้สอบบัญชีทุกราย บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประเด็น
   เกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน
  (5)  ได้หมายเหตุเกี่ยวกับเอกสาร/หลักฐานเพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  ทั้งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
   ตนเอง  หรือการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาร่วมประชุม

 4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  ครั้งที่ 22  เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน  2558
  (1)  ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำานักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1828 
   ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
  (2)  มีกรรมการเข้าประชุมครบท้ัง  9  คน ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ  นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม
   ได้แก่ผู้สอบบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยเลขานุการบริษัทเพื่อพบปะ 
   และตอบคำาถามผู้ถือหุ้นที่ซักถามปัญหาเกี่ยวกับบริษัท
  (3)  ประธานทีป่ระชมุไดช้ีแ้จงถงึสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กำาหนดใหผู้ถ้อืหุน้
   ทุกรายมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
   ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นได้เต็มที่ 
  (4)  ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี
   ทุกครั้งให้กรรมการจำานวน  1 ใน 3  ของจำานวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำาแหน่งตามวาระ  ประธานที่
   ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบ
   ทั้งคณะก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร
  (5)  ในวาระพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการ
   พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ
   ใหม้กีารทบทวนทกุป ีโดยพิจารณาเปรียบเทยีบกบับริษทัจดทะเบยีนทีม่ขีนาดธรุกจิใกลเ้คยีงกนั ภาระหนา้ที่
   และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของ  บรษิทัฯ และความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิ
   ปัจจุบัน  เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นกำาหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี และมอบหมายให้คณะกรรมการ
   สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรรต่อไป   ทั้งนี้ ข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะ
   กรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลได้เปิดเผยไว้ที่หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  (6)  ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

 5. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่  21 เมษายน 2558
  (1)  มีบนัทกึการแจง้วธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกอ่นเริม่การประชมุตามวาระ และใหม้กีาร
   ใช้บัตรลงคะแนน
  (2)  บันทึกประเด็นผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น ตลอดจนคำาถาม คำาตอบ  เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าประชุม
   ได้รับทราบ
  (3)  ในแต่ละวาระของการประชมุทีต้่องมกีารลงมตขิองทีป่ระชมุ มกีารลงคะแนนเสยีง และบนัทกึมตขิองทีป่ระชมุ
   ไว้ให้ชัดเจน โดยประธานท่ีประชุมได้แจ้งจำานวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงให้ท่ีประชุม
   ทราบในแต่ละวาระ
  (4)  ได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29  เมษายน 2558
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  6. บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจและทำาธุรกรรมต่างๆ โดยตระหนักดีว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำาหนด
โดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำาร่วมกัน  รวมถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้
บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างย่ังยืน  สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือนำาไปสู่ความสำาเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ 
ดังน้ัน  คณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดนโยบายที่คำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  ดังนี้
  (1)  ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย 
  (2)  ยดึมัน่แนวคิดในการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ดว้ยความโปรง่ใส  และคำานงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่
   ต่างๆ รวมถึงนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน 
  (3)  จัดให้มีช่องทางสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในการสอบถาม แจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัยในรายงาน
   การเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
    กรณสีบืคน้ขอ้มลูของบรษิทัฯ   สามารถดไูดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั http://www.ut.co.th ทัง้นี ้ เลขานกุาร
    บริษัทเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมำ่าเสมอ
    กรณีข้อสงสัยรายงานทางการเงิน สามารถติดต่อสอบถามผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ/หรือ 
    กรรมการผู้จัดการทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3231085-87
    กรณีแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน สามารถแจ้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางโทรศัพท์หมายเลข  
    02-3231085-87 เพื่อรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบ
    หมายดำาเนินการสอบสวน / แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม หากข้อร้องเรียนมีมูลความจริง ท้ังน้ี  บริษัทฯ 
    มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  7. คณะกรรมการบริษัท  มีหน้าที่ดูแล ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลา  โดยมอบหมายให้
  (1)  กรรมการผูจ้ดัการ เปน็ผูดู้แลรบัผดิชอบรว่มกบัผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ และเลขานกุารบรษิทัทำาหนา้ที่
   ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น
  (2)  เลขานุการบริษัทเป็นผู้ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมำ่าเสมอ
  ผู้ลงทุนและผู้สนใจท่ัวไป สามารถสืบค้นข้อมูลซ่ึงนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดและผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปีแล้ว  ผู้ลงทุนและผู้สนใจ 
สามารถเขา้ถงึและ/หรอื Download รายงานประจำาปขีองบริษทั    โดยผา่นชอ่งทางเวบ็ไซต ์ของบริษทั  http://www.ut.co.th      
ทัง้นีข้อ้มูลทีเ่ผยแพรม่ทีัง้ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ หรือ สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่นางสาวประยรู ศรีพระราม ตำาแหนง่
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ที่หมายเลขโทรศัพท์  02-3231085-87 ต่อ 1113
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  8. ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 12 ครั้งตามที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง
  (1)  ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะร่วมกนัพจิารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการ 
   และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องการประชุมซึ่งจะบรรจุไว้ในวาระอื่นๆ
  (2)  เลขานกุารบรษิทัจะสง่หนงัสอืเชญิประชุมพร้อมระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบกอ่นการประชมุ
   ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาข้อมูล
  (3)  ใช้เวลาไม่ตำา่กว่า 2 ชม. ซ่ึงเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและกรรมการจะอภิปรายปัญหาสำาคัญกันอย่าง
   รอบคอบโดยทั่วกัน  ซึ่งประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการทุกคนให้
   ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำาสู่ที่ประชุม รวมทั้งการกำากับดูแลกิจการ
  (4)  มีผูบ้รหิารระดับสงูเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการเพือ่ใหส้ารสนเทศรายละเอยีดเพิม่เตมิในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง
   กับปัญหาโดยตรง เช่นสถานการณ์ด้านการตลาด การจัดหาวัตถุดิบ และการผลิต เป็นต้น และเพื่อมีโอกาส
   รู้จักผู้บริหารระดับสูงสำาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
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 10.  บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหาร  โดยจัดทำาแผนทดแทนตำาแหน่งงาน โดยกรรมการผู้จัดการ
พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ  มีความรู้  ทักษะ  ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาที่เหมาะสมกับตำาแหน่ง
งานที่ว่าง  แล้วนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 11.  ในปี 2558  มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้
   คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติครบ 12 ครั้งตามที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า
   คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติ  4 ครั้ง และประชุมเพื่อพิจารณาการทำารายการที่
   เกี่ยวโยงกัน 1 คร้ัง
   คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีการประชุมตามวาระปกติ 1 ครั้ง และประชุมเพื่อพิจารณา
   สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 2 ครั้ง
   จำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม ตามที่ปรากฎในหน้า 18
 12.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
   คณะกรรมการส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการ
   ปฏิบัติหน้าท่ี  เช่นหลักสูตร DAP สำาหรับคณะกรรมการบริษัท หลักสูตร ACP สำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 
   และหลักสูตรบริหารความเสี่ยงสำาหรับผู้บริหาร เป็นต้น
   ฝ่ายจัดการและเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
   ของกรรมการใหม่ รวมถึงการแนะนำาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
   กรรมการผู้จัดการมีหน้าท่ีรายงานเพ่ือทราบเป็นประจำาถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดตำาแหน่งงาน รวมถึงมี
   การเตรียมพร้อม ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
   กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รายงานเป็นประจำาทุกปีถึงโครงการสำาหรับพัฒนาผู้บริหารและสิ่งที่ได้ทำาไปใน
   ระหว่างปี

  (5)  คณะกรรมการสามารถขอขอ้มลูทีจ่ำาเปน็เพิม่เตมิไดจ้ากกรรมการผู้จดัการหรือเลขานกุารบริษทั หรือผู้บรหิาร
   อื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำาหนดไว้
  (6)  กรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิารมโีอกาสท่ีจะประชุมระหวา่งกนัเองตามความจำาเปน็เพือ่อภปิรายปญัหาตา่งๆเกีย่ว
   กับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และจะแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผล
   การประชุมด้วย
  (7)  จำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละราย เข้าประชุม  ตามที่ปรากฏในหน้า 18
 9. คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาร่วมกันในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองประจำาปี 2558  ซึ่งผลการ
ประเมินมีการดำาเนินการในแต่ละหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม ใกล้เคียงกับผลประเมินในปี 2557 และ 2556

  หัวข้อประเมิน   2558    2557   2556          

 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ    3.8 3.8 3.9 

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ     3.8  3.8 3.8 
 การประชุมคณะกรรมการ      3.9 3.9 4.0 
 การทำาหน้าที่ของกรรมการ     3.7 3.8 3.9 
 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ    3.9 4.0 4.0 
 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร    3.7 3.7 3.9 
 ผลประเมินรวม     3.8 3.8 3.9 
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(1)  นโยบายภาพรวม
 คณะกรรมการบรษิทัไดพิ้จารณาและมมีตใิหค้วามเหน็ชอบนโยบายความรบัผดิชอบตอ่สงัคม  เพือ่เปน็แนวทางการ
ดำาเนินงานสำาหรับผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้
 (1)  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 ปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม  และหลีกเลี่ยงการ
ดำาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
 (2)  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการ
เรียก รับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหา
ให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว
 (3)  การเคารพสิทธิมนุษยชน
 หลีกเลี่ยงการกระทำาที่อาจก่อให้เกิดการลิดรอน หรือละเมิดสิทธิ     รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค
 (4)  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำางาน 
รวมถึงดูแลเอาใจใส่ ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาส
พนักงานอย่างทั่วถึง และสมำ่าเสมอ  ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ผลการปฏิบัติงาน

 บรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิด้านสิง่ทอโดยยดึถอืปฏบิตัติามคา่นยิมหลักของสหยเูนีย่นและบริษทัในกลุ่ม “คณุธรรม  คณุภาพ  
คุณประโยชน์” ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย  ตลอดจนมีเจตนารมณ์ที่จะ
ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  ทั้งนี้  บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้พนักงานมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำาหนดคำาจำากัดความของค่านิยม ที่พนักงานยึดถือมั่นและปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรม
ของบริษัทฯ ดังนี้:

 ค่านิยม (Values) :

   คุณธรรม  รักและเคารพ ตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม
       ทำาในสิ่งที่ถูกต้อง
       เปิดใจรับฟังความคิดเห็น
   คุณภาพ  เอาใจใส่ในรายละเอียดที่ลูกค้าคาดหวัง
       ร่วมคิด ร่วมทำา ให้บรรลุเป้าหมาย
       เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  คุณประโยชน์  คำานึงถึงความคุ้มเสมอ
       การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส
       เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 
 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพการดำาเนิน
ธุรกิจ  ตามที่ปรากฎภายใต้หัวข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ”  หน้า 8

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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 (5)  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 ผลติ สง่มอบ และใหบ้รกิารด้วยสนิค้าทีม่คุีณภาพ มมีาตรฐานตรงตามความตอ้งการหรอืสงูกวา่ความคาดหมาย  รวม
ถงึมีหนว่ยงาน ระบบ หรอืกระบวนการปฏิบติังานในการรบัฟงัขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัตวัสนิคา้ หรอื
การบริการอ่ืนๆ โดยบริษัทฯ จะนำาเร่ืองราวดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และดำาเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาท่ีสมควร
 (6)  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 ปฏบัิตติามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั และขอ้กำาหนดทีเ่กีย่วข้อง  ไมส่นบัสนนุใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีกบับริษทัฯ ทำาลายธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 (7)  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
 (8)  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้
มีส่วนได้เสีย
 ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำางานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดข้ึน 
รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำาเป็น

(2)  การดำาเนินงานและการจัดทำารายงาน
 (1)  กระบวนการจัดทำารายงาน
 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งที่สำาคัญของการดำาเนินธุรกิจที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ 
สามารถดำาเนนิธรุกจิอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื บรรลวุสิยัทศันท์ีก่ำาหนดไว ้   ซึง่บรษิทัฯไดน้ำากรอบการรายงาน CSR ของสถาบนั
ไทยพัฒน์ มาใช้เป็น แนวทางในการจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำาปี
 (2)  การดำาเนินงาน
 บริษัทฯ กำาหนดผู้มีส่วนได้เสีย จากการประเมินผลกระทบและผลประโยชน์ที่เกิดจากการกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัททั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า  คู่ค้าและ
เจ้าหนี้ คู่แข่ง  สังคมและชุมชนโดยรอบบริษัท  ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมไวใ้นคูมื่อการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณธรุกจิ      อยา่งไรกด็ ีดว้ยปจัจยั ความพร้อม สมรรถภาพบรษิทั 
และทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน  บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อทรัพยากรบุคคลเป็นลำาดับแรก  เนื่องด้วยเป็นกลไกขับเคลื่อน
บริษัทฯให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การจ้างงานและสวัสดิการ

