


สารบัญ



รายงานประจําป 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) 1

(หนวย : 1,000 บาท)

สรุปข้อมูลทางการเงินทีสำาคัญ



2 รายงานประจําป 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน)

 นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล
	 ประธานกรรมการ

 สถานการณอ์ตุสาหกรรมสิง่ทอในป 2562 หดตวัลงตามทิศทางของเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัลงจากผลกระทบของ

สงครามการคาท่ีมีความขดัแยงทางการคารนุแรง สง่ผลในทางลบตอ่เศรษฐกิจของประเทศคูค่าหลกัชะลอตวัลงในการผลติ 

การบรโิภคและการลงทุน ราคาฝายในตลาดโลกและเสนใยสงัเคราะห์ ปรบัตวัสงูขึน้ รวมท้ังค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึน้ตอ่เน่ือง

เมือ่เทยีบกบัคูค่า คูแ่ข่ง ส่งผลกระทบตอ่ความสามารถในการแขง่ขัน ปจัจยัดงักล่าวถอืวา่มแีรงกดดนัอยา่งมากต่อการคา

ระหว่างประเทศท่ีสะทอนไปที่มูลค่าการส่งออกลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไดติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกลชิด 

รวมถึงดำาเนินมาตรการวางแผนดานการเงนิเพือ่ลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

และเพิม่รายได ควบคู่ไปกับการเพิม่ประสทิธภิาพและมุ่งเนนคุณภาพท่ีมีมาตรฐานสากลเปนท่ียอมรบัของลกูคา ในราคา

ที่เหมาะสม จึงทำาใหบริษัทฯ สามารถรักษาลูกคาหลักไวได 

 ผลการดำาเนินงานในป 2562 บริษัทฯมีรายไดรวม 589 ลานบาท ลดลงจากปก่อน 231 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

28.17 ประกอบดวย รายไดจากการขาย 511 ลานบาท ลดลงจากป 2561 จำานวน 249 ลานบาท และรายไดอื่นๆ 78 ลาน

บาท เพ่ิมข้ึนจำานวน 18 ลานบาท บริษัทฯมีค่าใชจ่ายรวม 620 ลานบาท ลดลง 179 ลานบาท ประกอบดวยตนทุนขายลดลง 

184 ลานบาท และมีค่าใชจ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 5 ลานบาท ทำาใหบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 30.65 ลานบาท ส่วนผลการดำาเนินงานตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเสีย บริษัทฯ มีกำาไร

สุทธิ 95.86 ลานบาท มีสินทรัพย์รวม 1,163.37 ลานบาท หนี้สินรวม 111.37 ลานบาท และส่วนผูถือหุน 1,052 ลานบาท 

คิดเปนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.11 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง 13.83 เท่า ซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ มี

สภาพคล่องสูง

 แนวโนมเศรษฐกิจโลกป 2563 คาดวา่จะยังคงมีการเตบิโตในอัตราท่ีชะลอตวั มีทิศทางการฟนตวัอย่างชาๆ ปจัจัย

ความเสีย่งสำาคัญตอ่การฟนตวัของเศรษฐกจิโลก ไดแก่ ความคืบหนาการเจรจาการคาโดยเฉพาะ สหรฐัอเมรกิา กับจนีและ

สหภาพยุโรป ประเดน็ Brexit และเศรษฐกิจจนีท่ีมแีนวโนมชะลอตวัลงตอ่เน่ือง โดยเฉพาะปญัหาการแพรร่ะบาดของไวรสั

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด 19 ส่งผลกระทบทางธุรกิจและเศรษฐกิจโลก สำาหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยคาดว่า

จะยังคงหดตวัแตเ่ปนไปในทิศทางท่ีดขีึน้กวา่ป 2562 คา่เงนิบาทยังมีทิศทางทรงตวัในระดบัแขง็คา่ตอ่เน่ือง อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ จะมุ่งมั่นรักษาศักยภาพในการแข่งขันและบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด มีสภาพคล่อง

สูง เพื่อใหบริษัทฯดำาเนินธุรกิจไดอย่างมั่นคง

 คณะกรรมการบรษัิทฯ ขอขอบพระคุณท่านผูถอืหุน คู่คาและผูมีสว่นไดเสยีทุกทา่น ท่ีใหความไววางใจสนับสนนุ

การดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา บริษัทฯ จะมุ่งมั่นใหการดำาเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส รอบคอบ ตรวจสอบ

ได โดยยึดมั่นในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม และต่อตานการทุจริต ตามนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ

หรือปรัชญาของบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทประสบความสำาเร็จไดตามเปาหมาย และมีความกาวหนาตลอดไป

รายงานคณะกรรมการบริษัท



รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) 3

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
ประธานกรรมการ

นางอรนุช  สูงสว่าง
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ   

นางสรัญญา  ดารกานนท์
กรรมการ

นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล
กรรมการผู้จัดการ

นางจันทรตรี  ดารกานนท์
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.
กรรมการ

นายชุตินธร  ดารกานนท์
กรรมการ

นายปรีชา  วัฒนศรานนท์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/

 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท



4 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ University of Illinois, U.S.A. 
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม IOD
  Director Certification Program (DCP) รุ่น 9/2001
  Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 1/2001
  Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005
  Director Diploma Examination รุ่น 4/2001
  Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 13/2018
ประสบการณ์
  พ.ศ. 2542 – 2550   กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ช่วยผู้อำานวยการ 
   บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2542 – 2554      กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)    
  พ.ศ. 2538 – พฤษภาคม 2558    กรรมการ 
   บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด(มหาชน)
  พ.ศ. 2554 – พฤษภาคม 2557   กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2555 – พฤษภาคม 2555   กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2555 – 2559      กรรมการผู้อำานวยการ บริษัท สหยูเน่ียน จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2555 - กรกฎาคม 2562 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
   บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2560   รองประธานกรรมการ 
   บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด(มหาชน)
   มกราคม 2560 – ตุลาคม 2561  ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำากัด 
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
  พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
  พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
   บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จำากัด (มหาชน)
  พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ 
   บริษัท ยูเน่ียนพลาสติก จำากัด(มหาชน)
  มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ 
   บริษัท ยูเน่ียนไพโอเนียร์ จำากัด(มหาชน)
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
  พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด
  พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำากัด
  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด
  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด
  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ 
   บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำากัด
  มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำากัด
  พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จำากัด
  พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
   บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำากัด
  ปัจจุบัน     ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทต่างๆ 
   ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน
บริษัทอื่น
  พศ. 2532 –ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำากัด
  สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำากัด
  ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
   บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

วุฒิการศึกษา
  Doctor of Business Administration (Information Systems), 
  Mississippi State University, U.S.A.
  Master of Accounting (Information Systems), University of Florida, U.S.A.
  Master of Accounting, The Ohio State University, U.S.A.
  บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม IOD
  Director Certification Program (DCP) รุ่น 22/2002
  DCP Refresher  Course (RE DCP) รุ่น 5/2007 
  Audit Committee Program  (ACP) รุ่น 19/2007 
 ประสบการณ์
  พ.ศ. 2518 - 2555  อาจารย์ประจำา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  พ.ศ. 2540 - 2544  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  พ.ศ. 2544 - 2557   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำากัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2545 - 2549  หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พ.ศ. 2548 - 2550   เลขาธิการสมาคมการบัญชีไทย
  พ.ศ. 2550 - 2559   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัทขนส่ง จำากัด (รัฐวิสาหกิจ)
  พ.ศ. 2554 – 2562  ผู้อำานวยการ สำานักการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ 
   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
  พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
    บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน  - ไม่มี -
ตำาแหน่งอื่น
  พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบัน AIMS
  พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยี
  พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน คณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นางอรนุช  สูงสว่าง
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ  68  ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ  1 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562)
จำานวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 1 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562)

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
ประธานกรรมการ
อายุ  63  ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 25 ปี (ตั้งแต่ปี 2538)

วุฒิการศึกษา
  ปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย Houston ในมลรัฐ Texas   
  สหรัฐอเมริกา
  ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Houston ในมลรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรม
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 89/2011
  Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2011
ประสบการณ์ 
  พ.ศ. 2543 –  2562 ประธานกรรมการ  บริษัท Thai E-Communication จำากัด 
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
  มกราคม 2554-ปัจจุบัน     กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
   สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
   บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) 
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน  - ไม่มี -
บริษัทอื่น - ไม่มี -

นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ  69  ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554)
จำานวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 9 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554)
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วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกล
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ
การอบรม
  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 7/2004
  Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 23/2016
ประสบการณ์
  พ.ศ. 2537 - 2555   กรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2543 – เม.ย. 2556   กรรมการ 
    บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น จำากัด
  พ.ศ. 2556 – เม.ย. 2558   กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด(มหาชน) 
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
  พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ 
    บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
  มกราคม 2559 – ปัจจุบัน     กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
    กำาหนดค่าตอบแทน
        บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน  - ไม่มี  -
บริษัทอื่น  - ไม่มี  -

วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ, Stanford University, U.S.A
การอบรม
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004
ประสบการณ์
  ธันวาคม 2533 - 2549    กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2535 – กุมภาพันธ์ 2560   รองประธานกรรมการ บริษัท วีนัสเธร็ด จำากัด
  พ.ศ. 2536 – 2550       กรรมการ 
     บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2536 – 2550       กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2544 – มีนาคม 2552      กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ (ไชน่า) จำากัด
  พ.ศ. 2545 –  มกราคม 2561   รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำากัด
  พ.ศ. 2545 –  มกราคม 2561   รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำากัด
  พ.ศ. 2550 – 2555       รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน 
    บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
  พฤษภาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จำากัด
  มีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561  รองประธานกรรมการ 
      บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จำากัด
  พ.ศ.  2562    กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จำากัด
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
   พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน     รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเน่ียน จำากัด (มหาชน)
   กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จำากัด (มหาชน)
  พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน 
  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำากัด
  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด
  พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด
  มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท วีนัสเธร็ด จำากัด
  พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด
  กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จำากัด
  กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำากัด
  กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำากัด
  กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำากัด
  มีนาคม 2561 -  ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จำากัด
  พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำากัด
   ปัจจุบัน         ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
    กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ  
    บริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน
บริษัทอื่น  
   เมษายน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำากัด
  ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวเวช อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน) 