 บรษิทัฯ มนีโยบายด้านการบรหิารงานบคุคล  กำาหนดหลักเกณฑก์ารจ้างงาน คา่ตอบแทนตามตำาแหนง่งาน สวสัดกิาร  
สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบได้รับผลตอบแทนตรงตามกำาหนดเวลา
ครบถว้น โดยบรษิทัฯ จา่ยค่าตอบแทนเดือนละ 2 ครัง้ ไดร้บัสวสัดกิารตา่งๆ ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  ไดร้บัเงนิสมทบ
และผลประโยชนจ์ากกองทนุสำารองเลีย้งชพีตามระเบยีบของกองทนุฯ  ไดร้บัสวสัดกิารจากสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานบริษทั
ในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางปู จำากัด ได้รับสิทธิวันหยุดตามประเพณี  วันลา  และลาพักผ่อนประจำาปี (พักร้อน) ตามอายุงาน 
ได้รับสิทธิการตรวจสุขภาพประจำาปีตามหลักเกณฑ์ 
 ในปี 2558 บรษิทัฯ  มพีนกังานเฉลีย่  685 คนตอ่เดอืน  มอีตัราสว่นของพนกังานทีเ่ข้าใหมร้่อยละ 2.36  และอตัราสว่น
ของพนักงานที่ออกจากงานร้อยละ 2.69
ความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน   
 
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อสุขภาพของพนักงาน และเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง 
กำาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำางานเกี่ยวกับ
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ มีนโยบายเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เช่น การมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การรับฟังประเด็น
จากพนักงานและนำาไปพิจารณาป้องกัน บรรเทา แก้ไขผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร หรือสิทธิของผู้ลงทุนหรือ
ผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

 บริษัทฯ มีพนักงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา  อายุ  การศึกษา หรือเรื่องอื่นๆ แต่บริษัทฯ 
มนีโยบายการปฏบิติัต่อพนกังานอยา่งเปน็ธรรมและใหโ้อกาสเทา่เทยีมกนั เชน่ ใหค้า่ตอบแทนระหวา่งเพศหญงิและเพศชาย
เทา่เทยีมกนั  มีการกำาหนดอตัราเงนิเดอืนขัน้พ้ืนฐาน ตามประเภทลกัษณะงาน และใหโ้อกาสพนกังานพฒันาทกัษะ  ความรู้  
ความสามารถ ตรงตามลักษณะงานที่ทำา มีการเลื่อนระดับงานให้กับผู้ที่มีศักยภาพสูงขึ้น
 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงด้านความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย
นำาเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) มาเป็นแนวทางในการดำาเนินการ ประกอบด้วย 
  การสร้างความตระหนักและความรู้ความสามารถ 
  การทบทวนและประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆ เก่ียวกับ การกำากับดูแลองค์กร การเคารพ
  สทิธิมนษุยชน การปฏิบติัด้านแรงงาน การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม การดำาเนนิงานอยา่งเปน็ธรรม ความรบัผดิชอบ
  ต่อผู้บริโภค  และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
  แผนและผลการดำาเนินงานปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆ   
  การวิเคราะห์และจัดลำาดับความสำาคัญผู้มีส่วนได้เสีย     
  การดำาเนนิงานดา้นการตอบสนองตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี ซึง่บริษทัฯ ได ้เลอืกทำา 2 โครงการ คอืโครงการทำาผลติภณัฑ์
  ใช้ภายในบ้าน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในการผลิตของใช้ภายในครัวเรือนได้ด้วยตนเอง  และโครงการ
  ฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วมในกิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบบริษัทฯ  
 ผลจากการที่บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการต่างๆด้านแรงงานหรือการพนักงานกับหน่วยงานทางราชการ ได้แก่
  รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำาปี 2558 
   ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน   การได้รับรางวัลในนี้นับเป็นปีที่  11  ที่บริษัทฯ
  ได้รับติดต่อกัน
  รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW ประจำาปี 2558

(3) การดำาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

 (1)  บรษิทัฯไมม่เีรือ่งถกูตรวจสอบหรอือยูร่ะหวา่งถกูตรวจสอบโดยหนว่ยงานทีม่อีำานาจหนา้ทีว่า่การดำาเนนิงานของ
บริษัทฯมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำาคัญ

ความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง พ.ศ. 2549   บริษัทฯ ได้รายงานผลการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมการทำางาน  
ซึง่ดำาเนนิการโดย ศนูยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม สมาคมสง่เสรมิความปลอดภยัในการทำางาน 
(ประเทศไทย)  เสนอต่อ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จังหวัดสมุทรปราการ
 จากผลการตรวจวดัและประเมนิสภาพแวดลอ้มในการทำางาน  บริษทัฯ ไดน้ำามาใชป้ระโยชนเ์กีย่วกบัการควบคมุและ
ป้องกันอันตราย   การเฝ้าระวังอันตรายและโรคจากการทำางานที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน  เช่น
   ให้ความรู้เรื่องอันตรายจากสภาพแวดล้อมการทำางาน  วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันอันตราย   
   การเลือกและการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมและสะดวกในการใช้งาน
   แก้ไข ปรับปรุง สภาพแวดล้อมการทำางาน
   ให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน  การทำางานของปอด
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 (2)  การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็น
ไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีท่ีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีท่ีอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ช่ือเสียง 
หรือความน่าเชื่อถือ ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

(4) กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ในปี 2558  บริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสรุป  ดังนี้
  ร่วมกับบริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) บริจาคเงินทำาบุญไถ่โค กระบือโครงการหลวง “ธนาคารโคกระบือ
  เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ธกค.) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน
  วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  เข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาค
  ธุรกิจเอกชน ประจำาปี พ.ศ. 2558 ของสำานักงานกองทุนส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
  โดยจัดทำาโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะริมชายฝั่งทะเลพื้นที่ชุมชนคลองตำาหรุ
  ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทอดกฐินสามัคคี  
  ร่วมกันบริจาคเงิน สิ่งของให้กับ โรงเรียน  และหน่วยงานราชการต่างๆ รอบๆ บริษัทฯ
  ร่วมกับชุมชนในการเข้าร่วมงานมหกรรมแอโรบิกเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ  และร่วมถวายพระพรเนื่องใน
  วโรกาสวันพ่อแห่งชาติ
  จัดกิจกรรม Big Cleaning  รวมถึงการกำาจัดยุง แมลงบริเวณรอบโรงงาน หอพัก และโรงอาหาร
  จัดกีฬาเชื่อมความสามัคคีกับบริษัทในกลุ่มเขตบางปู  

(5) การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

 (1) นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
 บริษัทฯ มีนโยบายดำาเนินธุรกิจตามค่านิยม “คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์” และมีการบริหารจัดการที่ดี ให้มี
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต โดยให้มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และคำานวณภาษี รวมทั้งชำาระภาษี
ใหถ้กูตอ้ง ไมใ่หจ้า่ยสนิบนใหผู้เ้กีย่วขอ้ง  ซึง่บรษิทัฯ ยดึเปน็หลักปฏบิตัมิาโดยตลอด ทำาใหบ้ริษทัฯ เปน็ทีน่า่เช่ือถอืจากภาครฐั
และสังคม 
 (2) การดำาเนินการ
 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น  โดยกำาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
  สง่เสรมิ ปลกูฝงัคา่นยิม และถอืเปน็หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร  และพนกังาน  ตอ้งรบัทราบ 
  ทำาความเข้าใจ โดยการสื่อสารและฝึกอบรม และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วน
  เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
  จดัใหม้รีะบบตรวจสอบภายใน  เพ่ือติดตามดแูลใหม้กีารตรวจสอบเปน็การประจำา และรายงานตอ่คณะกรรมการ
  ตรวจสอบและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ  ทัง้นีไ้ดก้ำาหนดใหก้ารตรวจสอบในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติคอรรั์ปชัน่ 
  เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน
  นำาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
  ต่อต้านทุจริต (CAC) มาพิจารณาปรับปรุง และทบทวนคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 
  และระเบียบข้อบังคับพนักงาน เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น
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กิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมร่วมกับชุมชนปลูกป่าชายเลน
บริเวณปากคลองตำาหรุ ภายใต้โครงการ CSR-DIW

กิจกรรม งานวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

กิจกรรม Big Cleaning Day

กีฬาสามัคคีบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน เขตบางปู กิจกรรมทำาผลิตภัณฑ์ใช้ภายในบ้าน

 พิธีรดนำ้าในประเพณีสงกรานต์

    ชุมชนสัมพันธ์ด้านการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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(1)  สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี  12/2558  เม่ือวันท่ี  15  ธันวาคม  2558  คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงรวมถึง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้ทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็น
แนวทางในการประเมิน โดยพิจารณาข้อมูลของฝ่ายบริหาร และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว   มีความเห็นว่า 
ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัมบีคุลากรดำาเนนิการตามระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  จงึมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม 
ตามองค์ประกอบหลักทั้ง 5  ดังนี้ 

องค์ประกอบที่  1. การควบคุมภายในองค์กร 
  บริษัทฯ ได้จัดทำาคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งในส่วนจรรยาบรรณธุรกิจได้รวบรวม
ขอ้พงึปฏบัิตติา่งๆ ทีบ่รษิทัไดป้ระกาศ หรอืกำาหนดเปน็ระเบยีบขอ้บงัคบั เพือ่ใหผู้บ้รหิารและพนกังานไดร้บัทราบและใชเ้ปน็
แนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และมีการรักษาจริยธรรม 
  บริษัทฯ ได้กำาหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ดูแลให้มีการ
กำาหนดเป้าหมายการดำาเนนิธรุกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได ้ โดยรว่มพจิารณา ทบทวนและใหค้วามเหน็ชอบแผนประจำาปตีามที่
ฝ่ายบรหิารจัดทำาแผนดำาเนนิงานภายใต ้สถานการณต์า่งๆ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป และไมม่กีารสรา้ง
จูงใจที่รุนแรงให้พนักงานต้องปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่สูงเกินจริงซึ่งอาจนำาไปสู่การกระทำาที่ทุจริต 
  บริษัทฯ ได้จัดทำาข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมายตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ เช่น  การสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล  การบริหารความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
  โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ ได้กำาหนดสายการบังคับบัญชา ไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำาเป็นเอกสาร
ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการทำางาน และใบพรรณนาลักษณะงานของพนักงาน ทั้งนี้ ส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการมีหน้าที่
และความรบัผดิชอบการบรหิารงานบคุคล ซึง่ครอบคลมุกจิกรรม การจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรทีม่คีวามรู้และความ
สามารถที่เหมาะสม  รวมถึงการสื่อสาร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดี  และการจัดทำาแผนการพัฒนาและสืบทอดตำาแหน่งงาน

องค์ประกอบที่  2. การประเมินความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงทั้งที่
มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งในปี 2558 ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีผลต่อผลผลิตฝ้าย  หรือความต้องการของประเทศนำาเข้าฝ้ายที่มีผลกระทบต่อราคาหรือ
ปริมาณการจัดหาฝ้าย   ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจสภาวะการตลาด  และอัตราแลกเปลี่ยน    
  บริษัทฯ ได้จัดทำาคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางจัดทำาบัญชีความเสี่ยงกิจกรรม หรือกระบวนการ
ภายในต่างๆ  ทั้งนี้ สำานักตรวจสอบภายใน จะนำาผลการประเมินความเสี่ยงมาจัดทำาแผนการตรวจสอบ และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งในปี 2558 ได้มีการสอบทานระบบ ค่าแรงและเงินเดือน  ระบบสารสนเทศ  การควบคุมสินค้า
คงคลงั ลกูหนีแ้ละเจา้หนี ้ เงนิฝากธนาคารและเงนิสดยอ่ย การสวสัดกิาร และการปฏบิตัติามข้อกำาหนด ซึง่ผลการสอบทาน
มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำาหนด  ข้อบกพร่องที่พบไม่เป็นสาระสำาคัญที่ส่อไปทางทุจริต