นายชุตินธร  ดารกานนท์
กรรมการ
อายุ  60  ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ  6 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2556)

วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรม
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003
ประสบการณ์
  พ.ศ. 2530 - 2554       กรรมการ บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด
  พ.ศ. 2537 - 2553       กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จำากัด
  พ.ศ. 2547 - 2554       กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด 
  พ.ศ. 2548 - 2553       กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคอีสต์ จำากัด
  พ.ศ. 2550 - ธันวาคม 2557     กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำากัด
  มกราคม 2557 - ธันวาคม 2557    กรรมการ 
      บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด(มหาชน)
  พฤศจิกายน 2557 – พฤษภาคม 2559    กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด
  มิถุนายน 2559 – เมษายน 2560   กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ  
      บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด 
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
   มกราคม 2558 – ปัจจุบัน      กรรมการผู้จัดการ 
     บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน 
  เมษายน 2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท แอลซิโก้ เอเชีย แปซิฟิค จำากัด
  เมษายน 2557 – ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จำากัด
  มกราคม 2558 – ปัจจุบัน    กรรมการ /   รักษาการกรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำากัด
  พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด
บริษัทอื่น    - ไม่มี  -

นางพิมพ์พร  โชติรัตนกุล
กรรมการผู้จัดการ
อายุ  69  ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)

นายปรีชา วัฒนศรานนท์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ  67  ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2558)
จำานวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 4 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2558)



6 รายงานประจำาปี 
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วุฒิการศึกษา

  แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ 
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม IOD

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003
ประสบการณ์
  พ.ศ. 2533 – กุมภาพันธ์ 2560   กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำากัด 
(มหาชน)
  พ.ศ. 2537 – 2551    กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำากัด
  พ.ศ. 2545 – 2551    กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำากัด
  พ.ศ. 2545 – 2551    กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2545 – 2552  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
   พ.ศ. 2545 – 2557   กรรมการ 
   บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำากัด
  พ.ศ. 2552 – มีนาคม 2560  กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท วีนัสเธร็ด จำากัด
  พ.ศ. 2552 – มีนาคม 2560  กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนซิป จำากัด
  พ.ศ. 2556 – กันยายน 2557 กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
  กันยายน 2557 – 2559    กรรมการรองผู้อำานวยการ บริษัท สหยูเน่ียน จำากัด (มหาชน)
  พฤษภาคม 2557 – มีนาคม 2560  กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จำากัด 
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
  มิถุนายน 2557-ปัจจุบัน    กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
  มกราคม 2558-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จำากัด (มหาชน)
  พฤษภาคม 2558-ปัจจุบัน     กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
     บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
  เมษายน 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน     กรรมการผู้อำานวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน 
  เมษายน 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำากัด
  เมษายน 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด
  เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด
  เมษายน 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ยูเน่ียนรับเบอร์โปรดักส์คอปอเรช่ัน จำากัด
  เมษายน 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำากัด
  เมษายน 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำากัด
  มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย–นิจิบัน จำากัด 
  มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนซิป จำากัด
  ปัจจุบัน   กรรมการ  บริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน
บริษัทอื่น  
  สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำากัด
  ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท นวเวช อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน)

นางจันทรตรี  ดารกานนท์
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ  56  ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558)

วุฒิการศึกษา

  Master of Science in Industrial Engineering, University of Pittsburgh, U.S.A.  
  ประกาศนียบัตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกลเรือ โรงเรียนนายเรือ
การอบรม IOD

  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007
ประสบการณ์
  พ.ศ. 2537 – 2548   ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน 
   บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2549              กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำากัด
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
  พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ 
   บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จำากัด (มหาชน) 
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน  - ไม่มี -
บริษัทอื่น    - ไม่มี - 

นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.
กรรมการ
อายุ  70  ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 24 เมษายน 2550)

วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท M.Sc. International Relations, LSE, University of London
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น  126/2016
ประสบการณ์
  กันยายน 2544 – มิถุนายน 2547   เจ้าหน้าที่การทูต กระทรวงการต่างประเทศ
  กรกฎาคม 2547 – มิถุนายน 2549    กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
  กรกฏาคม 2549 – ธันวาคม 2559  ผู้อำานวยการฝ่ายขายต่างประเทศ 
     บริษัท บางกอกไซเคิ้ล อินดัสเตรียล จำากัด 
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
  มกราคม 2559 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จำากัด(มหาชน) 
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน 
  กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโครงการ  บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด 
  เมษายน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จำากัด
  เมษายน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์วีนัส จำากัด
  เมษายน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรีซอร์ส โฮลดิ้งส์ จำากัด
บริษัทอื่น                   - ไม่มี  -

นางสรัญญา  ดารกานนท์
กรรมการ
อายุ  44  ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559)

วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี     
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิค กรุงเทพฯ

การอบรม
  สัมมนาโครงการ CGR Workshop 2019 “ Enhancing Good Corporate 
  Governance based on CGR Scorecard” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008     
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
   หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 11/2008  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
   หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28)  
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
   อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP)ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    

นางชฎาพร  เจียมสกุลทิพย์   
เลขานุการบริษัท
อายุ  57  ปี
จำานวนปีที่เป็นเลขานุการบริษัท 11 ปี

   หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (P01) 
    หลักสูตรการจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม   
    หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน (S04)   
    หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (S05)  
   หลักสูตรการจัดทำารายงานแห่งความยั่งยืน (S06) 
  ของศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย  
   หลักสูตรผู้ชำานาญการศุลกากร กรมศุลกากร
ประสบการณ์
   กรกฎาคม 2551 –2556    ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท  บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)   
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
  มกราคม 2552 - ปัจจุบัน   เลขานุการบริษัท  บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จำากัด (มหาชน)    
   มกราคม 2557 - ปัจจุบัน   เลขานุการบริษัท  บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) 
  มกราคม 2559 - ปัจจุบัน   เลขานุการบริษัท  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)                   
   มกราคม 2559 - ปัจจุบัน   เลขานุการบริษัท  บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจําป 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) 7

     ประเภทธุรกิจ    ประเภทหุน    จำานวนหุน   จำานวนหุน    สัดส่วน
    ออกจำาหน่าย   ที่ถือ   การถือหุน

  หมายเหตุ :    บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำากัด (“TCUA”)  ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556  
   ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำาระบัญชี

บุคคลอางอิงอื่น ๆ
 นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
 ท่ีต้ัง : เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2009-9000  โทรสาร : 0-2009-9991

 ผูสอบบัญชี  :  
  นางพูนนารถ   เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 5) หรือ
  นายกฤษดา   เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4958   หรือ
  นายเติมพงษ์    โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4501   หรือ
  นางสาววิสสุตา   จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3853         
 ที่ตั้ง : บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด    ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 
      ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  โทรศัพท์ :  0-2264-9090  โทรสาร : 0-2264-0789- 90

ขอมูลสำาคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูลงทุน
 บริษัทฯ ไม่มี  ข้อมูลสำาคัญอื่นใดที่จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน

      นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่31 ธันวาคม 2562

ชือ่บรษัิท

 ประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ  ทะเบียนเลขที่  0107537000980 
 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เรียกชำาระแล้ว 600 ล้านบาท คิดเป็น  60 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญ  45  ล้านหุ้นๆละ 10 บาท 
 และ หุ้นบุริมสิทธิ 15 ล้านหุ้นๆละ 10 บาท

 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 

 เลขที่  1828  ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนงใต้  เขตพระโขนง   
 กรุงเทพมหานคร  10260
 โทรศัพท์: 0-2311-5111-9  
 โทรสาร:  0-2323-3123

 ที่ตั้งสาขาที่ 

 เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (ก.ม. 39.5)  ตำาบลบางปูใหม่ 
 อำาเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10280
 โทรศัพท์ : 0-2323-1085-87  โทรสาร :  0-2323-9216
 Home Page : http://www.ut.co.th

 1. บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด        ลงทุน  ธุรกิจนายหน้า      สามัญ       1,200,000   235,601   19.63%
  1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้       และบริการซื้อขาย
  เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
  โทรศัพท์ 0-2311-5111-9 สิ่งทอและวัตถุดิบอื่นๆ
  โทรสาร 0-2311-5668, 0-2332-5615

 2. บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำากัด       ลงทุน     สามัญ      5,000,000      949,993        19.00%
  1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้        
  เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260        
  โทรศัพท์ 0-2311-5111-9, 0-2322-5600     
  โทรสาร 0-2311-5616    

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

 4. บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยน โปรเทคทีฟ    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.เมืองสมุทรปราการ
  จ.สมุทรปราการ 10280
  โทรศัพท์ 0-2323 1088
  โทรสาร  0-2323 1089

ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสำาคัญอืน



8 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

	 บรษิทัเริม่ประกอบธุรกิจต้ังแต่		21	มนีาคม	2520	ในการผลติและจำาหนา่ยผลติภัณฑ์สิง่ทอ	โดยผา่นกระบวนการ
ผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่ปั่นด้าย	ทอผ้า	ฟอกย้อมและตกแต่งสำาเร็จ		ต่อมาเมื่อ	30	มีนาคม	2537	ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจำากัด	โดยมีบริษัท	สหยูเนี่ยน	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่	
	 สืบเน่ืองจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีต่อเน่ืองมาหลายปี	ส่งผลให้สภาวะตลาดส่ิงทอถดถอย	บริษัทได้ปรับลด
กำาลังการผลิตให้สอดคล้องกับยอดขายท่ีลดลงตามลำาดับ			จนกระท่ังเม่ือ	16	สิงหาคม	2551	บริษัทได้หยุดดำาเนินธุรกิจด้าน
การฟอกย้อมและตกแต่งสำาเร็จ	และนำาทรัพย์สินในส่วนของโรงงานฟอกย้อมไปร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ	และ	Ten	Cate	
Advanced	Textiles	BV	 ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศเนเธอร์แลนด์	 จัดต้ังบริษัท	 เทนคาเต้-ยูเน่ียนโปรเทคทีฟ
แฟบบริคเอเชีย	จำากัด	 (TCUA)	ดำาเนินธุรกิจผลิตผ้าป้องกันภัยและอันตรายจากการทำางาน	แต่ผลการดำาเนินงานมีอัตราผล
ตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำานวนตำา่กว่าร้อยละ	5	ติดต่อกันมา	4	รอบระยะเวลาบัญชีนับจากวันท่ี	1	มกราคม	2552	และ	
มีผลขาดทุนมากกว่าร้อยละ	50	ของทุนจดทะเบียน	ซ่ึงเป็นข้อกำาหนดของสัญญาร่วมทุนท่ีผู้ถือหุ้นจะพิจารณาร่วมกันว่าจะเลิก
กิจการของ	TCUA	หรือไม่		ต่อมาเม่ือวันท่ี	11	มีนาคม	2556	TCUA	ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ซ่ึงท่ีประชุมได้มีมติ
ให้	TCUA	เลิกดำาเนินกิจการ	และ	TCUA	ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี	22		มีนาคม	2556	ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการชำาระบัญชี
	 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายผ้าทอตามคำาส่ังซ้ือของลูกค้า	โดยมีสำานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขท่ี		1828		
ถนน	สุขุมวิท		แขวงพระโขนงใต้		เขตพระโขนง		กรุงเทพมหานคร		10260	และสาขาซ่ึงประกอบด้วยโรงงานป่ันด้าย	และโรงงาน
ทอผ้าต้ังอยู่เลขท่ี	205	หมู่	4	ถนนสุขุมวิท	(กม.	39.5)	ตำาบลบางปูใหม่	อำาเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	10280

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ
	 คณะกรรมการบรษิทัได้พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบในการกำาหนดวิสยัทศัน์และพันธกิจ	ซึง่ครอบคลุม
ถึงการดำาเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน	ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และรักษาสิ่ง
แวดล้อม

วิสัยทัศน์ (Vision)

	 เป็นบรษิทัสิง่ทอ	ทีไ่ดร้บัความไว้วางใจ	ในดา้นคณุภาพและการสง่มอบ			มกีารบรหิารจดัการท่ีดี	สามารถดำาเนิน
ธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ		มีความมั่นคงและยั่งยืน		

พันธกิจ (Mission)

 	 ดำาเนินธุรกิจด้านสิ่งทอให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ		และเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ	จากทรัพยากรที่มีอยู่
 	 สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย	เพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
 	 เอาใจใส่	จริงใจ	รับผิดชอบ	และตอบสนองความต้องการต่อลูกค้าให้ดีที่สุด	
 	 ช่วยรักษาความลับทางธุรกิจ	สร้างความสัมพันธ์อันดี	และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 	 ปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเทา่เทยีมกัน		เปน็ธรรมและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม	รวมท้ังสนับสนนุการฝกึอบรม	
	 	 และพัฒนาขีดความสามารถการทำางานให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง	
 	 มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม		โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
	 	 สิทธิมนุษยชน		และปกป้องสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากการดำาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสากล	ระเบียบ
	 	 ข้อ	บังคับของทางราชการ	และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม

วัตถุประสงค์ ( Objectives )

 	 ฐานะและสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
  	 บริหารสินทรัพย์ให้ได้ผลคุ้มค่า

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

	 ในปีที่ผ่านมา	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำานาจในการควบคุม	และลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 ในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา		บริษัทฯ	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น	การจัดการ	หรือการ
	 ประกอบธุรกิจ	บริษัทฯ	ได้จัดหาเครื่องจักร		อุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวมเป็นเงิน		19		ล้านบาท	เพื่อ
	 ปรับปรุง		ทดแทนเครื่องจักร		และอุปกรณ์เดิมที่ล้าสมัย	รักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์	สามารถลดค่าใช้จ่าย	
	 และต้นทุนต่อหน่วยลง	รวมถึงปรับปรุงสภาพ	แวดล้อมการทำางานให้ดีขึ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

	 ณ	31	ธันวาคม	2562	บริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

เป้าหมาย (Goals)

 	 ระยะยาว
	 	 -	 มีอัตราผลตอบแทน(ROE)	ไม่ตำ่ากว่า	5%	ต่อปี
 	 ระยะสั้น	/	ปานกลาง
	 	 -	 มีกำาไรสุทธิ	
	 	 -	 อัตราส่วนสภาพคล่องมากกว่า	1.0

กลยุทธ์ ( Strategies)

 	 รักษาธุรกิจปัจจุบันให้มีความสามารถในการแข่งขัน
 	 แสวงหารายได้เพิ่มขึ้นจากทรัพยากรที่บริษัทฯมีอยู่

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

	 บริษัทฯ	 เป็นบริษัทในกลุ่มสหยูเน่ียน	 ในระหว่างปี	 มีรายการธุรกิจระหว่างกันที่เป็นไปตามธุรกิจปกติทางการ
ค้าทั่วไป	ไม่มีลักษณะการขัดแย้งทางผลประโยชน์	 	ทั้งนี้	 รายละเอียดของรายการระหว่างกันปี	2562	ได้แสดงไว้ในหัวข้อ
รายการระหว่างกันหน้า	47

 หมายเหตุ : 

  (1) บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำากัด (TCUA) ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ 22 มีนาคม 2556 

   และอยู่ระหว่างการชำาระบัญชี  ซึ่งบริษัทฯได้ตั้งสำารองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน TCUA ไว้เต็มจำานวนแล้ว

     ประเภทธุรกิจ    UT ถือหุ้น      ถือหุ้นใน   บริษัทร่วม
   (%)  UT (%)   

ชื่อบริษัท

 บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยน โปรเทคทีฟ        ผลิต และจำาหน่ายผ้าสี         49.35  -   
 แฟบบริคเอเชีย จำากัด (1)       

 บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)     ลงทุน จำาหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ์ 0.33 49.88 
     บางประเภทของบริษัทในกลุ่ม

 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด    ลงทุน ธุรกิจนายหน้าและบริการซื้อ    19.63 -
  ขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่งทอและ
  วัตถุดิบอื่นๆ

  บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำากัด    ลงทุน 19.00 17.10 

  บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด    ผลิตและจำาหน่ายชุดป้องกันไฟฟ้าสถิต 13.00 -
  และฝุ่นละออง
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	 บรษิทัฯ	ประกอบธุรกิจการทอผา้	โดยผา่นกระบวนการปัน่ดา้ย	และกระบวนการทอผา้			บรษิทัฯมสีายผลติภณัฑ์
เดียวคอืผา้ทอทีใ่ชฝ้า้ยและใยสงัเคราะห์โพลเีอสเตอรเ์ปน็วัตถุดบิหลัก			สนิคา้หลักไดแ้ก่	ผ้าฝา้ย	100%			และผ้าโพลเีอสเตอร์
ผสมฝา้ย				บรษิทัฯ	อาจมรีายไดจ้ากผลติภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลติ	อาทิเชน่	การผลติและขายเสน้ดา้ย		ในกรณีท่ีลกูค้า
ต้องการ	และมีกำาลังการผลิตเหลือจากการผลิตปกติ

	 สำาหรับการลงทุนในบริษัทร่วม		บริษัทฯได้รับส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน)	ตามวิธีส่วนได้เสีย

โครงสร้างรายได้

	 	 ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี		2562	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายและบริการสิ่งทอจำานวน	511.06	ล้านบาทลดลง	
จากป	ี2561	จำานวน	249.51	ลา้นบาท	คดิเปน็	รอ้ยละ	33	แบง่เปน็สง่ออก	443.20	ลา้นบาท	ลดลงร้อยละ	32	และในประเทศ	
67.86	ล้านบาท	ลดลง	ร้อยละ	38

	 	 บริษัทฯ	รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียเป็นเงิน	0.44	ล้านบาท	และมีรายได้อื่น
จำานวน	239.21	ลา้นบาท	ประกอบดว้ย		รบัรูก้ำาไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม	10.63	ลา้นบาท	กำาไรจากการวดัมลูคา่
ยุติธรรมของเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงสถานะ	173.96	ล้านบาท		และอื่นๆรวม	54.62	ล้านบาท	ซึ่งมาจากรายได้จากการขาย
เศษวัตถุดบิ	รายไดจ้ากการให้เชา่สนิทรพัย์ท่ีหยุดการใชง้าน	รายไดเ้งนิปนัผลจากการลงทุน	และกำาไรจากอตัราแลกเปลีย่น

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ	คือ	ผ้าทอซึ่งผลิตตามความต้องการของลูกค้า	 โดยมีทั้งผ้าฝ้าย	 100%	ผ้าฝ้ายผสม
โพลีเอสเตอร์	หรือใยสังเคราะห์อ่ืนๆ	ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะสำาหรับนำาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผ้า	Workwear	และผ้าท่ีใช้
ในอุตสาหกรรมอื่น

	 	 บริษัทฯ	ไม่ได้พึ่งพิงผู้ขายหรือลูกค้า	หรือผู้จัดจำาหน่ายรายใด	ที่มีบทบาทสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ
    
การตลาดและการแข่งขัน
การทำาการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำาคัญ

	 	 บริษัทฯ	มีนโยบายทางการตลาดโดยมุ่งเน้นลูกค้าทั้งในประเทศ	และต่างประเทศที่สินค้ามี	 เครื่องหมายการค้า

หมายเหตุ : 
 (1) บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อ 25 มิถุนายน 2562 กรณีบริษัทฯได้จำาหน่ายเงินลงทุนบางส่วนของบริษัท ยูนิไฟเบอร ์

  จำากัด ทำาให้มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 20.83 เป็นร้อยละ 19.63 เปลี่ยนแปลงสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น  ดังนั้น 

  ในปี 2562 บริษัทฯ แสดงการรับรู้ส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสีย จนถึงไตรมาสที่สอง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

                                หน่วย : ล้านบาท

 % การถือหุ้น    ปี 2562         ปี 2561    ปี 2560     
  ของบริษัท    รายได้     รายได้     รายได้
 % การถือหุ้น    ปี 2562         ปี 2561    ปี 2560     
  ของบริษัท    รายได้     รายได้     รายได้
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ    ดำาเนินการโดย %%%