องค์ประกอบที่  3. การควบคุมการปฏิบัติงาน   
  คณะกรรมการบรษิทั/คณะทำางานบรหิารความเส่ียงมีการประชุมเปน็ประจำา เพือ่ตดิตาม ปรึกษาหารือ เพือ่กำาหนด
มาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าอย่างสมำ่าเสมอ 
เพือ่รบัทราบสถานการณท์ีอ่าจมผีลตอ่การสั่งซื้อของลูกคา้   การใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิเช่น การจับคูร่ะหวา่งรายไดก้บัราย 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง
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องค์ประกอบที่  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
  คณะกรรมการบรษิทัใหฝ้า่ยบรหิารจดัเตรียมข้อมลูเกีย่วกบัเร่ืองทีจ่ะนำาเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณา  รวมทัง้
ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถาม ซึง่จะมกีารบนัทกึ ความเหน็ หรอืขอ้สงัเกตของกรรมการในรายงานการประชมุคณะ
กรรมการบริษัท  นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงานจากเลขานุการบริษัท 
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
  การปฏิบตังิานดา้นบญัช ี มกีารจดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ีและบญัชตีา่งๆ เปน็หมวดหมู ่ตามระยะ
เวลาทีก่ฎหมายกำาหนด   มกีารสอบทานนโยบายบญัชวีา่เปน็ไปตามหลกัการบญัชทีีร่องรบัทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะ
ธุรกิจของบริษัท
  บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในโดยการติดประกาศ หรือผ่านระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์ รวมถึงการ
ชีแ้จงหนา้งานของแต่ละหนว่ยงาน  บรษิทักำาหนดให้สว่นทรัพยากรบคุคลและธรุการรับแจง้ข้อมลูตา่งๆผา่นทางกลอ่งแสดง
ความคดิเหน็ รวมถงึโทรสายดว่นเพ่ือสง่ใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาดำาเนนิการ  สำาหรบัขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการ
ฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท  ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับเร่ืองเพ่ือแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ การส่ือสารภายนอก
บริษทัมอบหมายใหส้ว่นงานธรุการตดิตอ่ ประสานงานในประเดน็ทีม่เีร่ืองร้องเรียนจากชมุชนรอบบริษทั  ซึง่ในป ี2558  ไมม่ี
ข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

องค์ประกอบที่  5.  ระบบการติดตาม 
  บริษัทฯ มีการรายงานผลการดำาเนินธุรกิจทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมชี้แจง และแนวการ
แกไ้ขในกรณทีีผ่ลการดำาเนนิงานไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมาย  และถอืเปน็วาระเรือ่งสบืเนือ่งทีต่อ้งแกไ้ขอยา่งถกูตอ้งและรายงาน
ในการประชุมกรรมการประจำาเดือน
  บรษัิทฯ มนีโยบายใหฝ้า่ยบรหิารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษทัโดยพลัน ในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณ ์หรือสงสยั
ว่ามีเหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง  มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำาที่ผิดปกติ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ   ซึ่งในปี 2558  ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าว
  บริษัทฯ กำาหนดให้สำานักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานการปฏิบัติ  และ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การบริหาร และมกีารรายงานตอ่คณะกรรมการ
บริษัทในทุกไตรมาส

จ่ายสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  การเลือกทำาสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน   การกำาหนดระดับวัตถุดิบคงเหลือ เพื่อลดความเสี่ยงต้นทุนวัตถุดิบและเป็นแนวทางในการจัดหา
วัตถุดิบล่วงหน้าที่ต้องพิจารณาถึงแผนการใช้   ปริมาณคงเหลือ  ราคาและระยะเวลาส่งมอบ   ทั้งนี้ บริษัทได้กำาหนดผู้รับ
ผิดชอบ  แนวทางการปฏิบัติ  และการรายงานความก้าวหน้า ตลอดจนผลลัพธ์ที่ได้
  บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในครอบคลุม กิจกรรม กระบวนการต่างๆ ที่กำาหนดเป็นเอกสารได้แก่ คำาส่ัง 
ประกาศ ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติงาน หรือคู่มือการทำางานที่เหมาะสมกับกิจกรรมหรือกระบวนการนั้นๆ  มีการกำาหนดแบ่ง
แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลการจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด  
รวมถงึการกำาหนดขอบเขต อำานาจหนา้ที ่และวงเงนิอนมุตัขิองฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบัไวอ้ยา่งชัดเจนเปน็ลายลักษณ์อกัษร
  ในปี 2558  บริษัทฯ ไม่มีการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดงักลา่ว นอกจากการทำาธรุกรรมกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีเ่ปน็ธรุกจิปกตติามเงือ่นไขทางการคา้ทีเ่ปน็ธรรมและไมก่อ่ใหเ้กดิ
การถ่ายเทผลประโยชน์  โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำากับบุคคลภายนอก และนำาเรื่องเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำาธุรกรรมนั้นๆ ไม่เข้า
ร่วมประชุมในวาระดังกล่าว
  บริษัทฯ ใช้ระบบสารสนเทศ  AS/400 ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน  การจัดซื้อ การควบคุม
สินค้าคงคลัง การบริหารงานบุคคล โดยมอบหมายให้ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลเป็นผู้ดูแลและกำาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
ในระบบสารสนเทศของบริษัทตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ AS/400
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน
  ในปี 2558  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายใน    ตลอดจน
รับทราบผลการตรวจสอบ   พจิารณารายงานของฝ่ายจัดการและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารในการแกไ้ข
ข้อบกพร่อง และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 
  นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบหารือกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด โดยไม่มีฝ่าย
จัดการของบริษัทฯ เข้าร่วม เพื่อรับทราบข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและให้ข้อคิดเห็นต่อแผนการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการจดัทำาและการเปดิเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิมคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และเชือ่ถอืได ้ซึง่ผูส้อบบญัชไีดใ้ห้
ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
  คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบตามที่ฝ่ายจัดการเสนอแต่งตั้งนางสาววนิดา  โชคเหมาะ ทำาหน้าที่
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  โดยคุณสมบัติของนางสาววนิดา โชคเหมาะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายในตาม
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000  หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร  และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำาเนิน
งานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
  บรษิทัฯ มอบหมายใหน้างสาวประยรู ศรพีระราม ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิทำาหนา้ทีห่วัหนา้งานกำากบัดแูล
การปฏิบัติงาน  เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำากับดูแลการประกอบธุรกิจของ
บริษทั  โดยคณุสมบตัขิองนางสาวประยรู ศรพีระราม มปีระสบการณใ์นการปฏบิตังิานดา้นบญัชแีละการเงนิ  เคยเขา้รบัการ
อบรมหลกัสตูรผูท้ำาบญัช ี และปจัจบุนัไดร้บัมอบหมายเปน็ผูใ้ชง้าน และผูป้ระสานงานกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
โดยมีบทบาท Creator, Contact Person, SHLD Report Creator ,  ISSUER Member  และ Chief Financial Officer 
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
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 (1)  ในป ี2558  บรษิทัฯมรีายการธรุกจิทีส่ำาคัญกบับคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   ซ่ึงไดเ้ปดิเผยในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน ข้อ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ของรายงานและงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  ดังนี้

 บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง              ลักษณะรายการ                มูลค่า (ล้านบาท)    เหตุผลและความจำาเป็น        

    ความสัมพันธ์กับบริษัท     ปี 2558      ปี 2557

 หมายเหตุ  *  รายละเอียดเกี่ยวกับการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ ในบริษัทร่วม  บริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปรากฎในหน้า 4-6  

 (2) นโยบายการกำาหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน
   การซือ้ขายสนิคา้ ราคาและเง่ือนไขเปน็ไปตามธรุกจิปกตเิชน่เดยีวกบัทีข่ายใหก้บักจิการอืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 
   และเป็นไปตามราคาตลาด
   การ เช่าพื้นที่อาคารโรงงาน และเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน   เป็นรายการที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่สามารถแสดง
   ได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป จึงคำานวณจากฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ที่เป็นธรรม และเป็นที่
   ยอมรับทั้งสองฝ่าย
   การใหบ้รกิารระบบสาธารณปูโภค  ราคาคำานวณจากฐานคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งตามสดัสว่นทีใ่ชร้ว่มกนั    และ
   เป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย
 (3) ความจำาเป็นและความสมเหตุผล 
    เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
 (4) นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต ของรายการซึ่งเป็นธุรกิจปกติ หรือตามข้อตกลงของ
สัญญายังดำาเนินต่อไป ตามเงื่อนไขที่เป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
 (5) ไม่มีการทำารายการระหว่างกันประเภทต่างๆ รวมทั้งการซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) (SUC)    บริษัทซื้อสินค้าประเภท ฝ้าย  316    343 เป็นการจัดหาร่วมกัน   
 - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเส้นใยสังเคราะห์   สำาหรับบริษัทในกลุ่ม เพื่อมี
  ในสัดส่วนร้อยละ 49.88 - เจ้าหนี้ค้างจ่าย ต้นงวด 45 98 อำานาจในการต่อรองเรื่อง
 และมีกรรมการร่วมกัน  - เจ้าหนี้ค้างจ่าย ปลายงวด 41 45 ราคาและปริมาณ

 บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำากัด (UG)  บริษัท ขายผ้าดิบ  21    12 สนับสนุนธุรกิจปกติ 
 - SUC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UG     ในลักษณะ supply chain
 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 บริษัท ให้เช่าพื้นที่อาคาร 3 3 ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
 และมีกรรมการร่วมกัน  โรงงานบางส่วน   ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

  บริษัท ให้บริการ 2 2 ใช้ร่วมกัน
  ระบบสาธารณูปโภค
  - ลูกหนี้ค้างชำาระ ต้นงวด 1 -
  - ลูกหนี้ค้างชำาระ ปลายงวด 3 1

 บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด(มหาชน) (UPF)   บริษัท ขายด้าย   3 7 สนับสนุนธุรกิจปกติ
 - SUC ถือหุ้น UPF ในสัดส่วนร้อยละ 48.96 - ลูกหนี้ค้างชำาระ ต้นงวด 1 1 ในลักษณะ supply chain
 และมีกรรมการร่วมกัน * - ลูกหนี้ค้างชำาระปลายงวด - 1 

 บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน (MRC) จำากัด  บริษัท ขายผ้าดิบ   2    2 สนับสนุนธุรกิจปกติ 
 - SUC ถือหุ้น MRC ในสัดส่วนร้อยละ 25.00    ในลักษณะ supply chain
 และมีกรรมการร่วมกัน * บริษัท ให้เช่าพื้นที่อาคาร 2 2 ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  
  โรงงาน   ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
  - ลูกหนี้ค้างชำาระ ต้นงวด - -
  - ลูกหนี้ี้ค้างชำาระ ปลายงวด - -

 บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จำากัด (USM) บริษัท ให้เช่าเครื่องจักรปั่นด้าย 2   2 ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
 - SUC ถือหุ้น USM ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 - ลูกหนี้ค้างชำาระ ต้นงวด - - ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว/ 
 - บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำากัด  - ลูกหนี้ค้างชำาระปลายงวด - - ไม่เหมาะสมกับการ
 (กลุ่มดารกานนท์) ถือหุ้น UT และ USM     ผลิตปัจจุบันของบริษัทฯ 
 ในสัดส่วนร้อยละ 6.11 และ 74.99     
 ตามลำาดับ    
 - UT และ USM มีกรรมการร่วมกัน *    

รายการระหว่างกัน
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                                (หน่วย :ล้านบาท)

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 รายการ  ปี     เพิ่ม(ลด)
     2558     2557    จำานวน    ร้อยละ
 รายได้รวม    776.01  983.89 (207.88) (21.13)
 ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม     750.63  1,011.16 (260.53) (25.77)
 ส่วนแบ่งกำาไรเงินลงทุนจากบริษัทร่วม    4.31  5.34 (1.03) (19.29)
 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้     (0.67)  (0.05) 0.62 1,240.0
 กำาไร(ขาดทุน) สุทธิ      29.02  (21.98) 51.00 232.03

  ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสำาหรับปี 2558  ตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  
สามารถวิเคราะห์และอธิบาย ได้ดังต่อไปน้ี
ภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญ (Overview)
  บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายส่ิงทอ โดยมีกรรมวิธีในการป่ันด้ายและทอผ้า ท้ังผ้าฝ้าย 100% ผ้าฝ้ายผสม
โพลีเอสเตอร์ และใยสังเคราะห์อ่ืนๆ บริษัทฯผลิตสินค้าตามคำาส่ังซ้ือ ตามคุณลักษณะเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดำาเนินธุรกิจ 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำาเนินธุรกิจประกอบด้วย
   เศรษฐกิจของประเทศผู้ซื้อ เนื่องจาก สิ่งทอเป็นสินค้าประเภทอุปสงค์ไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Demand) ถือเป็น
ปัจจัยสี่ เมื่อเศรษฐกิจของประเทศผู้ซื้อประสบสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกตำ่า ก็จะส่งผลกระทบกับปริมาณการสั่งซื้อ
   สภาพการแข่งขัน อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง ผู้ซื้อเป็นผู้มีอำานาจในการกำาหนดราคา
   ต้นทุนการผลิต ผู้ผลิตจะต้องมีการบริหารจัดการที่สามารถควบคุมต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร อย่างมี
ประสทิธิภาพ เพือ่ใหส้ามารถมตีน้ทนุทีแ่ขง่ขนัได้  เนือ่งจากผูซ้ือ้เปน็ผูม้อีำานาจในการกำาหนดราคา โดยเฉพาะตน้ทนุผนัแปร 
ที่เป็นวัตถุดิบ จะต้องมีการจัดซื้อ จัดหา ที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านคุณภาพและราคา
   ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ เนือ่งจากบรษิทัฯ มสีดัสว่นการสง่ออกเปน็หลกั ถา้อตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความผันผวนมาก ก็อาจจะมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจได้  