 บริษัท :
 ผลิตและจำาหน่ายผ้าทอ,    บมจ. ยูเนี่ยน       511.06 68.08 760.57 83.45 756.26 91.57
 เส้นด้าย และบริการ         อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 บริษัทร่วม :
 ลงทุน ธุรกิจนายหน้า     บจ. ยูนิไฟเบอร์     20.83(1) 0.44 0.06 84.23 9.98 10.55 1.28
 และบริการซื้อขาย
 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
 สิ่งทอและวัตถุดิบอื่นๆ
 ผลิต และจำาหน่ายผ้าสี     บจ.เทนคาเต้-ยูเนี่ยน        49.35   -   -   - - -  -  
  โปรเทคทีฟแฟบบริค 
  เอเชีย
 รายได้อื่น บมจ. ยูเนี่ยน  239.21 31.86 59.83 6.57 59.05 7.15
  อุตสาหกรรมสิ่งทอ
                                  รวม           750.71 100.00 904.63 100.00 825.86 100.00
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สภาพการแข่งขัน

 	 ในปี	2562	สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมส่ิงทอยังมุ่งเน้นด้านราคาเป็นอันดับแรก	บริษัทฯมีคู่แข่ง	14	ราย	
แบ่งเป็นในประเทศ	8	ราย	และต่างประเทศ	6	ราย		อย่างไรก็ดี		สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ	ยังเป็นท่ี
น่าเช่ือถือของลูกค้าในเร่ืองคุณภาพ	และการส่งมอบ	ท้ังน้ี	บริษัทได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้	ดังน้ี

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

	 	 บริษัทฯ	มีโรงงานผลิตสินค้า	ตั้งอยู่ที่เลขที่	205	หมู่	4		ถ.สุขุมวิท	(กม.	39.5)	ต.บางปูใหม่		อ.เมืองสมุทรปราการ		
จ.สมุทรปราการ	10280			บริษัทมีกำาลังการผลิตประมาณ		1.5	ถึง	1.7	ล้านเมตรต่อเดือน	ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อเทียบ
กับคู่แข่ง	มีกำาลังการผลิตและผลผลิตในปี	2562	เปรียบเทียบกับปี	2561	และ	2560	ดังนี้

เป็นที่รู้จักในระดับนานาประเทศ		ซึ่งปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ	รวม	
10	ราย		โดยลูกค้าต่างประเทศได้แก่ญี่ปุ่น		อังกฤษ	และอิตาลี		ซึ่งในปี	2562			บริษัทฯ	มีีสัดส่วนมูลค่าการขายในประเทศ	
และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ	13			และ	87	
	 	 ในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้า	1	รายที่เกิน	30%	ของยอดซื้อรวม	แต่บริษัทฯไม่ได้พึ่งพิงลูกค้า
รายใดรายหนึ่งที่จะมีผลต่อความอยู่รอดของบริษัทฯ

                                          				รายการ	                      ปี	2562	 ปี	2561		 								ปี	2560  

	 1.		 โรงงานปั่นด้าย	
      		 กำาลังการผลิต			 (พันปอนด์)	 14,400	 14,400	 14,400	
  		 ผลิตจริง											 (พันปอนด์)	 	9,242	 13,062	 13,433	

	 2.		 โรงงานทอผ้า
      		 กำาลังการผลิต		 (พันเมตร)									 	20,400	 20,400	 20,400
      	 ผลิตจริง											 (พันเมตร)									 12,705	 17,179	 16,606	 	

  	 สร้างทีมขาย	ให้มีความแข็งแกร่ง

  	 รักษากลุ่มลูกค้าหลักในปัจจุบัน	เพิ่มปริมาณการขายทั้งตลาดในประเทศและส่งออก

  	 ให้ความสำาคัญต่อ	คุณภาพ		การส่งมอบ	และการให้บริการต่อลูกค้า

  	 บริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน	ทั้งทางด้านวัตถุดิบ		การผลิต		การขายและบริหาร
  	 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม	และความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
  	 พัฒนาระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	
  	 บริหารจัดการ	ควบคุมการผลิตเพื่อส่งมอบให้ตรงเวลา	และ	ลด	Lead	time	การส่งมอบ
  	 เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี	และต่อเนื่องกับคู่ค้า

กลยุทธ์การแข่งขัน/การตลาด

	 	 ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอกลุ่มเส้นใยสิ่งทอผ้าผืน	ในปี	2563	คาดว่าจะยังคงชะลอตัวที่เป็นผลมาจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจและการเงินโลก		การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน	ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน	ซึ่งต้องติดตาม
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อลูกค้าและการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างใกล้ชิด		นอกจากนี้	ราคาขายยังเป็นปัจจัยสำาคัญใน
การตัดสินใจซื้อของลูกค้า	ถึงแม้ว่า	สินค้าของบริษัทฯ	จะมีความได้เปรียบในเรื่องคุณภาพ	และการส่งมอบที่ตรงเวลา	แต่
จะเสียเปรียบคู่แข่งจากประเทศท่ีได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป	 (GSP)	 ดังนั้นเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้	
บริษัทฯได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติด้านการตลาดและการขายดังนี้
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	 	 บริษัทฯ	ได้กำาหนดนโยบายการผลิต	โดยมุ่งเน้นผลิต	สินค้าสิ่งทอประเภท	Technical		workwear		ตามคำาสั่งซื้อ
ของลูกค้า	ให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของกระบวนการผลิต		

	 	 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตได้แก่ฝ้าย	ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ	100%	ส่วนเส้นใยสังเคราะห์สามารถหาซื้อได้
จากผู้ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก	และนำาเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนน้อย	ในปี	2562	ได้สั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จำาหน่าย 
รวม	5	ราย	มูลค่าการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ		33:67	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ไม่ได้พึ่งพิงผู้จัด
จำาหน่ายรายใดรายหนึ่ง	ที่มีบทบาทสำาคัญต่อการอยู่รอดของบริษัทฯ

	 	 สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ	อาจมีข้อจำากัดบางประการเกี่ยวกับการจัดหา

  	 การจัดหา	วัตถุดิบหลักประเภท	ฝ้าย	เป็นผลผลิตทางการเกษตร	ซ่ึงอาศัยสภาพอากาศ	ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ 
	 	 	 มีความผันผวนตามฤดูกาลในแต่ละปี	รวมถึงสภาวะราคาในตลาดโลก	และอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

   การจัดหา	เส้นใยสังเคราะห์		เนื่องจากมีจำานวนผู้ผลิตน้อยราย	และแต่ละรายจะมีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
	 	 	 ที่บริษัทฯต้องการแตกต่างกัน	ซึ่งราคาจะผันแปรไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์และกลไกตลาด

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

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
  
  ไม่มี	เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่เป็นงานโครงการหรือสร้างชิ้นงานที่มีมูลค่าสูง



รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) 13

ความเสี่ยงจากวัตถุดิบ

  บริษัทดำาเนินธุรกิจป่ันด้าย	ทอผ้า	 ซ่ึงใช้ฝ้ายและโพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต	การจัดหาฝ้ายและ
โพลีเอสเตอร์มีความแปรผันท้ังราคาและปริมาณท่ีอาจจะต่างไปจากท่ีคาดการณ์ไว้	 ราคาฝ้ายในตลาดโลกจะมีความผันแปร
ไปตามปัจจัยต่างๆ	 เช่น	สภาพภูมิอากาศท่ีมีผลต่อการเพาะปลูกฝ้ายในแต่ละปี	 	 การเก็งกำาไรของกองทุนรวม	Hedge	Fund			
ปริมาณฝ้ายคงเหลือในตลาดโลก	และนโยบายการนำาเข้าของจีน	เป็นต้น		สำาหรับโพลีเอสเตอร์	ราคาโพลีเอสเตอร์มีความแปรผัน
ตามอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลสหรัฐ	ซ่ึงจะมีผลต่อการจำากัดปริมาณการส่ังซ้ือและระยะเวลาการส่งมอบ		บริษัทจำาเป็นต้องจัดหา
วัตถุดิบไว้ล่วงหน้าในปริมาณท่ีคาดว่าจะผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าท่ีมี	Lead	time	การส่ังซ้ือในช่วงส้ันๆ		จึง
ไม่สามารถหลีกเล่ียงผลกระทบจากความผันผวนของราคาฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ตามท่ีกล่าวข้างต้น	ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อไปยัง
ผลประกอบการของบริษัทฯ	อย่างไรก็ดี	บริษัทได้ดำาเนินการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว	โดยการติดตามสภาวะการเปล่ียนแปลง
ราคาวัตถุดิบหลักอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง	รวมท้ังการติดต่อกับลูกค้าถึงแนวโน้มความต้องการของสินค้าอยู่ตลอดเวลา	 	 เพ่ือ
บริหารจัดการจัดซ้ือวัตถุดิบให้มีปริมาณท่ีเพียงพอ	และเหมาะสม

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 	 ในป	ี2562	บรษิทัฯ	จำาหน่ายสนิค้าไปตา่งประเทศมมีลูคา่คดิเปน็ร้อยละ	87	ของยอดขาย	โดยขายสินคา้เปน็เงนิ
สกุล	US	Dollar	และ	Euro	ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีส่วนกระทบต่อผลการดำาเนินงานได้	อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	
ไดติ้ดตามความเคลือ่นไหวของอัตราแลกเปลีย่นอย่างใกลช้ดิ	และมมีาตรการทำาสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้	
ใหค้รอบคลมุมลูคา่ของสนิคา้ตามคำาสัง่ซือ้ของลกูคา้ในแต่ละชว่งเวลา	ซึง่ชว่ยลดความเสีย่งลงไดท้ั้งการนำาเข้าวัตถุดบิ	และ
ส่งออกสินค้า

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสม

 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	แสดงผลขาดทุนสะสม	จำานวน	74.09	ล้านบาท	ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ		ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	30.42	ล้านบาท	สาเหตุหลักมาจากยอดขายลดลง	ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง	 	การที่บริษัทฯ	มีผลขาดทุนสะสมดังกล่าว	ทำาให้บริษัทฯ	 ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลที่กำาหนดไว้	 	 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลในอนาคตอันใกล้	 เน่ืองจากรายได้หลักจาก
การขายและบริการสิ่งทอยังอยู่ในภาวะชะลอตัว	มีการแข่งขันด้านราคาสูง	และ	ธุรกิจนี้มีอัตรากำาไรไม่สูงนัก	จึงอาจมีผล
กระทบต่อความสามารถในการทำากำาไรของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25

 	 บริษัท	สหยูเนี่ยน	จำากัด	(มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ลักษณะของรายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึ้น
ตามปกตธุิรกิจทีมี่เงือ่นไขทางการค้าท่ัวไป	อกีท้ังยังมคีณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ	3	ทา่น	เปน็ผูท้ี่
มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน		มอีำานาจหน้าทีใ่นการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	หรือรายการทีอ่าจ
มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน	์	ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย	และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่ว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิจารณาอนุมัติการทำา
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน	บรษิทัฯมนีโยบายกำาหนดให้กรรมการท่ีมส่ีวนไดเ้สีย	หรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไมม่สีทิธิ
ออกเสียงในที่ประชุมและไม่ได้อยู่ในที่ประชุม

ปัจจัยความเสียง
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หลักทรัพย์ของบริษัท

	 	 บรษิทัฯ	มทุีนจดทะเบยีน	600	ลา้นบาท	เรยีกชำาระแลว้	600	ลา้นบาท	แบง่เปน็หุน้สามญั	45	ลา้นหุ้น	หุน้บรุมิสทิธิ		
15	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท

สภาพและบุริมสิทธิแห่งหุ้นบุริมสิทธิ  มีดังนี้ี้

	 	 1.		ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
	 	 2.		ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผล	ในอัตราร้อยละ	14	ต่อปี	โดยให้ได้รับสิทธิตั้งแต่รอบปีบัญชี		2529		
	 	 	 เป็นต้นไป
	 	 3.		ปใีดทีบ่รษิทัฯ	ไมส่ามารถจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บรุมิสทิธิไดห้รอืจา่ยไดไ้มเ่ตม็ตามสทิธิ	ใหส้ะสมเงนิปนัผล
	 	 	 ที่พึงจะได้รับหรือในส่วนที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน	7	ปีี
	 	 4.		ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับอัตราเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ	14	ต่อปี	ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับ
	 	 	 เงินปันผลในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ	14	ต่อปี	ด้วย	โดยให้ได้รับเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญ
	 	 5.	 ในกรณีที่บริษัทฯ	เลิกกิจการให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่าหุ้นคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
	 	 6.	 นอกเหนือจากสิทธิที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว		ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกัน
	 	 	 ทุกประการ

ผู้ถือหุ้น

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรก	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด	วันที่	2	เมษายน		2562

ผู้ถือหุ้น

 	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการ
	 	 บริหารงานของบริษัทฯ

	 หมายเหต ุ		-			 ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นลำาดับที่	1.2	และ	1.3	คือกลุ่มดารกานนท์	ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือ
	 	 การลงทุน

    จำานวนหุน   จำานวนหุน  รวม     %ของจำานวนหุน 
   สามัญ  บุริมสิทธิ    ทั้งหมด
 ลำาดับที่   ผูถือหุน  

 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    1,643,000  1,643,000 2.74
 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. นายบรรยง  อภิรักษ์เหล่าสกุล 511,000  511,000 0.85
 7. นางสุขุมล  ศิริมงคลเกษม 502,000   502,000 0.84   
 8.  BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH  478,000     478,000    0.80
 9.  นายชาญ  โสภณพนิช    452,600     452,600    0.75
 10. นายชุตินธร  ดารกานนท์    380,500     380,500     0.63

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

 	บริษัทฯ	ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 “	ขึน้อยู่กับผลการดำาเนินงานของกิจการ	ในอตัราท่ีไมต่ำา่กว่า	1	ใน	3	ของกำาไรสทุธิประจำาป	ีหลงัหกัขาดทุนสะสม	
(ถ้ามี)	ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	”

 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2557 - 2561

 ปี	    2561				 2560				 2559		 2558				 2557

	 การจ่ายเงินปันผลประจำาปี	(ล้านบาท)			 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00

	 กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ											(ล้านบาท)			 19.42	 32.36	 32.53	 24.71	 (27.32)	

	 อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำาไรสุทธิ	(ร้อยละ)				 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00

ปี	    2561				 2560				 2559		 2558				 2557

          หมายเหตุ			*		รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 รวมการถือหุ้นของคณะกรรมการ	 640,700	 1.068	 640,700	 1.068	 0	

สัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

 2562   2561

  	 จำานวนหุ้น		 สัดส่วน		 จำานวนหุ้น	 สัดส่วน	 เพิ่ม	(ลด)
รายชื่อกรรมการ

	 1.	 นางสาวดาลัดย์		 ทรัพย์ทวีชัยกุล					 45,000				 0.075	 45,000	 0.075	 0	
	 2.	 นางอรนุช														สูงสว่าง	 ไม่มี	 	 ไม่มี	 	
	 3.	 นายปรีชา													วัฒนศรานนท์	 ไม่มี	 	 ไม่มี	 	
	 4.	 นายพิลาศพงษ์						ทรัพย์เสริมศรี	 ไม่มี	 	 ไม่มี	 	
	 5.	 นางพิมพ์พร					 โชติรัตนกุล	 ไม่มี	 	 ไม่มี	 	
	 6.	 นางจันทรตรี									ดารกานนท์*	 215,200	 0.359	 215,200	 0.359	 0
	 7.	 นายชุตินธร											ดารกานนท์	 380,500	 0.634	 380,500	 0.634	 0
	 8.	 นาวาเอกสุพิช			 สังขโกวิท	 ไม่มี				 	 ไม่มี	 	
	 9.	 นางสรัญญา										ดารกานนท์	 ไม่มี	 	 ไม่มี
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คณะกรรมการบริษัท

1.	 ตามข้อบังคับของบริษัท		คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำานวนไม่น้อยกว่า	5	คน	โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง		ของ
	 จำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	และกรรมการไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจำานวนกรรมการทั้งหมด
	 ต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย		

	 	 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำานวน	9	คน	ประกอบด้วย

   	 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร								4		คน
   	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร															2		คน	
   	 กรรมการอิสระและตรวจสอบ						3		คน	(1	ใน	3	ของ	คณะกรรมการทั้งคณะ)

แผนภูมิการจัดองค์กรบริษัท
ณ	วันที่	1	มกราคม	2563

โครงสร้างการจัดการ

สํานักตรวจสอบภายใน

ผูจัดการฝายการตลาด

ผจก. ฝายประสานงานผลิตและขาย

ผจก. ฝายโรงงานปนดาย

ผจก. ฝายโรงงานทอผา

คือผู้บริหารของบริษัทฯ	ตามประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.1 8

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูจัดการ

กรรมการรองผูจัดการ*

1

2

5

8

ผจก. ฝายบัญชีและการเงิน

ผจก. ฝายการบริหาร

ผจก. สวนทรัพยากรบุคลและธุรการ

ผจก.สวนพัฒนาระบบขอมูล

4

7

หมายเหตุ : 
 * นาวาเอกสุพิช  สังขโกวิท กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ ลาออกจากตำาแหน่ง  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2563 และ

  นายพีรวุฒิ  เลาหะพันธุ์ เป็นกรรมการแทนที่โดยดำารงตำาแหน่งกรรมการรองผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

3

6
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	 1.		นางสาวดาลัดย์						 ทรัพย์ทวีชัยกุล	 ประธานกรรมการ	

	 2.	 นางอรนุช															สูงสว่าง				 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 3.		นายพิลาศพงษ์				 ทรัพย์เสริมศรี		 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	

	 	 	 	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 4.		นายปรีชา															วัฒนศรานนท์	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการสรรหา	และกำาหนดค่าตอบแทน

		 5.		นางพิมพ์พร					 โชติรัตนกุล							 กรรมการผู้จัดการ

	 6.	 นาวาเอกสุพิช								 สังขโกวิท	 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ	 	

	 7.		นายชุตินธร											 ดารกานนท์	 กรรมการ	

	 8.		นางจันทรตรี									 ดารกานนท์	 กรรมการ	และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 9.		นางสรัญญา										 ดารกานนท์	 กรรมการ

	 (1)	 กำากับ	ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฎิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 	 บริษัทตามกฎหมาย	ข้อบังคับบริษัท	และนโยบายของบริษัทฯ	อย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดประสิทธิผล	บรรลุตาม
	 	 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
	 (2)	 ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม	และการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
	 (3)	 ประธานกรรมการหรือผู้ท่ีประธานกรรมการมอบหมาย	มีหน้าท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท	โดยส่งหนังสือนัด
	 	 ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า	5	วันก่อนวันประชุม
	 (4)	 กำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำาคัญ
	 	 ไดถู้กบรรจเุปน็วาระการประชมุ		นอกจากนี	้กรรมการ/กรรมการอสิระ	มคีวามเปน็อสิระทีจ่ะเสนอเรือ่งเข้าเปน็วาระ
	 	 การประชุมได้
	 (5)	 ดแูลการประชมุใหเ้ปน็ไปตามขอ้บงัคบับรษิทัและกฎหมาย	ดำาเนินการประชมุตามระเบยีบวาระ	โดยจดัสรรเวลา
	 	 ไว้อย่างเพียงพอทีฝ่า่ยจดัการจะเสนอเรือ่ง	และเพียงพอท่ีกรรมการทกุคนจะแสดงความคดิเห็นไดอ้ย่างเตม็ที	่เปน็
	 	 อิสระ	และใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ	ตลอดจนควบคุมประเด็นในการอภิปราย	และสรุปมติที่
	 	 ประชุม
	 (6)	 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	และระหว่างคณะ
	 	 กรรมการและฝ่ายจัดการ	ตลอดจนสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
	 (7)	 เปน็ประธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	ดูแลการประชมุให้เปน็ไปตามขอ้บงัคบับรษิทั	กฎหมาย	และกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวขอ้ง	
	 	 ดำาเนินการประชุมตามลำาดับระเบียบวาระการประชุมที่กำาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม	โดยจัดสรรเวลาอย่าง
	 	 เหมาะสม	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน		และดูแลให้มีการตอบข้อซัก
	 	 ถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
	 (1)	 กำาหนดทิศทาง		เป้าหมายและนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ
	 (2)	 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสำาคัญเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัท		เช่น	วิสัยทัศน์และพันธกิจ		กลยุทธ์		

	 รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา		ประสบการณ์การทำางานของคณะกรรมการบริษัท		ได้เปิดเผยในหน้า	4	-	6		