สรุปผลประกอบการ
  บริษัทฯ มีผลกำาไรสุทธิสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  จำานวน 29.02  ล้านบาท กำาไรเพิ่มขึ้น  51.00 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557  ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ   21.98    ล้านบาท  ตามสรุปรายการที่แสดงไว้ในตารางเปรียบเทียบ
ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ สำาหรับปี 2558  และ 2557  

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

1) ผลการดำาเนินงาน  และความสามารถในการทำากำาไร (Results of Operations)
     รายได้                                  (หน่วย :ล้านบาท)

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 รายการ  ปี     เพิ่ม(ลด)
     2558   2557    จำานวน    ร้อยละ 
 รายได้จากการขายและบริการ   728.80  925.37 (196.57) (21.24)
 - ขายส่งออก    569.13  741.66 (172.53) (23.26)
 - ขายในประเทศ    159.67  183.71 (24.04) (13.09)
 รายได้อื่น ๆ    47.21  58.52 (11.31) (19.33)
 รวมรายได้    776.01  983.89 (207.88) (21.13)
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รายได้จากการขาย และบริการ
  ในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้จากการขาย และบริการ เท่ากับ 728.80 ล้านบาท  ลดลง 196.57 ล้านบาท คิดเป็น
รอ้ยละ  21.24 เมือ่เทยีบกบัป ี2557 แบง่เปน็การขายสง่ออกไปยงัตา่งประเทศลดลง   172.53  ลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ  23.26     
และการขายในประเทศลดลง  24.04 ลา้นบาท คิดเปน็รอ้ยละ 13.09 เนือ่งจาก สภาวะเศรษฐกจิของประเทศผูซ้ือ้ อยูใ่นสภาวะ
ฟืน้ตวัขึน้ อยา่งช้าๆ โดยเฉพาะลกูคา้ทีอ่ยูใ่นกลุม่สหภาพยโุรป ทำาใหล้กูคา้ชะลอคำาสัง่ซือ้ ประกอบกบัการแขง่ขนัดา้นราคา
ในธุรกจิสิง่ทอคอ่นขา้งรนุแรง ทำาใหบ้รษิทัฯ ต้องพิจารณาลดปริมาณการขาย ในกลุ่มสินคา้ทีไ่มส่ามารถสร้างกำาไรใหบ้รษิทัฯ
ได้ โดยรักษาสัดส่วนการขายให้บริษัทฯ ไม่เกิดผลกระทบต่อการดำาเนินงาน

รายได้อื่น
  ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้อื่น เท่ากับ 47.21ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 11.31 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 19.33  สาเหตุหลักๆที่ลดลง ได้แก่ กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 7.03 ล้านบาท และรายได้อื่นๆลดลง 5.61 ล้าน
บาท แต่บริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าเพิ่มขึ้น 1.33 ล้านบาท  

  ต้นทุนขายสินค้าลดลง 244.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.74  สาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง และ
  ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง 
  ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 12.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.39 ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการส่งออกลดลง และค่าใช้จ่าย
  ผลประโยชน์พนักงานลดลง
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง  2.07  ล้านบาท   
  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลง 1.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.67 เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดจากการ
  ดำาเนินงาน ทำาให้สามารถชำาระเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้
กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ
  บริษัทฯ มีผลกำาไรสุทธิ ตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำานวน   29.02  ล้านบาท กำาไรเพ่ิมข้ึน   
51.00   ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2557   กำาไรสุทธิดังกล่าวประกอบด้วยกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  24.71 ล้านบาท 
และรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำานวน  4.31 ล้านบาท
  เมื่อกันส่วนเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท เป็นเงิน 21.00 ล้านบาท ตามเงื่อนไขในข้อ
บังคับบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ 0.18 บาทต่อหุ้นสามัญ

  ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
                                (หน่วย :ล้านบาท)

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 รายการ  ปี     เพิ่ม(ลด)
     2558     2557    จำานวน    %
 ต้นทุนขาย     670.34  915.00 (244.66) (26.74)
 ค่าใช้จ่ายในการขาย    19.42  32.04 (12.62) (39.39)
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    60.28  62.35 (2.07) (3.32)
 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน    0.59  1.77 (1.18) (66.67)
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 ความสามารถในการทำากำาไร
 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 รายการ    หน่วย  2558 2557 
 อัตรากำาไรขั้นต้นต่อยอดขาย %    8.02    1.12
 อัตรากำาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม % 3.74 (2.23)
 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.15:1 0.18:1
 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น % 3.61 (2.76)

อัตรากำาไรขั้นต้นต่อยอดขาย
  
  ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำาไรขั้นต้น 58.46 ล้านบาท อัตรากำาไรขั้นต้น 8.02% ของยอดขาย เพิ่มขึ้น 48.09 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 463.74 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีกำาไรขั้นต้น 10.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้น 1.12% ของ
ยอดขาย สาเหตุสำาคัญของการเพิ่มกำาไรขั้นต้นมาจาก
  1. ตน้ทนุวตัถดุบิหลกั ซึง่ไดแ้ก ่ฝา้ย และใยสงัเคราะห ์(Polyester Fiber) มรีาคาตำา่กวา่ป ี2557 เฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 
18.46 และ 17.78 ตามลำาดับสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดหาและเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนวัตถุดิบ
ใช้ไปต่อยอดขายในปี 2558  จะมีอัตราร้อยละ 49.70 ซ่ึงตำา่กว่าปี 2557 ท่ีมีต้นทุนวัตถุดิบใช้ไปต่อยอดขายอยู่ท่ีอัตราร้อยละ 
60.90
  2. สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ขายในปี 2558 จะมีกำาไรขั้นต้นมากกว่าปี 2557 อยู่ประมาณ 11.06%  เนื่องจาก
บริษัทฯ มุ่งเน้นการขายสินค้าที่มีกำาไรมากขึ้น
  3. บริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ทำาให้ในปี 2558 มีค่าใช้จ่าย
ในการผลิตลดลงจากปี 2557 คิดเป็นอัตราร้อยละ 11.20

อัตราส่วนกำาไร(ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม
  
  บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิตามงบการเงินที่คำานวณตามวิธีส่วนได้เสีย มีจำานวน 29.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
3.74 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 21.98 ล้านบาท หรือร้อยละ (2.23) ของรายได้รวมแล้ว  
ปี 2558 มีกำาไรสุทธิมากกว่า 51.00 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก การบริหารจัดการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ดังได้กล่าวไว้แล้วในสาเหตุสำาคัญของการเพิ่มกำาไรขั้นต้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
  
  ในปี 2558 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.15 เท่าลดลงจากปี 2557 ที่มีอยู่ 0.18 เท่า ทั้งนี้
เนือ่งจากป ี2558 บรษิทัฯ ไมม่เีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ แตใ่นป ี2557 มอียู1่4.02 ลา้นบาท 
ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
  ตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งคำานวณตามวิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทฯร่วมรวมด้วย  บริษัทฯมีกำาไรสุทธิ 29.02 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 
3.61% สูงกว่า ปี 2557 ที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบเท่ากับ 2.76%
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2) ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
  ฐานะการเงิน
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มฐีานะการเงนิซึง่วเิคราะหจ์ากการเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย ์ 
หนี้สิน  และส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้
                      (หน่วย :ล้านบาท)

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 รายการ  ปี     เพิ่ม(ลด)
     2558     2557    จำานวน    %
 รวมสินทรัพย์   937.20 936.88 0.32 0.03
 รวมหนี้สิน    122.77 144.32 (21.55) (14.93)
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น      814.43 792.56 21.87 2.76

  สินทรัพย์
  บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ สิน้ป ี2558 เทา่กบั 937.20 ลา้นบาท โดยมสีดัสว่นของสนิทรพัยป์ระกอบดว้ย สนิทรัพย์
หมุนเวียน 35.80 % เงินลงทุนในบริษัทร่วม 21.75%  เงินลงทุนระยะยาว 14.18% อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  4.40%  
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์  23.40 %  และสินทรัพย์อื่นๆ 0.47%  เมื่อเปรียบเทียบสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2557 ที่มีอยู่ 936.88 
ล้านบาท จะเพิ่มขึ้น 0.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย ถ้าเทียบสัดส่วนขององค์
ประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสิ้นปี  2557 จะมีรายการที่เปลี่ยนแปลงหลักๆมาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ  
ณ สิน้ปี 2558 มีจำานวน 165.15 ลา้นบาท  เพ่ิมขึน้จากป ี2557 เทา่กบั 53.01 ล้านบาท คดิเปน็ร้อยละ 47.27 เมือ่เทยีบสดัสว่น
ของสินทรัพย์รวมปี 2558  เท่ากับ 17.62%  มากกว่าปี 2557  ที่มีสัดส่วนของสินทรัพย์รวมอยู่ เท่ากับ 11.97%  สาเหตุหลัก
มาจากในปี 2557 มีการขายลด  Invoice ต่างประเทศกับธนาคาร แต่ในปี 2558 บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอ 
จึงไม่มีการขายลด Invoice ต่างประเทศกับธนาคารจึงทำาให้สิ้นปี 2558 บริษัทฯ จึงมีลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้น

  หนี้สิน
  บริษัทฯมีหนี้สินรวมจำานวน  122.77 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 21.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ14.93โดยมี
สาเหตุหลักๆดังนี้
   ในปี  2558 บริษัทไม่มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ทำาให้มีหนี้สินลดลงจากปี 2557 
เท่ากับ 14.02 ล้านบาท   
   สำารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานจำานวน 42.70  ลา้นบาท ลดลง 7.05  ลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ 14.17   
เนื่องจากการพ้นสภาพของพนักงานบางส่วน
  ส่วนของผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน  814.43  ล้านบาท เพ่ิมข้ึน  21.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.76 เป็นผลมาจาก
    ผลกำาไรสุทธิจากการดำาเนินธุรกิจ จำานวน  29.02    ล้านบาท
     รบัรู้ขาดทนุ จากการปรบัราคาของหลกัทรพัยท์ีล่งทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่ยงัไมใ่ชก่ำาไรทีเ่กดิขึน้จรงิ จำานวน 
8.54 ล้านบาท
   รับรู้ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิจากภาษีแล้ว ซ่ึงเป็นรายการที่ไม่ถูก
บันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน แต่บันทึกรายการอยู่ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ตามมาตราฐานการบัญชี  ฉบับที่ 19 
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน จำานวน 1.39 ล้านบาท 
  การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
  โครงสร้างของเงินทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  ประกอบด้วยหนี้สินรวม   122.77 ล้านบาท และ
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 814.43 ลา้นบาท เมือ่เทยีบสดัสว่นหนีส้นิของโครงสรา้งเงนิลงทนุจะเทา่กบั 13.10 % ซึง่แสดงวา่บริษทัฯ 
มีฐานะการเงินที่มั่นคง
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3)  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
 1)  แหล่งที่มา และใช้ไปของเงินทุน
  การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุน
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำานวน  11.60  ล้านบาท ลดลงจากปี 2557  
จำานวน 11.97 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่ได้มา และที่ใช้ไปของเงินในปี 2558  ดังนี้
                     (หน่วย :ล้านบาท)

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 รายการ  ปี     เปลี่ยนแปลง
     2558     2557    จำานวน    %
 กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำาเนินงาน    11.48 47.94 (36.45) (76.03)
 กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน     (9.43) (18.46) 9.03 (48.92)
 กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน    (14.02) (14.88) 0.86 (5.78)
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี    11.60 23.57 (11.97) (50.79)

   เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดำาเนนิงานลดลง เนือ่งจาก บรษิัทฯ มีลูกหนีก้ารคา้และ สินค้าคงเหลอื เพิม่ขึน้  
   และมีการจ่ายผลประโยชน์พนักงาน สำาหรับพนักงานที่พ้นสภาพ เพิ่มขึ้น
   เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุลดลง  เนือ่งจากบรษิทัฯ มกีารซือ้เครือ่งจกัรและอปุกรณต์ามความจำาเปน็
   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทฯได้จ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
  บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คือ 0.15 เท่า ลดลงจากปี 2557 ที่มีอยู่เท่ากับ 0.18 เท่า แสดงถึง
สัดส่วนของหนี้สินยังมีระดับตำ่า เมื่อเทียบกับแหล่งที่มาของส่วนผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)         อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)          อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

   อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ  4.19  เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับ  3.04  เท่า
   อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 2.13   เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 1.37 เท่า
   อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 4.43 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 4.41  เท่า
   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เท่ากับ  66 วัน  ซึ่งใกล้เคียงกับระยะเวลาการให้สินเชื่อของบริษัทฯ

 2) รายจ่ายลงทุน
  ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายจ่ายลงทุนในการซื้อเครื่องจักร เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่า และซื้ออุปกรณ์ช่วยการ
ปฏิบัติ งานของพนักงาน รวมเป็นเงิน   13.53   ล้านบาท
 3) ความเพียงพอของสภาพคล่อง
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 4) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
  บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพียงพอ ไม่มีความจำาเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
 5) ความสามารถในการชำาระหนี้ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม และภาระผูกผันที่สำาคัญ
  ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถชำาระหนี้ และสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

(4) ภาระผูกพันด้านหนี้สิน (Contractual Obligations) และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล (Off-Balance 
     Sheet Arrangements)
  บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24 ของรายงานและงบการเงิน ณ  วันที่ 31 
ธันวาคม 2558

(5) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำาเนินงานในอนาคต (Forward looking)
  บริษัทฯ ยังไม่มีโครงการลงทุน หรือการวิจัยและพัฒนาที่จะกระทบต่อผลการดำาเนินงาน และฐานะการเงินใน
ช่วงเวลา 1 ปีข้างหน้า
  สำาหรบัธรุกจิหลกัปจัจบุนั   บรษิทัฯ สามารถดำาเนนิธรุกจิไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง  อยา่งไรกด็ใีนการจดัทำางบการเงนิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  จำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการในเร่ืองทีม่คีวามไมแ่นน่อนเสมอ  ซึง่การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้  ประเด็นที่อาจมีผล
ต่อการดำาเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคตที่สำาคัญได้แก่
   การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
   ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป
   ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
   ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
   สภาพปัญหาวัตถุดิบที่มีความผันผวนทางด้านราคา  ปริมาณ   และกำาหนดส่งมอบ
   ความสามารถในการดำาเนินกิจการของลูกค้า
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
  ในปี 2558  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี รองศาสตราจารย์บุญเสริม  วิมุกตะนันทน์  
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ดร.พิลาศพงษ์  ทรัพย์เสริมศรี  และคุณศุทธินี ขุนวงษา  เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มี
การประชุมรวม  5 ครั้ง  โดยทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง   ในการประชุมได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน 
และผู้สอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง   โดยสรุปสาระในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้
 1. การสอบทานงานการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจำาปี 2558  ร่วมกับ
ฝ่ายบริหาร และสำานักงานตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการรายงานงบการเงินรายไตรมาส  และ
งบการเงนิประจำาป ี เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การจดัทำางบการเงนิเปน็ไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเปน็ไปตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของ
บริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และให้ข้อคิดเห็นต่อแผนการตรวจสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชี 
 2. การสอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้กำาหนดไว้ พบว่ากรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานมีการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม   และ
ไม่เกิดปัญหาในเรื่องจรรยาบรรณใดๆ
 3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  พบว่าคณะ
กรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ดำาเนินการในเร่ืองนี้อย่างสมำ่าเสมอ กล่าวคือในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการปรึกษา
หารอืและประเมนิความเสีย่งเปน็ประจำาโดยวเิคราะหป์จัจยัความเสีย่งตา่งๆ เพือ่กำาหนดแนวทางการปฏบิตัแิละผูร้บัผดิชอบดำาเนนิ
การ  ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติและผลลัพธ์ที่ได้  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ 
มีการจัดทำาคู่มือการบริหารความเสี่ยง รายงานบริหารความเสี่ยง เพื่อนำาผลประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการวางแผนตรวจติดตาม
ภายในต่อไป
 4. การสอบทานการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและพิจารณาอนุมัติ
แผนการตรวจสอบภายในประจำาปี   และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ
ภายใน พบว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
 5. การสอบทานรายการระหว่างกัน   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และให้ความเห็นการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน และเพียงพอ
 6. การประเมินตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของตนเอง และพิจารณาร่วมกัน  
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการ
ประเมินดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติงานครบถ้วนตามขอบเขต หน้าที่  และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯฯ
 7. การพจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ี  คณะกรรมการไดพ้จิารณาเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและคา่สอบบญัช ีตอ่คณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด  เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯประจำาปี 2559
 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำาคัญกับการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ บริษัทฯ มีการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี  มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

  ( รองศาสตราจารย์บุญเสริม   วิมุกตะนันทน์ )
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงิน
ทีป่รากฎในรายงานประจำาป ีงบการเงินดังกลา่วจดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ  ทั้งยังใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ 
ประมาณการอย่างดีที่สุดในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำารงรักษาไว้ ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี
ประสทิธิผล เพ่ือใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่งมเีหตผุลวา่การบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และ เพยีงพอ
ที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบจุดอ่อน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการ
ที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ 
 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ
อิสระซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และ
ระบบควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวม อยู่ในระดับที่น่า
พอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2558
      
    ในนามของคณะกรรมการบริษัท

 (นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล) (นางพิมพ์พร  โชติรัตนกุล)
 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ

รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

รายงานของ    
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุน งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ
งบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำา  งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่กำาหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดค้วาม
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้ง
การประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ผลการดำาเนนิงานและกระแสเงนิสดสำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั
ของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

พูนนารถ เผ่าเจริญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) 49
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(หน่วย: บาท)ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบแสดงฐานะการเงิน

 หมายเหตุ	 2558 2557 2558 2557

 งบการเงิน    
 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 7    11,597,799   23,567,959  11,597,799  23,567,959 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 8  165,153,178  112,141,859  165,153,178  112,141,859 

สินค้าคงเหลือ	 9  156,118,144  146,771,836  156,118,144  146,771,836 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	2,634,206		 5,464,329		 2,634,206		 5,464,329	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 		335,503,327		 287,945,983		 335,503,327		 287,945,983	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินลงทุนในบริษัทร่วม		 10	 		203,827,745		 205,860,181		 25,000,100		 25,000,100	

เงินลงทุนระยะยาวอื่น		 11	 		132,899,300		 135,649,300		 132,899,300		 135,649,300	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		 12  41,227,327  41,927,986  41,227,327  41,927,986 

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 13	 			219,285,414		 260,115,744		 219,285,414		 260,115,744	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 20	 	4,096,088		 4,564,101		 4,096,088		 4,564,101	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	364,724		 820,699		 364,724		 820,699	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	601,700,598		 648,938,011		 	422,872,953		 468,077,930	

รวมสินทรัพย์	 	 	937,203,925		 936,883,994		 758,376,280		 756,023,913	

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)

 งบการเงิน    
 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ	 2558 2557 2558 2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      
หนี้สินหมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	 	 	 	 	 	
	 จากสถาบันการเงิน	 14	 	-		 14,019,466		 -		 14,019,466	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 15	 	80,034,907		 79,636,162		 80,034,907		 79,636,162	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	39,990		 918,447		 39,990		 918,447	
รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 	80,074,897		 94,574,075		 80,074,897		 94,574,075	
หนี้สินไม่หมุนเวียน      
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16  42,697,914  49,745,358  42,697,914  49,745,358 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   42,697,914   49,745,358  42,697,914  49,745,358 
รวมหนี้สิน   122,772,811  144,319,433  122,772,811  144,319,433 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทุนเรือนหุ้น      
ทุนจดทะเบียน	 	 	 	 	 	
	 หุ้นบุริมสิทธิ	15,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 17	 	150,000,000		 150,000,000		 150,000,000		 150,000,000	
	 หุ้นสามัญ	45,000,000	หุ้น		มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 	 450,000,000		 450,000,000		 450,000,000		 450,000,000
	 	 	 	 600,000,000		 600,000,000		 600,000,000		 600,000,000
ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว      
	 หุ้นบุริมสิทธิ	15,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 17	 150,000,000		 150,000,000		 150,000,000		 150,000,000	
	 หุ้นสามัญ	45,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 	 450,000,000		 450,000,000		 450,000,000		 450,000,000
กำาไร	(ขาดทุน)	สะสม	      
	 จัดสรรแล้ว	-	สำารองตามกฎหมาย 18	 150,000,000		 150,000,000		 150,000,000		 150,000,000
				ยังไม่ได้จัดสรร		 	 	(1,584,876)	 (31,992,981)	 (131,244,131)	 (157,343,120)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	66,015,990		 74,557,542		 16,847,600		 19,047,600	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 	 	 	814,431,114		 792,564,561		 635,603,469		 611,704,480	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	937,203,925		 936,883,994		 758,376,280		 756,023,913	

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบกำาไรขาดทุน

 หมายเหตุ	 2558 2557 2558 2557

 งบการเงิน    
 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้      
รายได้จากการขาย	 	 	728,795,049		 925,373,167		 728,795,049		 925,373,167	
รายได้อื่น	 	 	 	 	 	
		 รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ	 	 	17,346,423		 17,330,031		 17,346,423		 17,330,031	
	 รายได้ค่าเช่า	 	 	17,593,977		 16,266,272		 17,593,977		 16,266,272	
		 รายได้เงินปันผล	 11	 	3,050,000		 3,040,000		 3,050,000		 3,040,000	
	 กำาไรจากการจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์    815,214  877,795  815,214  877,795 
		 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	 		 1,014,825		 8,044,631		 1,014,825		 	8,044,631	
	 อื่นๆ	 	 	7,398,633		 12,956,279		 7,398,633		 12,956,279	
รวมรายได้	 	 		776,014,121		 983,888,175		 776,014,121		 983,888,175	
ค่าใช้จ่าย      
ต้นทุนขาย	 	 	672,057,675		 916,446,001		 672,057,675		 916,446,001	
โอนกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 9	 	(1,721,050)	 (1,444,373)	 (1,721,050)	 (1,444,373)
รวมต้นทุนขาย	 	 	670,336,625		 915,001,628		 670,336,625		 915,001,628	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 	19,426,832		 32,039,208		 19,426,832		 32,039,208	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 		60,277,223		 62,346,986		 60,277,223		 62,346,986	
รวมค่าใช้จ่าย	 	 	750,040,680		 1,009,387,822		 750,040,680		 1,009,387,822	
กำาไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     
 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้	 	 	25,973,441		 (25,499,647)	 25,973,441		 (25,499,647)
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10.2	 		4,309,116		 5,343,814		 	-		 -	
กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 	30,282,557		 (20,155,833)	 25,973,441		 (25,499,647)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 	 	(590,059)	 (1,770,975)	 (590,059)	 (1,770,975)
กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 	29,692,498		 (21,926,808)	 25,383,382		 (27,270,622)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 20	 	(671,289)	 (51,389)	 (671,289)	 (51,389)
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี	 	 	29,021,209		 (21,978,197)	 24,712,093		 	(27,322,011)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 21     
กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปี	 	 	0.18		 (0.96)	 0.08		 (1.07)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 หมายเหตุ	 2558 2557 2558 2557

 งบการเงิน    
 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี	 	29,021,209		 (21,978,197)	 24,712,093		 	(27,322,011)
 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง   
ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย     
	 หลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทฯ	-	สุทธิจากภาษีเงินได้	 	(2,200,000)	 3,600,000		 (2,200,000)	 3,600,000	
	 หลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทร่วม	-	สุทธิจากภาษีเงินได้	 	(6,341,552)	 10,246,620		 -		 -	
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-
			 สุทธิจากภาษีเงินได้	 (8,541,552)	 13,846,620		 (2,200,000)	 3,600,000	

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
				ประกันภัย	-	สุทธิจากภาษีเงินได้	 1,386,896		 	-		 1,386,896		 -	
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-
	 สุทธิจากภาษีเงินได้	 1,386,896		 -		 1,386,896		 -	
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	 	(7,154,656)	 13,846,620		 (813,104)	 3,600,000	

 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	 	21,866,553		 (8,131,577)	 23,898,989		 (23,722,011)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบกระแสเงินสด

  2558 2557 2558 2557

 งบการเงิน    
 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน     
กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษ	ี 	29,692,498		 (21,926,808)	 25,383,382		 (27,270,622)
รายการปรับกระทบยอดกำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเป็น     
	 เงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมดำาเนินงาน     
	 ค่าเสื่อมราคา	 	54,828,660		 58,223,559		 54,828,660		 58,223,559	
	 โอนกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ		 	(1,721,050)	 (1,444,373)	 (1,721,050)	 (1,444,373)
	 กำาไรจากการจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	 	(815,214)	 (877,795)	 (815,214)	 (877,795)
	 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 		(4,309,116)	 (5,343,814)	 -		 -	
	 เงินปันผลรับ	 	(3,050,000)	 (3,040,000)	 (3,050,000)	 (3,040,000)
	 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	(1,510,301)	 (904,985)	 (1,510,301)	 (904,985)
	 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 	5,911,567		 5,095,478		 	5,911,567		 5,095,478	
	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 	119,710		 1,353,936		 119,710		 1,353,936	
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง     
	 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน   79,146,754  31,135,198  79,146,754  31,135,198 
สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง     
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	(51,501,018)	 (3,409,570)	 (51,501,018)	 (3,409,570)
	 สินค้าคงเหลือ	 	(7,625,258)	 122,537,209		 (7,625,258)	 122,537,209	
	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	1,928,801		 (2,131,636)	 1,928,801		 (2,131,636)
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	455,977		 (460,200)	 455,977		 (460,200)
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)     
	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 	398,745		 (92,972,075)	 398,745		 (92,972,075)
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	(870,043)	 (121,878)	 (870,043)	 (121,878)
	 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 	(11,225,392)	 (6,159,311)	 (11,225,392)	 (6,159,311)
เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน	 		10,708,566		 48,417,737		 10,708,566		 	48,417,737	
		 จ่ายดอกเบี้ย	 	(128,125)	 (1,353,936)	 (128,125)	 (1,353,936)
	 จ่ายภาษีเงินได้	 	901,322		 872,458		 901,322		 872,458	
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน  11,481,763  47,936,259  11,481,763  47,936,259 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	
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(หน่วย: บาท)สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