 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง	

 หมายเหตุ
	 นาวาเอกสุพิช			สังขโกวิท	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ	ลาออกจากตำาแหน่ง	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563	และ
	 นายพีรวุฒิ		เลาหะพันธุ์	เป็นกรรมการแทนที่โดยดำารงตำาแหน่งกรรมการรองผู้จัดการ	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563

		 รายชื่อและการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ	ณ	วันที่	31ธันวาคม	2562

2.	 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั	ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึง่เปน็ประธาน	ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษทัแตง่ตัง้กรรมการ
	 ที่ไม่เป็นกรรมการผู้บริหารและไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ	เป็นประธานกรรมการมีบทบาทเป็น	ผู้นำา
	 ของคณะกรรมการโดยหน้าที่อย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องดังนี้
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เลขานุการบริษัท

	 	 	 	 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้	นางชฎาพร		เจียมสกุลทิพย์		ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท		ตั้งแต่วันที่	1	
กรกฎาคม		2551	โดยมหีน้าทีต่ามท่ีกฏหมายกำาหนด	ในมาตรา	89/15	และมาตรา	89/16	ของพระราชบญัญตัหิลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่	31	สิงหาคม	2551		ด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	
และความซ่ือสัตย์สุจริต	รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับบริษัท	มติคณะกรรมการ	ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฏหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1.	 จัดทำาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
	 	 	 (ก)		 ทะเบียนกรรมการ
	 	 	 (ข)		 หนังสือนัดประชุมกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานประจำาปีของบริษัท
	 	 	 (ค)		 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	และจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม
	 มาตรา	89/14	ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน	7	วันทำาการนับแต่วันที่บริษัทได้
	 รับรายงานนั้น
3.	 ดำาเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

	 	 	 นอกจากนี้เลขานุการบริษัท	ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท	หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	ดังนี้	:
   		 ให้คำาแนะนำาด้านกฏหมาย	และกฏเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำากับดูแลในการดำาเนิน
	 	 	 	 	 กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฏหมาย
   		 ทำาหน้าที่ในการดำาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	และการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 เป้าหมายทางการเงิน	ความเสี่ยง	แผนงานและงบประมาณประจำาปีตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ		รวมทั้งกำากับ	
	 	 ควบคุม	ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 (3)	 จัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร	และให้มีการทบทวนนโยบายและการ	ปฏิบัติตาม
	 	 นโยบายเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 (4)	 ส่งเสริมให้จัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร	เพ่ือให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และ	พนักงานทุกคนเข้าใจถึง
	 	 มาตรฐานด้านจรยิธรรมท่ีบรษิทัใชใ้นการดำาเนินธุรกิจ		และตดิตามใหม้	ีการปฏิบตัติามจรรยาบรรณดงักลา่วอย่าง
	 	 จริงจัง
	 (5)	 กำากับ	ดูแลให้มกีารปฏิบติัตามขอ้กำาหนด	ในเร่ืองท่ีอาจมคีวามขัดแย้งของผลประโยชน	์	โดยมกีาร		พิจารณาอย่าง
	 	 รอบคอบ	มีแนวทางการพิจารณาการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
	 	 และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญ	ท้ังน้ี	กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	ตลอดจนการเปิดเผย
	 	 ข้อมูลให้ถูกต้อง	ครบถ้วน
	 (6)	 จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน	และจดัให้มบีคุคลหรอืหนว่ยงานท่ีมคีวามเปน็อสิระในการปฏบิตัหิน้าท่ี		เปน็ผูร้บั
	 	 ผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน	และให้มีการทบทวนระบบที่สำาคัญอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	กับ
	 	 ให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี
	 (7)	 กำาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร		กำากับ	ดูแล	ให้ฝ่ายจัดการมีการจัดการความ
	 	 เสี่ยงที่เหมาะสม	และรายงานให้ทราบเป็นประจำา	และให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการ
	 	 จัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	หรือเมื่อพบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง	ทั้งนี้	ให้เปิดเผยไว้ใน
	 	 รายงานประจำาปี
	 (8)	 กำากับดูแลให้บริษัทฯ	มีบัญชี	และมีรายงานทางการเงินที่เปิดเผยถูกต้องครบถ้วน
	 (9)	 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย		วัตถุประสงค์		ข้อบังคับ		และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 ในการปฏิบัติงานตามอำานาจหน้าที่คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน	หรือ
	 	 บุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
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ผู้บริหาร
	 		 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ผู้บริหารตามนิยามที่สำานักงาน	ก.ล.ต.	ประกาศ	มีดังนี้

	 ชื่อ		–		สกุล			 ตำาแหน่ง							

								 	 1.	 นางพิมพ์พร												 โชติรัตนกุล	 กรรมการผู้จัดการ
	 	 2.		นาวาเอกสุพิช									 สังขโกวิท	 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
	 	 3.	 นายพีรวุฒิ	 	 เลาหะพันธ์ุ	 รองกรรมการผู้จัดการ	(1)

	 	 4.	 นายวรงค์	 	 วิไลหงษ์	 ผู้จัดการฝ่ายการบริหาร
	 	 5.		นางสาวประยูร	 ศรีพระราม		 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
	 	 6.		นายวีรธรรม	 	 ภูจิญญาณ์	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
	 	 7.		นางสาวนภาพร							 เกรียงไกรวานิช	 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานผลิตและขาย
	 	 8.		นางพิมพ์พร												 โชติรัตนกุล	 รักษาการผู้จัดการฝ่ายโรงงานปั่นด้าย

	 	 9.		นายสมชัย															 เล้าเรืองตระกูล	 ผู้จัดการฝ่ายโรงงานทอผ้า

   		 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท	ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
   		 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำากับดูแล	เช่น	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ต.ล.ท.)	สำานักงานคณะ
	 	 	 	 	 กรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ตลอดทัง้ดแูลการเปดิเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศ
	 	 	 	 	 ต่อหน่วยงานที่กำากับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมาย
   		 จัดให้มีการปฐมนิเทศ	จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และให้คำาแนะนำาแก	่
	 	 	 	 	 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	ตลอดทั้งประสานงานให้กรรมการมีการอบรมหลักสูตรต่างๆที่จำาเป็นต่อการ
	 	 	 	 	 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
   		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

 * รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท	ได้เปิดเผยไว้ในหน้า	6

	 ชื่อ		–		สกุล			 ตำาแหน่ง								 ชื่อ		–		สกุล			 ตำาแหน่ง							

  (1)			นายพีรวุฒิ		เลาหะพันธ์ุ			เข้าดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ	ตั้งแต่	วันที่	1	พฤศจิกายน	2562	และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการรอง
ผู้จัดการ	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563

กรรมการผู้จัดการ
 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
  	 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	ปฏิบัติหน้าที่และดำาเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัท	และตามที่
	 	 	 คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  	 มอีำานาจอนุมติัและลงนามเอกสารการใชจ้า่ยเงนิและวงเงนิ	ตามหลกัเกณฑ์การลงนามเอกสารการอนมุตักิาร
	 	 	 ใช้จ่ายเงินและวงเงินตามที่กำาหนด
  	 รับผิดชอบให้บริษัทมีบัญชีที่ถูกต้องและมีรายงานทางการเงินที่เปิดเผยโดยถูกต้องครบถ้วน
  	 รับผิดชอบให้มีการตรวจนับจริงของสินค้าคงคลังและควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสม	
  	 รับผิดชอบติดตามการชำาระหนี้ของลูกหนี้	และควบคุมลูกหนี้คงค้างให้เหมาะสมตามกำาหนดเวลาชำาระหนี้
  	 จัดทำาแผนงานงบประมาณประจำาปี	พร้อมด้วยเป้าหมายผลตอบแทน	
  	 สรุปรายงานผลการดำาเนินงาน	รวมท้ังงบการเงินประจำาเดือน	งบการเงินรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ
  	 ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ	ดังต่อไปนี้	หลังจากได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	แล้ว
	 	 	 	 (1)		 การเปิดบัญชี	การขอวงเงินประเภทต่างๆ	จากธนาคารและสถาบันการเงิน
	 	 	 	 (2)		 การให้เงินกู้ยืม	จดจำานอง	จำานำา	และคำ้าประกันแก่นิติบุคคลหรือบุคคล
	 	 	 	 (3)		 การให้นิติบุคคล	และ/หรือ	บุคคลภายนอก	เช่าและ/หรือใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ
	 	 	 	 (4)		 การทำาธุรกรรมซึ่งมิใช่เป็นการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ	กับนิติบุคคลหรือบุคคล
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน      
1.	 ค่าตอบแทนกรรมการ
	 	 บรษิทัฯ	ไดก้ำาหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการในระดบัท่ีเหมาะสม	โดยพิจารณา
เปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน		ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ผล
ประกอบการของบรษิทัฯ	และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปจัจบุนั				ซึง่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน
มีหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนทุกปี	และนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาให้ความเห็น
ชอบก่อนนำาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

	 		 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	26	เมื่อวันที่	23	เมษายน	2562			ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่า
ตอบแทนกรรมการ	ประจำาปี	2562		ในวงเงินไม่เกิน	1,500,000		บาทต่อปี	(เท่ากับปี	2561)	ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควร	
ซึ่งในปี	2562	บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเทียบกับปี	2561	ดังนี้ี้

	 	 (1)		คณะกรรมการบริษัท

			ในปี	2562	จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,272,000	บาท	อยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

	 รายชื่อกรรมการ					 ตำาแหน่ง
	 2562			 2561

เบี้ยประชุม	(บาท)

	 1.		 นางสาวดาลัดย์						 ทรัพย์ทวีชัยกุล	 ประธานกรรมการ	 	 96,000	 96,000
	 2.	 นางอรนุช															 สูงสว่าง				 กรรมการอิสระ	 	 96,000	 96,000
	 3.		 นายพิลาศพงษ์				 ทรัพย์เสริมศรี		 กรรมการอิสระ		 	 96,000	 96,000							
	 4.	 นายปรีชา															 วัฒนศรานนท์ 	 กรรมการอิสระ																	 	 96,000	 96,000	 					
	 5.		 นางพิมพ์พร												 โชติรัตนกุล							 กรรมการผู้จัดการ	 	 96,000	 96,000
	 6.		 นาวาเอกสุพิช								 สังขโกวิท	 กรรมการ	 	 96,000	 96,000
	 7.	 นายชุตินธร											 ดารกานนท์	 กรรมการ	 	 96,000	 96,000
	 8.		 นางจันทรตรี									 ดารกานนท์	 กรรมการ	 	 96,000	 96,000	 	
	 9.	 นางสรัญญา											 ดารกานนท์ 	 กรรมการ	 	 96,000	 96,000