  2558 2557 2558 2557

 งบการเงิน    
 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	 	(13,525,008)	 (23,312,136)	 (13,525,008)	 (23,312,136)
เงินสดรับจากการจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ	์ 	1,042,551		 1,810,478		 1,042,551		 1,810,478	
เงินปันผลรับ	 		3,050,000		 3,040,000		 3,050,000		 3,040,000	
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 	(9,432,457)	 (18,461,658)	 (9,432,457)	 (18,461,658)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	 	 	 	 	
	 จากสถาบันการเงินลดลง	 		(14,019,466)	 (14,875,742)	 (14,019,466)	 (14,875,742)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 		(14,019,466)	 (14,875,742)	 (14,019,466)	 (14,875,742)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	 		(11,970,160)	 14,598,859		 (11,970,160)	 14,598,859	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี	 	23,567,959		 8,969,100		 23,567,959		 8,969,100	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  11,597,799  23,567,959  11,597,799  23,567,959 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	
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1. ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย 
 โดยมบีรษิทั สหยเูนีย่น จำากดั (มหาชน) ซึง่เปน็บรษิทัท่ีจดทะเบยีนจดัต้ังในประเทศไทยเปน็บรษิทัใหญ ่ธรุกจิหลักของบรษัิทฯ 
 คือการผลิตและจำาหน่ายสิ่งทอ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯมีดังนี้

 สำานักงานใหญ่: เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

 สาขา: เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (ก.ม. 39.5) ตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
 รายการในงบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันท่ี  28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราช
 บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
 งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

 บริษัทฯได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมี
 ผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
 โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  การนำา
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
 มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกำาหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 ทนัทใีนกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ในขณะทีม่าตรฐานฉบบัเดมิอนญุาตใหก้จิการเลอืกรบัรูร้ายการดงักลา่วทนัทใีนกำาไรขาดทนุ 
 หรือในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำาไรขาดทุนก็ได้ 
 
 บริษัทฯได้เปล่ียนแปลงการรับรู้รายการกำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปีปัจจุบันจากการ
 รับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุนไปเป็นรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อหนี้สินสำารองผลประโยชน์
 ระยะยาวของพนักงานและกำาไรสะสมยกมาในงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำางบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับ
 การบัญชีสำาหรับงบการเงินรวมที่เดิมกำาหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบกาเงินเฉพาะ
 กิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำานาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้
 มาตรฐานฉบบันีผู้ล้งทนุจะถอืวา่ตนควบคมุกจิการทีเ่ขา้ไปลงทนุได ้หากตนมสีทิธไิดร้บัหรอืมสีว่นไดเ้สยีในผลตอบแทนของ
 กจิการทีเ่ขา้ไปลงทนุ และตนสามารถใชอ้ำานาจในการส่ังการกจิกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจำานวนเงนิผลตอบแทนน้ันได้ ถงึแมว้า่
 ตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม  การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญนี้ส่งผลให้ฝ่าย
 บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯมีอำานาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำา
 บริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำางบการเงินรวมบ้าง

 การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้ถูก
 ยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้กำาหนดให้กิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆต้องพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กับ
 ผู้ลงทุนรายอื่นในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นในกิจการที่ถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่า
 กิจการ นั้นเป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) หลังจากนั้น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการกำาหนดประเภทของการ
 ร่วมการงานนั้นว่าเป็น การดำาเนินงานร่วมกัน (Joint operation) หรือ การร่วมค้า (Joint venture) และบันทึกส่วนได้เสีย
 จากการลงทุนให้เหมาะสมกับประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดำาเนินงานร่วมกัน ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่ง
 ในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดำาเนินงานร่วมกันตามส่วนที่ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบ
 การเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมค้า ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่
 แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย หรือ งบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีราคาทุนในงบการเงิน
 เฉพาะกิจการ
 
 มาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯไม่มีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
 มาตรฐานฉบับนี้กำาหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย 
 การรว่มการงาน บรษิทัรว่ม รวมถงึกจิการทีม่โีครงสรา้งเฉพาะตัว มาตรฐานฉบบัน้ีจงึไมม่ผีลกระทบทางการเงนิต่องบการเงนิ
 ของบริษัทฯ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มาตรฐานฉบับน้ีกำาหนดแนวทางเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ 
 หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำาหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัด
 มูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้
 มาตรฐานนี้ 

 มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
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 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และ
 ฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
 หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
 เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อ
 นำามาถือปฏิบัติ
 
4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้

 ขายสินค้า

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้
 กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ
 หลังจากหักส่วนลดแล้ว

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

 รายได้ค่าเช่า 
 รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างและตามระยะเวลาเช่า

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกำาหนด
 จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนี้การค้า

 ลกูหนีก้ารคา้แสดงมลูคา่ตามจำานวนมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั บรษิทัฯบนัทกึคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำาหรบัผลขาดทนุ  โดยประมาณ
 ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนำา้หนัก) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่
 ราคาใดจะตำา่กวา่ ราคาทนุดงักลา่ววดัมลูคา่ตามวธิตีน้ทนุมาตรฐานซึง่ใกลเ้คยีงกบัตน้ทนุจรงิ และประกอบดว้ยตน้ทนุวตัถดิุบ 
 แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต 
 
 วัตถุดิบและสารเคมีแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำา่กว่า อะไหล่
 และวสัดโุรงงานแสดงมลูคา่ตามราคาทนุถวัเฉลีย่หรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะตำา่กวา่ และจะถอืเปน็สว่นหนึง่
 ของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
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4.5 เงินลงทุน

 ก) เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายแสดงตามมลูคา่ยตุธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยด์งักลา่วบนัทกึ
  ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำาหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

  มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัทำาการสดุทา้ยของปี 
  และบริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน 

 ข) เงนิลงทนุในตราสารทนุทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดถอืเปน็เงนิลงทนุทัว่ไป ซึง่แสดงในราคาทนุสทุธจิากคา่เผือ่การ
  ด้อยค่า (ถ้ามี)

 ค) เงินลงทนุในบรษิทัรว่มทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนได้เสียแสดงมลูค่าตามวธิส่ีวนได้เสียหกัดว้ย
  ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ง) เงินลงทนุในบรษิทัรว่มทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุนหักด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถา้ม)ี

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำารายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ
 จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นอาคารใช้เพื่อการลงทุนคำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
 การใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ 20 ป ีคา่เสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุรวมอยูใ่นการคำานวณผลการดำาเนนิงาน

 บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำาไรหรือ
 ขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
 ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ) 

 คา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณค์ำานวณจากราคาทนุของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ
 ดังนี้ี้

   อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 20   ปี

   เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5, 10, 20   ปี

   เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน 3, 5, 10   ปี

   ยานพาหนะ 5, 10   ปี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและระหว่างก่อสร้าง  

 บรษิทัฯตดัรายการทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ออกจากบญัช ีเมือ่จำาหนา่ยสนิทรพัยห์รอืคาดวา่จะไมไ่ดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิ
 ในอนาคตจากการใชห้รอืการจำาหนา่ยสนิทรพัย ์รายการผลกำาไรหรอืขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรพัยจ์ะรบัรูใ้นส่วนของกำาไร
 หรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
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4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่า
 จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 ซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำานาจในการ
 วางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า
 ถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
 ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สิน
 ทีเ่ปน็ตวัเงินซึง่อยูใ่นสกลุเงนิตราตา่งประเทศไดแ้ปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 หรือหากเป็นรายการที่ได้มีการทำาสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลง
 ล่วงหน้านั้น

 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
 
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ หากมีข้อ
 บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่า
 ตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
 สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

 บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่าย
 สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ
 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษัทฯมีภาระสำาหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการเงินช่วยเหลือ
 หลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน

 บรษิทัฯคำานวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนักงานโดยใชว้ธิคิีดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
 ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 สินทรัพย์หรือหนี้สินโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วย
 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่สามารถนำาไปจ่ายภาระผูกพันได้โดยตรง

 สนิทรพัยโ์ครงการ คอื สนิทรพัยท์ีถ่อืไวโ้ดยกองทนุผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน สนิทรพัยโ์ครงการไมส่ามารถใชใ้นการ
 จา่ยชำาระเจา้หนีแ้ละไมส่ามารถจา่ยโดยตรงมายงับรษิทัฯ บรษิทัฯวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยโ์ครงการโดยใชข้อ้มลูราคา
 ตลาดและในกรณทีีส่นิทรพัยโ์ครงการเปน็ตราสารหนีท้ีม่ตีลาดซือ้ขายคลอ่งบรษิทัฯจะวดัมลูคา่โดยใชร้าคาเสนอซือ้ทีป่ระกาศ  

4.13 ประมาณการหนี้สิน

 บรษิทัฯจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไวใ้นบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เปน็ผลมาจากเหตกุารณใ์นอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวาม
 เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถ
 ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.14 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไรทาง
 ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร
 
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วัน
 สิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ
 ระยะเวลารายงาน

 บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
 รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่มีความเป็น
 ไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและ
 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรับลด
 มูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษี
 เงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
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 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
 โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น
 โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้
 ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ที่เกี่ยวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
 ที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย
 ใชเ้ทคนคิการประเมนิมลูคา่ทีเ่หมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ ์และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย์
 หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

 ลำาดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมทีใ่ชว้ดัมลูคา่และเปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิใน งบการเงนิออกเปน็สามระดบั
 ตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 
 
 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯจะประเมนิความจำาเปน็ในการโอนรายการระหวา่งลำาดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมสำาหรบั
 สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ือง
 ท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและ
 ต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนท่ีประมาณการไว้  การใช้ดุลยพินิจ
 และการประมาณการท่ีสำาคัญมีดังน้ี

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในการประมาณคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดวา่
 จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่
 เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่
 สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคลอ่ง ฝา่ยบรหิารตอ้งใชด้ลุยพนิจิในการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ
 ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำาลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปร
 ที่มีอยู่ในตลาด โดยคำานึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ 
 และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร
 ทีใ่ชใ้นการคำานวณ อาจมผีลกระทบตอ่มลูคา่ยตุธิรรมทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ และการเปดิเผยลำาดบัชัน้ของมลูคา่
 ยุติธรรม
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 การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 ในการประมาณการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้า
 คงเหลอื โดยจำานวนเงนิทีค่าดวา่จะไดร้บัจากสนิคา้คงเหลอืพจิารณาจากการเปลีย่นแปลงของราคาขายหรอืตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้ง
 โดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากที่สินค้าเสื่อมคุณภาพ โดยคำานึงถึงอายุของสินค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ในการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ
 ในอนาคตจากการลงทุนในบริษัทร่วม รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแส
 เงินสดนั้น

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 
 บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
 ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุน
 ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
 คงเหลอืเมือ่เลกิใชง้านของอาคารและอปุกรณ ์และตอ้งทบทวนอายกุารใชง้านและมลูคา่คงเหลอืใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลง
 เกิดขึ้น
 
 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
 การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้
 ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บรษิทัฯ จะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีำาหรบัผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชหั้กภาษแีละขาดทุนทางภาษท่ีีไมไ่ดใ้ชเ้มือ่
 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ
 ขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น
 จำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย
 ข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
 เปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น



รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) 66

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
 ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
                     (หน่วย: ล้านบาท)

   2558    2557    นโยบายการกำาหนดราคา

 รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่

 ซื้อวัตถุดิบ    316    343    ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มของบริษัทใหญ่

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 ขายสินค้า    26 21     ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

 ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ    1 2     ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 รายได้ค่าเช่า    13 7     ราคาตามสัญญา