	 	 	 	 	 ยอดรวม	 864,000 864,000

	 	 (2)		คณะกรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม	(บาท)

	 2562				 2561
	 รายชื่อกรรมการ					 ตำาแหน่ง

	 1.	 นางอรนุช															 สูงสว่าง				 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 132,000	 132,000				
	 2.		 นายพิลาศพงษ์				 ทรัพย์เสริมศรี		 กรรมการตรวจสอบ		 120,000	 120,000				 					
	 3.		 นายปรีชา							 วัฒนศรานนท์					 กรรมการตรวจสอบ	 120,000	 120,000
	 	 	 	 																																												ยอดรวม	 372,000 372,000 

	 	 (3)		คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

เบี้ยประชุม	(บาท)

	 2562				 2561
	 รายชื่อกรรมการ					 ตำาแหน่ง

	 1.		 นายพิลาศพงษ์				 ทรัพย์เสริมศรี		 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน		 12,000	 12,000	 	 	 	
					 2.		 นายปรีชา							 วัฒนศรานนท์							 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 12,000	 12,000
	 3.		 นางจันทรตรี									 ดารกานนท์	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 12,000	 12,000
	 	 	 	 																																																				ยอดรวม	 36,000 36,000
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2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 	 คณะกรรมการกำาหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารภายใต้กรอบ
โครงสร้างเงินเดือนตามกลุ่มงาน		โดยระดับค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	และผลการปฏิบัติ
งานของผู้บริหารแต่ละคน		ซึ่งในปี	2562		บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส	ให้กรรมการที่เป็นผู้
บริหารและผู้บริหาร	รวม		8		ราย	เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น	10.04	ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
	 -	ไม่มี	-
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

	 -	เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

	 	 บริษัทฯได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน	โดยบริษัทฯได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ	3	
ของเงินเดือน		สำาหรับผู้บริหาร	4	คน	ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบสำารองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงิน	110,624	บาท

นโยบายและวิธีการกำาหนดค่าตอบแทน

บุคลากร     
ณ	วันที่		31		ธ.ค.	2562		บริษัทฯ	มีพนักงาน	จำานวน		520		คน	ลดลงจากปี	2561	จำานวน	77	คน

	 	 (ก)	จำานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก	

    (1)	 โรงงานปั่นด้าย-ทอผ้า	 จำานวน					 461				คน

    (2)	 บัญชีและการเงิน	 จำานวน	 8				คน	

    (3)	 บริหารงานทั่วไป	 จำานวน	 						44		 คน

    (4)	 การขายและการตลาด	 จำานวน										7					คน	

หน่วย:บาท

	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	 ปี	2562	 ปี	2561	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	 ปี	2562	 ปี	2561

	 คณะกรรมการบริษัท:	เบี้ยประชุมจ่ายทุกเดือน
 	 ประธานกรรมการ	 8,000	 8,000
 	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 8,000	 8,000
 	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 8,000	 8,000
 	 กรรมการอิสระ	 8,000	 8,000

	 คณะกรรมการตรวจสอบ:	ค่าตอบแทนรายเดือน	 	
 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 11,000	 11,000
 	 กรรมการตรวจสอบ	 10,000	 10,000

	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน:	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง  
 	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 6,000	 6,000
 	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 6,000	 6,000
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน     

	 	 บริษัทฯ		ตระหนักถึงความสำาคัญของพนักงานว่ามีความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจในระยะยาว		จึงมีนโยบาย
เสรมิสรา้งและพัฒนา	ความสามารถของพนกังาน	โดยสนบัสนุน	สง่เสรมิใหม้กีารอบรมพนกังานทุกระดบัชัน้อย่างตอ่เน่ือง	ซึง่
รวมถึงการทบทวนความรูท้างเทคนคิ		วิธีปฎิบตังิาน	และเตรยีมความพรอ้มในการพัฒนาความก้าวหนา้ตามสายงานอาชพี		
โดยในป	ี	2562	บรษิทัฯ	จดัใหม้กีารฝกึอบรม	ตามแผนงานการฝกึอบรมภายในและภายนอก	รวมทัง้สิน้	13		หลกัสตูร	อาทเิชน่

	 หลักสูตรการฝึกอบรม	 ชั่วโมง

	 1.	 การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำาบัญช	ี 12

	 2.	 การรายงานงบการเงิน	 6

	 3.	 PRG.Programming	 40

	 4.	 แผนการสืบทอดตำาแหน่งงาน	Succession	Plan	 512

	 5.	 คณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	รุ่นที่	13	 23

	 6.	 โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม		 168

	 7.	 การเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ	 6

	 8.	 การอบรมดับเพลิงขั้นรุนแรง	 192

	 9.	 การอบรมสายพานเบื้องต้น	 186

	 10.	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)	พ.ศ.	2560	 8

	 11.	 นวัตกรรมกระบวนการและเตรียมความพร้อมให้กับกิจการเพื่อรองรับการ

	 	 เปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม	และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ	 12

	 12.	 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 6

	 13.	 การฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติหน้างาน	จำานวน	13	หน้าที่งาน	 2,706

	 	 (ข)		ลักษณะผลตอบแทนรวมของพนักงาน
		 	 	 	 	 																																																																																															(หน่วย	:	ล้านบาท)	
			 			 	 	 	 	 		 	ปี	2562			 	ปี	2561						 ปี	2560 

    (1)	 เงินเดือนและค่าแรงงาน	 98.67	 102.59		 104.46

	 	 	 	 (2)	 โบนัส	 	 10.68	 11.06	 		11.45	 	 							

				 								 	 (3)	 เงินสมทบประกันสังคม		 3.18	 3.38	 3.60	 		 			

	 	 	 	 (4)	 เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 						2.14	 						2.23	 2.39	 					 			

					 	 	 	 	 	 รวม	 114.67	 119.26	 121.90		 		 	

  (ค)		ในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน	หรือไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงาน
	 	 	 อย่างมีนัยสำาคัญ
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1.   นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
	 	 	 คณะกรรมการบรษิทั	ตระหนักถึงความสำาคญัของการกำากับดแูลกิจการทีด่	ีโดยมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาและสง่เสรมิให	้
บริษัทฯ	เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	มีจรรยาบรรณธุรกิจ	สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียอื่น	และเพื่อส่งเสริมให้นำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	สำาหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	พ.ศ.	2560	ซึ่งจัดทำา
โดยคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	จึงได้
ทบทวนและกำาหนดเป็นนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	ดังนี้

	 หลักปฏิบัติ	1			ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ำาองคก์รทีส่รา้งคณุคา่ให้แก่กิจการ
	 	 	 	 	 อย่างยั่งยืน
	 หลักปฏิบัติ	2			กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
	 หลักปฏิบัติ	3			เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
	 หลักปฏิบัติ	4			สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
	 หลักปฏิบัติ	5			ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
	 หลักปฏิบัติ	6			ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
	 หลักปฏิบัติ	7			รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	
	 หลักปฏิบัติ	8			สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

	 	 	 ท้ังน้ี		ใหม้กีารสือ่สาร	เพ่ือใหม้กีารปฏบิตัจิรงิตามนโยบาย	รวมถึงการตดิตาม	ประเมนิผล	และทบทวนแนวปฏิบตัิ
เมื่อสภาพการณ์การดำาเนินธุรกิจของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ
	 	 	 บริษัทฯได้กำาหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	 ซึ่งสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 http://
www.ut.co.th
	 	 	 ในปี	2562	บริษัทมีการดำาเนินการ	ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.	 ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	26	ซึ่งกำาหนดให้มีขึ้นในวันที่	23	เมษายน	2562		บริษัทฯ		ได้เปิดโอกาส
	 ให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		หรือส่งคำาถามเกี่ยวกับบริษัทฯ		เป็นการล่วงหน้า
	 ต้ังแต่วันท่ี	1	ตุลาคม	2561	จนถึงวันท่ี	31	ธันวาคม	2561	เพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี		รวมท้ัง
	 ได้เผยแพร่	ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	http://www.ut.co.th		ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาบรรจุเป็นวาระ

2.	 บริษัทฯ	ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี		คร้ังท่ี	26		พร้อมเอกสารประกอบการประชุม	ท้ังภาษาไทย
	 และภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ		http://www.ut.co.th	ตัง้แตว่นัที	่22	มนีาคม	2562		และใหบ้รษิทัศนูย์รบัฝาก
	 หลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด	จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	26	ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
	 เพื่อศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	22	มีนาคม	2562		ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นที่มีขึ้นในวันที่	23	เมษายน	
	 2562			ทั้งนี้	เอกสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วย
	 	 (1)	 สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	25	เมื่อวันที่	24	เมษายน	2561
	 	 (2)	 รายงานประจำาป	ีงบดลุและบญัชกีำาไรขาดทนุ	หรอืงบการเงนิ	ประจำาป	ีสิน้สดุวันที	่31	ธันวาคม	2561ในรปูแบบ	
	 	 	 QR	Code
	 	 (3)	 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	(1)	และรายชื่อกรรมการบริษัท
	 	 (4)	 นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	 	 (5)	 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
	 	 (6)	 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 (7)	 หนังสือมอบฉันทะ	(แบบ	ข)	(2)