 รายได้อื่น    2    2    ราคาตามสัญญา

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

       (หน่วย: พันบาท)
    2558     2557
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
  บริษัทใหญ่   144 -
  บริษัทร่วม    38,995 38,995
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)     3,105 3,220
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)    110 120 
  อื่นๆ    12    10
 รวม     42,366 42,345 
 หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (38,995) (38,995) 
 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ    3,371 3,350 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ 15) 
  บริษัทใหญ่    40,971 44,842 
  บริษัทร่วม    629 629 
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)    9 57 
  อื่นๆ    5 68 
 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    41,614 45,596 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหวา่งปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บรษิทัฯมค่ีาใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แกก่รรมการและผูบ้รหิาร 
 ดังต่อไปนี้
       (หน่วย: พันบาท)
    2558     2557
 ผลประโยชน์ระยะสั้น   10,905 9,814
 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน    (27) 31
 รวม     10,878 9,845

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
                 (หน่วย: พันบาท)
    2558     2557
 เงินสด    45 39   
 เงินฝากธนาคาร    11,553 23,529 
 รวม     11,598 23,568 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.38 ต่อปี (2557: 0.38 ถึง 0.50 ต่อปี)

8.   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น     
                 (หน่วย: พันบาท)
    2558     2557
 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ
 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ    2,529 2,669
 ค้างชำาระมากกว่า 12 เดือน   9,635 9,635
 รวม     12,164 12,304 
 หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (9,635) (9,635)
 รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ    2,529 2,669 

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ
 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ                 150,746 102,657 
 ค้างชำาระไม่เกิน  3 เดือน    6,040  3,497 
 รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    156,786  106,154 
 รวมลูกหนี้การค้า    159,315  108,823 

 ลูกหนี้อื่น  
 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    30,202  30,041 
 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    4,996  2,638 
 รวม     35,198  32,679 
 หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                    (29,360) (29,360)
 รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ    5,838  3,319 
 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ    165,153  112,142 
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9. สินค้าคงเหลือ
                        (หน่วย: พันบาท)
   รายการปรับลดราคาทุน
   ราคาทุน     ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ     สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
   2558    2557    2558   2557    2558   2557
 สินค้าสำาเร็จรูป    59,257 39,014 (1,486) (1,988) 57,771 37,026
 งานระหว่างผลิต  26,483 30,368 - - 26,483 30,368
 วัตถุดิบและสารเคมี    71,753 79,125 (225) (225) 71,528 78,900
 อะไหล่และวัสดุโรงงาน    698 2,059 (362) (1,581) 336 478
 รวม    158,191 150,566 (2,073) (3,794) 156,118 146,772

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
                                                                                                                                              (หน่วย: พันบาท)

 ภายใต้สัญญาร่วมลงทุนใน TCUA ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ Ten Cate Advanced Textiles BV ซึ่งเป็นบริษัท
 ท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ร่วมทุนต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อจำากัดบางประการซ่ึงรวมถึงข้อจำากัดในการ
 โอนหุ้น TCUA ให้แก่บุคคลอื่นว่าจะต้องได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ร่วมทุนอีกฝ่ายหนึ่งเสียก่อน

 นอกจากนี้สัญญาดังกล่าวยังได้กำาหนดว่าหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ผู้ถือหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 อาจร้องขอให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจว่าจะเลิกกิจการของ TCUA หรือไม่

 1)  อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้นของ TCUA ตำ่ากว่าร้อยละ 5 ติดต่อกัน 3 รอบระยะเวลาบัญชีนับจากปี 2552 หรือ 

 2)  TCUA มีผลขาดทุนสะสมมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

 ยอดคงคา้งของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ขา้งตน้ ไดร้วมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ของบรษิทั เทนคาเต-้ยเูนีย่นโปรเทคทฟี
 แฟบบริคเอเชีย จำากัด (“TCUA”) จำานวนเงิน 39 ล้านบาท ซึ่งมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำานวนเงินที่จะได้รับชำาระ เนื่องจาก 
 TCUA ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวงพาณชิยแ์ละอยูร่ะหวา่งการชำาระบญัช ีซึง่ยงัไมส่ามารถสรปุมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิ
 ไดใ้นขณะนี ้ อยา่งไรกต็าม เพือ่ความระมดัระวงับรษิทัฯจงึได้ต้ังสำารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสำาหรบัหน้ีดังกล่าวไวเ้ต็มจำานวน

   จัดตั้งขึ้น   สัดส่วนเงิน งบการเงินซึ่งแสดง   

 บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ลงทุน   เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2558    2557   2558    2557   2558    2557 

   ร้อยละ    ร้อยละ     

บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด    ตัวแทนจำาหน่ายสินค้า   ไทย 20.83 20.83 203,828 205,860 25,000 25,000

บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยน       

 โปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย  ผลิตผ้าป้องกันภัยและอันตราย

 จำากัด  (“TCUA”) จากการทำางาน ไทย 49.35 49.35 16,950 16,950 190,000 190,000

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม       220,778  222,810 215,000 215,000

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน TCUA     (16,950) (16,950) (190,000) (190,000)

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ     203,828 205,860 25,000 25,000
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 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้นของ TCUA มีจำานวนตำ่ากว่าร้อยละ 5 เป็นเวลา 4 รอบ
 ระยะเวลาบัญชีนับจากวันท่ี 1 มกราคม 2552 และ TCUA มีผลขาดทุนสะสมมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน เน่ืองด้วย
 ข้อกำาหนดของสัญญาร่วมทุนตามที่กล่าวข้างต้น จึงเกิดความไม่แน่นอนว่า TCUA จะสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
 หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TCUA ได้สูญเสียลูกค้ารายสำาคัญไปในไตรมาส 4 ของปี 2555 เพื่อความระมัดระวังบริษัทฯจึง
 ตั้งสำารองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน TCUA ไว้เต็มจำานวน

 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 TCUA ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ TCUA เลิกดำาเนิน
 กิจการ และ TCUA ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2556 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำาระบัญชีี

10.2 ส่วนแบ่งกำาไร

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียดังนี้

                 (หน่วย: พันบาท)
    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

    ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน

   ชื่อบริษัท    ในบริษัทร่วมในระหว่างปี

   2558   2557
 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด    4,309 5,344
 รวม  4,309 5,344

 บริษัทฯหยุดรับรู้ส่วนแบ่งกำาไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำากัด (“TCUA”) 
 เนื่องจากบริษัทฯได้ตั้งสำารองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน TCUA ไว้เต็มจำานวน ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10.1

 บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในระหว่างปี 2558 และ 2557

10.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำาคัญ

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน
                   (หน่วย: ล้านบาท)

    บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด
   2558    2557 
 สินทรัพย์หมุนเวียน  36 63
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    1,002 996
 หนี้สินหมุนเวียน  1 5
 หนี้สินไม่หมุนเวียน   59 66
 สินทรัพย์ - สุทธิ  978 988
 สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 20.83 20.83
 สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 204 206
 มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม  204 206
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 สรุปรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
                   (หน่วย: ล้านบาท)

    บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด
    สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
   2558    2557 
 รายได้ 33 42
 กำาไร 21 26
 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 21 26

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
   สัดส่วนเงินลงทุน     มูลค่าเงินลงทุน
   2558    2557    2558   2557
   ร้อยละ    ร้อยละ    พันบาท    พันบาท
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
 บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)      0.33 0.33 16,191 16,191
 บวก: กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      21,059 23,809
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ      37,250 40,000

 เงินลงทุนในบริษัทอื่น
 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำากัด    19.00 19.00 94,999 94,999
 บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด     13.00 13.00 650 650
 รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น      95,649 95,649
 รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ      132,899 135,649

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัท ยูเน่ียน ไมครอนคลีน จำากัด จำานวน 1.0   ล้านบาท (2557: 1.0 ล้านบาท) 
 และบริษัท สหยูเน่ียน จำากัด (มหาชน) จำานวน 2.0 ล้านบาท (2557: 2.0 ล้านบาท)

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้
                (หน่วย: พันบาท)
   ที่ดินรอการขาย/    อาคารใช้เพื่อ
   ที่ดินให้เช่า     การลงทุน    รวม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 ราคาทุน    41,227 167,538 208,765
 หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม    - (167,538) (167,538)
 มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ    41,227 - 41,227

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 ราคาทุน    41,227 167,538 208,765
 หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม    - (166,837) (166,837)
 มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ   41,227 701 41,928
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       สินทรัพย์
     เครื่องตกแต่ง  ระหว่างติดตั้ง
   อาคารและ     เครื่องจักรและ    และเครื่องใช้     และระหว่าง    
  ที่ดิน    สิ่งปลูกสร้าง    อุปกรณ์    สำานักงาน    ยานพาหนะ    ก่อสร้าง        รวม

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
                                 (หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557     35,498 199,810 1,663,013 27,139 15,962 12 1,941,434

ซื้อเพิ่ม     - - 226 726 1,400 20,960 23,312

จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย     - (4,667) (47,498) (4,152) (1,558) - (57,875)

โอนระหว่างบัญชี     - 2,663 17,256 230 - (20,149) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557      35,498 197,806 1,632,997 23,943 15,804 823 1,906,871

ซื้อเพิ่ม     - - 3,828 456 - 9,241 13,525

จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย     - (6,570) (63,901) (1,143) (118) - (71,732)

โอนระหว่างบัญชี     - - 800 - - (800) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558    35,498 191,236 1,573,724 23,256 15,686 9,264 1,848,664

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557    - 175,764 1,433,477 23,993 13,884 - 1,647,118

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี     - 5,195 49,385 1,267 732 - 56,579

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย     - (4,667) (46,900) (4,142) (1,233) - (56,942)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557     - 176,292 1,435,962 21,118 13,383 - 1,646,755

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี     - 5,421 46,795 1,239 673 - 54,128

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย     - (6,570) (63,676) (1,140) (118) - (71,504)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558     - 175,143 1,419,081 21,217 13,938 - 1,629,379

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557     35,498 24,046 229,536 3,146 2,078 12 294,316

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557      35,498 21,514 197,035 2,825 2,421 823 260,116

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558     35,498 16,093 154,643 2,039 1,748 9,264 219,285

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2557 (จำานวน 48 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)        56,579

2558 (จำานวน 46 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)       54,128

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตาม
 บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 1,338 ล้านบาท (2557: 1,166 ล้านบาท)

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้
                              (หน่วย: พันบาท)
    2558    2557
 มูลค่าตามบัญชีต้นปี     41,928 43,572
 ค่าเสื่อมราคา     (701) (1,644)
 มูลค่าตามบัญชีปลายปี     41,227 41,928

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่ายุติธรรมของที่ดินมีจำานวนประมาณ 641 ล้านบาทซึ่งประเมินโดย  ผู้ประเมินราคาอิสระ
 โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด
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15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
                   (หน่วย: พันบาท)
     2558    2557 
 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    41,269 45,251
 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    17,265 14,560
 เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    345 345
 เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า - 1,262
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    21,156 18,218
 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    80,035 79,636

16. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จำานวนเงนิสำารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานซึง่เปน็เงนิชดเชยพนักงานเมือ่ออกจากงาน    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 และ 2557 แสดงได้ดังนี้
                  (หน่วย: พันบาท)
     2558    2557
 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน    74,322  82,582 
 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ    (31,624)  (32,837) 
 หนี้สินสุทธิ    42,698  49,745 

 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ มีดังนี้

                  (หน่วย: พันบาท)
   2558   2557 
 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี    82,582 83,417
 ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:
  ต้นทุนบริการในปัจจุบัน     3,843 4,117
  ต้นทุนดอกเบี้ย    2,441 2,700
 ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:   
  กำาไรจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย 
   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์  (82) -
   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน    3,465 -
   ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์   (5,117) -
 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี   (12,810) (7,652)
 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี   74,322 82,582

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.88 ถึง 7.00 ต่อปี ซึ่งสินเชื่อนี้ปราศจาก
 ภาระคำา้ประกนั อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯไดใ้หค้ำามัน่ต่อธนาคารวา่จะไมจ่ำาหน่ายจา่ยโอนหรอืกอ่ภาระผูกพนัในอสังหารมิทรพัย์
 ของบริษัทฯ ตามที่ระบุในสัญญาสินเชื่อดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน 
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                  (หน่วย: พันบาท)
   2558   2557 
 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี   32,837 32,608
 ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:
  การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม   372 1,722
 เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ   2,663 2,936
 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (4,248) (4,429)
 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี   31,624 32,837

 สินทรัพย์โครงการ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล ตราสารทุนและตราสารหนี้ภายในประเทศที่มีตลาด
 ซื้อขายคล่อง

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี ้
                  (หน่วย: พันบาท)
     2558    2557
 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน     3,843 4,117
 ต้นทุนดอกเบี้ย    2,441 2,700
 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (372) (1,722)
 รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน    5,912 5,095

 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำานวนประมาณ 10.1 ล้านบาท 
 (2557: จำานวน 12.8 ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ
 ประมาณ 12  ปี (2557: 12 ปี)

 สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
   2558    2557  
   (ร้อยละต่อปี)             (ร้อยละต่อปี)
 อัตราคิดลด    2.8    3.7
 อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)    3.5 - 6.5     3.5 - 6.5

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้
                  (หน่วย: พันบาท)
   เพิ่มขึ้น 1%             ลดลง 1%
 อัตราคิดลด    (3,831) 4,249
 อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต    4,176 (3,841)

17. หุ้นบุริมสิทธิ

 ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธมิสิีทธไิด้รบัเงนิปนัผลกอ่นผู้ถอืหุ้นสามญัในอตัรา รอ้ยละ 14 ต่อปขีองมลูคา่หุน้
 ท่ีได้รับชำาระแล้ว และในปีใดท่ีบริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้หรือจ่ายได้ไม่เต็มตามสิทธิ ให้สะสม
 เงินปันผลที่พึงจะได้รับหรือในส่วนที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีไปได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญ
 ได้รับอัตรา เงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิจะได้รับเงินปันผลในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปีด้วย 
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 โดยให้ได้รับเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญ ในกรณีที่บริษัทฯเลิกกิจการให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินค่าหุ้นคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ 
 นอกเหนือจากสิทธิที่ได้ระบุข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นสามัญทุกประการ

 จำานวนเงินปันผลที่บริษัทฯยงัไม่ได้จ่ายใหต้ามสิทธทิี่ผู้ถอืหุน้บุริมสิทธพิงึจะได้รับสะสมจนถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 คิดเป็น
 จำานวน 102  ล้านบาท (2557: 81 ล้านบาท)

18. สำารองตามกฎหมาย

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี
 ส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองน้ี
 จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้

 อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯได้กำาหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุน
 จดทะเบียน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสำารองตามกฎหมายเป็นจำานวน 150  ล้านบาท (เท่ากับร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
 ของบริษัทฯ) ซึ่งครบตามจำานวนขั้นตำ่าที่กำาหนดในข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้
                 (หน่วย: พันบาท)
   2558     2557
 เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน   148,627  157,284 
 ค่าเสื่อมราคา    54,829  58,223 
 ค่าสาธารณูปโภค    120,668  130,929 
 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป    409,036  520,316
 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา    (16,861)  95,902 

20. ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
                 (หน่วย: พันบาท)
   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
   2558     2557
 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี    -    -
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
  และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว    671  51 
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุน    671  51 

 จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
   กำาไรจากการวัดผลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทฯ   550 (900) 
 กำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (347) -
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 รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปีสิ้นสุด
 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดังนี้
                               (หน่วย: พันบาท)
   งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน                         
   ตามวิธีส่วนได้เสีย     งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2558     2557     2558     2557
 กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล   29,692 (21,927) 25,383 (27,271)

 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล    ร้อยละ 20    ร้อยละ 20    ร้อยละ 20    ร้อยละ 20
 กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล   
      คูณอัตราภาษี    5,938 (4,385) 5,076 (5,454)
 ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:
  ค่าใช้จ่ายต้องห้าม    - 433 - 433
  รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น    (610) (608) (610) (608)
  ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    (862) (1,069) - -
  ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง
   ภาษีที่ไม่ได้บันทึก    (3,795) 5,680 (3,795) 5,680
 รวม     (5,267) 4,436 (4,405) 5,505
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน     
  งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    671 51 671 51

 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
         (หน่วย: พันบาท)
    งบแสดงฐานะการเงิน
        ณ วันที่     ณ วันที่
         31 ธันวาคม 2558     31 ธันวาคม 2557
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน      8,540 9,949
 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า เงินลงทุน (4,212) (4,762)
  ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์     (77) (188)
  อื่นๆ     (155) (435)
 รวม     4,096 4,564

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำานวนเงิน 
 503 ล้านบาท (2557: 506 ล้านบาท) ท่ีบริษัทฯ ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจากบริษัทฯพิจารณา แล้ว
 เหน็วา่บรษิทัฯอาจไมม่กีำาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะนำาผลแตกตา่งชัว่คราวและขาดทนุทางภาษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชข้า้งต้น
 มาใช้ประโยชน์ได้

 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำานวนเงิน 262 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2562
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21. กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 กำาไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานคำานวณโดยหารกำาไร (ขาดทนุ) สำาหรบัป ี(ไมร่วมกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่) หลงัหกัเงนิปนัผล
 ของหุ้นบุริมสิทธิด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำานวณได้ดังนี้
    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

    จำานวนหุ้นสามัญ     กำาไร (ขาดทุน)  

   กำาไร (ขาดทุน)   ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

  2558  2557 2558  2557  2558   2557  

  พันบาท   พันบาท   พันหุ้น   พันหุ้น   บาท   บาท

 กำาไร (ขาดทุน)    29,021 (21,978)

 หัก: เงินปันผลสำาหรับหุ้นบุริมสิทธิ    (21,000)    (21,000)

 กำาไร (ขาดทุน) ที่เป็นของหุ้นสามัญ    8,021 (42,978) 45,000 45,000 0.18 (0.96)

    งบการเงินเฉพาะกิจการ

    จำานวนหุ้นสามัญ     กำาไร  (ขาดทุน)

   กำาไร  (ขาดทุน) ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 2558   2557  2558  2557  2558   2557  

 พันบาท   พันบาท   พันหุ้น   พันหุ้น   บาท   บาท

 กำาไร (ขาดทุน)    24,712 (27,322) 

 หัก: เงินปันผลสำาหรับหุ้นบุริมสิทธิ    (21,000)    (21,000)

 กำาไร (ขาดทุน) ที่เป็นของหุ้นสามัญ    3,712 (48,322) 45,000 45,000 0.08 (1.07)

22.  ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
 ขอ้มลูสว่นงานดำาเนนิงานทีน่ำาเสนอนีส้อดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัฯทีผู่ม้อีำานาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดำาเนนิงาน
 ได้รับและสอบทานอย่างสมำา่เสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงาน
 ของส่วนงาน

 บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำาเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจำาหน่ายส่ิงทอ และดำาเนินธุรกิจ
 ในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไรหรือขาดทุน
 จาก การดำาเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์รวมใน
 งบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำาไรจากการดำาเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
 ดำาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

 รายได้จากลูกค้าภายนอกกำาหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า
      (หน่วย: ล้านบาท)
   2558    2557
 รายได้จากลูกค้าภายนอก
 สหราชอาณาจักร     271 350
 ประเทศอิตาลี      205 294
 ประเทศอื่นๆ     253 281
 รวม      729 925
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 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
 ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำานวนสองราย รวมเป็นจำานวนเงิน 476 ล้านบาท (2557: 644 ล้านบาท)

23. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บรษิทัฯและพนกังานบรษิทัฯไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนสำารองเล้ียงชพีข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสำารองเล้ียงชพี พ.ศ. 2530 
 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราที่เท่ากันคือร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำารอง
 เลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบ
 ว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำานวนเงิน 3 ล้านบาท (2557: 3 ล้านบาท)

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

24.1  ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอาคารโรงาน จำานวน 1 ล้านบาท 
 (2557: 1 ล้านบาท)

24.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

 บรษิทัฯไดเ้ขา้ทำาสญัญาเชา่ดำาเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชา่รถ สัญญารกัษาความปลอดภยั และสัญญาอืน่ๆ อายขุองสญัญา
 มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีจำานวนเงินข้ันตำา่ท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ินภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้
 ที่ต้องจ่ายชำาระภายใน 1 ปี เป็นจำานวนเงินประมาณ 1 ล้านบาท (2557: 2 ล้านบาท)

24.3 การคำ้าประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหนังสือคำ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเพื่อคำ้าประกันการใช้ไฟฟ้าเหลืออยู่
 เป็นจำานวนเงิน 12 ล้านบาท (2557: 12 ล้านบาท)

25. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
 ตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
                                (หน่วย: ล้านบาท)
    ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
 สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 641 - 641
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 37 - - 37
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26. เครื่องมือทางการเงิน

26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสำาคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
 ข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุน 
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน และเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน บริษัทฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ
 เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังน้ี

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ
 กำาหนดใหม้นีโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงันัน้บรษิทัฯจงึไมค่าดวา่จะไดร้บัความเสยีหายทีเ่ปน็สาระ
 สำาคัญจากการให้สินเชื่อ จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า
 และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
 จากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตรา
 ตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับตำา่

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
 ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนดหรือวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ได้ดังนี้
                 
                  (หน่วย: ล้านบาท)

   งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

   อัตรา   อัตราดอกเบี้ย

   ดอกเบี้ยคงที่   ปรับขึ้นลงตาม      อัตราดอกเบี้ย
   ภายใน 1 ปี   ราคาตลาด   ไม่มีดอกเบี้ย   รวม    ที่แท้จริง
       (ร้อยละต่อปี)

  สินทรัพย์ทางการเงิน
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    - 12 - 12 0.38
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    - - 165 165 -
  เงินลงทุนในบริษัทร่วม    - - 204 204 -
  เงินลงทุนระยะยาวอื่น    - - 133 133 -
  หนี้สินทางการเงิน
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    - - 80 80 -
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              (หน่วย: ล้านบาท)

   งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

   อัตรา   อัตราดอกเบี้ย

   ดอกเบี้ยคงที่   ปรับขึ้นลงตาม      อัตราดอกเบี้ย
   ภายใน 1 ปี   ราคาตลาด   ไม่มีดอกเบี้ย   รวม    ที่แท้จริง
       (ร้อยละต่อปี)

  สินทรัพย์ทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    - 24 - 24 0.38 - 0.50
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    - - 112 112 -
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม    - - 206 206 -
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น    - - 136 136 -
 หนี้สินทางการเงิน
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม  
  ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน    14 - - 14 3.75 - 6.75
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    - - 80 80 -

                      (หน่วย: ล้านบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 อัตรา   อัตราดอกเบี้ย

 ดอกเบี้ยคงที่   ปรับขึ้นลงตาม      อัตราดอกเบี้ย
 ภายใน 1 ปี   ราคาตลาด   ไม่มีดอกเบี้ย   รวม    ที่แท้จริง
  (ร้อยละต่อปี)

  สินทรัพย์ทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    - 12 - 12 0.38
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    - - 165 165 -
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม    - - 25 25 -
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น    - - 133 133 -
 หนี้สินทางการเงิน
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    - - 80 80 -
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 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

    สินทรัพย์ทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
   สกุลเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม                   ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2558    2557    2558    2557 
  (ล้าน) (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
 เหรียญสหรัฐอเมริกา   2.23 0.33 35.9233 32.9630
 ยูโร    1.65 1.32 39.0780 40.0530

 บริษัทฯมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
    อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย วันครบกำาหนด
      สกุลเงิน จำานวนที่ขาย       ตามสัญญาของจำานวนที่ขาย           ตามสัญญา  
   (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
 เหรียญสหรัฐอเมริกา    2.66 33.94 - 36.50 26/02/59 - 22/06/59
 ยูโร    2.62 37.95 - 41.20 17/02/59 - 22/06/59

                       (หน่วย: ล้านบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

 อัตรา   อัตราดอกเบี้ย

 ดอกเบี้ยคงที่   ปรับขึ้นลงตาม      อัตราดอกเบี้ย
 ภายใน 1 ปี   ราคาตลาด   ไม่มีดอกเบี้ย   รวม    ที่แท้จริง

     (ร้อยละต่อปี)

  สินทรัพย์ทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    - 24 - 24 0.38 - 0.50
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    - - 112 112 -
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม    - - 25 25 -
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น    - - 136 136 -
 หนี้สินทางการเงิน
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
  สั้นจากสถาบันการเงิน    14 - - 14 3.75 - 6.75
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   - - 80 80 -

	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	
 
 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลง
 ทำาสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง
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    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
    อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย วันครบกำาหนด
      สกุลเงิน จำานวนที่ขาย       ตามสัญญาของจำานวนที่ขาย           ตามสัญญา  
   (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
 เหรียญสหรัฐอเมริกา    0.60 32.48 - 33.12 23/03/58 - 26/06/58
 ยูโร    2.37 40.95 - 45.29  25/02/58 - 15/06/58

26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียง
 กบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯจงึประมาณมลูค่ายติุธรรมของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงนิใกล้เคียงกบัมลูค่าตามบญัชี
 ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำาระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่าย
 มีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน 
 วธิกีารกำาหนดมลูคา่ยตุธิรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ มลูคา่ยตุธิรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดลา่สดุ หรอื
 กำาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม  

27. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
 ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบการเงินซึ่งแสดงเงิน
 ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น0.15 :1 (2557: 0.18 :1) และงบการเงินเฉพาะกิจการมีอัตราส่วน
 เท่ากับ 0.19:1 (2557: 0.24:1)

28. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
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