	 	 (8)	 แผนที่สถานที่ประชุม

การกำากับดูแลกิจการ
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3.	 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	26	
	 (1)	 มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ		โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์		ระเบียบข้อบังคับ	หรือตาม
	 	 	 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัดที่เกี่ยวข้อง
	 (2)	 ได้แสดงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน
	 (3)	 ไดห้มายเหตเุก่ียวกับเอกสาร/หลกัฐานเพ่ือใชใ้นการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ		ทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง		
	 	 	 หรือการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาร่วมประชุม
4.	 ในวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำาไรและจ่ายเงินปันผล		บริษัทฯได้ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผล	และ	แสดง
	 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี	2559	ถึงปี	2561	เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา			
5.	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี		ครั้งที่	26		เมื่อวันอังคารที่	23	เมษายน		2562	เวลา	10.30	น.	
	 (1)	 ได้จัดข้ึน	ณ	ห้องประชุมช้ัน	9	อาคารสำานักงานใหญ่บริษัท	สหยูเน่ียน	จำากัด	(มหาชน)	ต้ังอยู่เลขท่ี	1828	ถนนสุขุมวิท	
	 	 	 แขวงพระโขนงใต้	เขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	
	 (2)	 มีกรรมการเข้าประชุมครบทั้ง		9		คน	โดยประธานกรรมการบริษัท			ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน
	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการผู้จัดการ		นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่
	 	 	 ผูส้อบบญัช	ีผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ			และเลขานกุารบริษทั	เพ่ือรายงานผลการดำาเนนิงานและตอบคำาถาม
	 	 	 ของผู้ถือหุ้น	
	 (3)	 ประธานท่ีประชุมได้ช้ีแจงถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน	ซ่ึงตามข้อบังคับของบริษัทฯ	กำาหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
	 	 	 มสีทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่งๆ		แบบหน่ึงหุน้ตอ่หน่ึงเสยีง		และเปดิโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรอื
	 	 	 เสนอความคิดเห็นหรือให้คำาแนะนำา
	 (4)	 ในวาระพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ	ซึง่ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ	กำาหนดวา่	ในการประชมุผูถื้อหุ้นประจำาปทีกุครัง้
	 	 	 ให้กรรมการจำานวน	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทีจ่ะพึงมอีอกจากตำาแหนง่ตามวาระ		ประธานท่ีประชมุเปดิโอกาส
	 	 	 ให้ผู้ถือหุ้นกำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการท้ังแบบรายบุคคล	หรือแบบท้ังคณะก็ได้	ตามแต่ท่ีประชุม
	 	 	 จะเห็นสมควร
	 (5)	 ในวาระพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
	 	 	 ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	และคณะกรรมการบรษิทัซึง่มแีนวทางปฏบิตัคิอืมกีารทบทวน
	 	 	 ทกุป	ีโดยพิจารณาเปรยีบเทียบกับบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ขีนาดธุรกิจใกลเ้คยีงกัน	ภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ
	 	 	 ของคณะกรรมการ	ผลประกอบการของ	บริษัทฯ	และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน	ทั้งนี้	ข้อมูลค่า
	 	 	 ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยเปน็รายบคุคลไดเ้ปดิเผยไว้ท่ีหวัข้อ	คา่ตอบแทนกรรมการและ
	 	 	 ผู้บริหาร
	 (6)	 ในวาระพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช	ีและกำาหนดเงนิคา่ตอบแทน	ไดร้ะบรุายละเอยีดเก่ียวกับชือ่	-สกลุของผูส้อบ
	 	 	 บัญชี	บริษัทที่สังกัด	ประสบการณ์	ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี	สำาหรับค่าตอบแทนในการ
	 	 	 สอบบัญชีของบริษัทมีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา	รวมทั้งการมี/ไม่มีค่าบริการอื่น

หมายเหตุ
	 (1)	 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ประกอบด้วย	 ชื่อ-นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประวัติการทำางาน	
ประสบการณ์/การดำารงตำาแหน่งกรรมการ	ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง	และในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิม
กลับเข้าดำารงตำาแหน่งใหม่	จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา	และจำานวนวาระ/ปีที่เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการใน
บริษัทนี้ด้วย
	 (2)	บรษิทัฯ	อำานวยความสะดวกในการใชส้ทิธิออกเสียงลงคะแนนสำาหรับผู้ถือหุน้ทีไ่มส่ามารถเข้ารว่มประชมุดว้ยตนเอง
ได้	โดยมีหนังสือมอบฉันทะ	ซึ่งมีรายนามกรรมการอิสระ	เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน		โดยสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ	เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น	นอกจากน้ี	ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบ
ฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ		http://www.ut.co.th	
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	 (7)	 ในการประชมุผูถื้อหุน้	ไดด้ำาเนินการตามระเบยีบวาระประชมุท่ีกำาหนดไว้ไมส่ลบัวาระ	ไมเ่พ่ิมวาระอืน่	ทีไ่มไ่ดร้ะบุ
	 	 	 ไว้ในหนังสือนัดประชุม	
	 (8)	 ได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ต.ล.ท.)ทันที

6.	 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	26	เมื่อวันที่		23	เมษายน	2562
	 (1)	 ได้บันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ	และมี
	 	 	 การใช้บัตรลงคะแนน	ซึ่งเตรียมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตอนลงทะเบียน	ทั้งนี้มีการเก็บใบลงคะแนนทั้งหมดเมื่อการ
	 	 	 ประชุมเสร็จแล้ว
	 (2)	 ได้บันทึกประเด็นผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น	คำาตอบ		เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
	 (3)	 ในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม	มีการลงคะแนนเสียง	และบันทึกมติของที่ประชุม
	 	 	 ทั้งคะแนนเสียงเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียงและบัตรเสีย	โดยประธานที่ประชุมสรุปคะแนนเสียงดังกล่าว
	 (4)	 ไดน้ำาสง่รายงานการประชมุผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์	และเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษิทัฯ	เมือ่วันท่ี2พฤษภาคม	
	 	 	 2562	(กำาหนดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน14วัน	นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น)

การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1.	 บริษัทฯ		ดำาเนินธุรกิจและทำาธุรกรรมต่างๆ		โดยตระหนักดีว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำาหนดโดย
	 กฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำาร่วมกัน		รวมถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี	เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้
	 บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน		สร้างความสามารถในการแข่งขัน			เพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็จในระยะยาวของ
	 บริษัทฯ	ดังน้ัน		คณะกรรมการบริษัท	ได้กำาหนดนโยบายที่คำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ		ดังนี้
	 	 (1)	 ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ	กับผู้มีส่วนได้เสีย	
	 	 (2)	 ยึดมั่นแนวคิดในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ด้วยความโปร่งใส	และคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
	 	 	 	 ต่างๆ	รวมถึงนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน	
	 	 (3)	 จัดให้มีช่องทางสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	ในการสอบถาม	แจ้งข้อมูล	ข้อร้องเรียน	หรือข้อสงสัยในรายงาน
	 	 	 	 การเงิน	ผ่านช่องทางต่างๆ	ดังนี้
   	 	 กรณีสบืค้นขอ้มลูของบรษิทั		สามารถดไูดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิทัฯ	http://www.ut.co.th	ทัง้น้ี	เลขานุการบรษิทั
	 	 	 	 	 เป็นผู้	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมำ่าเสมอ
   	 	 กรณีขอ้สงสยัรายงานทางการเงนิ	สามารถตดิตอ่สอบถามผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ	และ/หรือ	กรรมการ
	 	 	 	 	 ผู้จัดการทางโทรศัพท์หมายเลข	0-2323-1085-87
   	 	 กรณีแจ้งเบาะแส			ข้อร้องเรียน			สามารถแจ้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางโทรศัพท์หมายเลข	
	 	 	 	 	 0-2323-1085-87	เพ่ือรายงานใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการผู้จัดการ	หรือผู้ทีไ่ดรั้บมอบหมาย
	 	 	 	 	 ดำาเนินการสอบสวน	/	แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม	หากข้อร้องเรียนมีมูลความจริง	ท้ังน้ี	บริษัทฯ	มีมาตรการ
	 	 	 	 	 ในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
	 	 (4)	 ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อคณะกรรมการโดยตรงเพื่อรายงาน	แจ้งเบาะแส	หรือร้องเรียนในเรื่องที่
	 	 	 	 อาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ	สามารถกระทำาได้โดยผ่านช่องทางไปรษณีย์	ถึงประธานกรรมการ
	 	 	 	 บรษิทั	ยูเน่ียนอตุสาหกรรมสิง่ทอ	จำากดั	(มหาชน)(ผ่านเลขานุการบริษทั)บรษิทั	ยูเน่ียนอตุสาหกรรมส่ิงทอ	จำากดั	
	 	 	 	 (มหาชน)	เลขที่		1828		ถนน	สุขุมวิท		แขวงพระโขนงใต้		เขตพระโขนง		กรุงเทพมหานคร		10260

	 ทั้งนี้	 	บริษัทฯ	ได้กำาหนดแนวปฏิบัติถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	ไว้ในส่วนที่	3	ของคู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี	และจรรยาบรรณธุรกิจ	และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	http://www.ut.co.th
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2.	 บริษัทมีกระบวนการในการรับข้อร้องทุกข์	หรือร้องเรียนจากพนักงาน	โดยกำาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทำางาน
	 ของบริษัทฯ	หมวด	7		การร้องทุกข์และเสนอความคิดเห็น	ซึ่งพนักงานสามารถร้องทุกข์ด้วยวาจา	หรือเป็นหนังสือ	โดย
	 ผา่นทางผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง	สายดว่นโทร.	1234	หรือกลอ่งแดงสำาหรับรับแจง้เบาะแส	เรือ่งร้องเรียน	และมอบหมาย
	 ให้ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นผู้รับแจ้ง		และรายงานต่อผู้จัดการฝ่ายบริหารเพื่อดำาเนินการตรวจสอบ
	 ขอ้เทจ็จรงิ	และรายงานใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบและพิจารณาดำาเนินการ		ทัง้น้ี	บริษทัมมีาตรการคุม้ครองและไมเ่ปดิ
	 เผยผู้แจ้งเบาะแส
	 	 	 ในปี	2562	ไม่มีประเด็นข้องร้องเรียนดังกล่าว	

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.	 คณะกรรมการบริษัท	มีหน้าที่ดูแล	ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับบริษัทอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันเวลา  

2.	 กรรมการผูจั้ดการ	มอบหมายให้	นางสาวประยรู	ศรพีระราม	ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ	เบอรโ์ทรศพัท	์0-2323-9343	
	 และนางชฎาพร	เจียมสกุลทิพย์	เลขานุการบริษัท	เบอร์โทรศัพท์	0-2311-5111	ต่อ	7811	เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงาน
	 นักลงทนุสมัพันธ์	โดยมหีน้าทีติ่ดต่อสือ่สาร	รบัฟังข้อคดิเหน็	ข้อเสนอแนะ	และให้ข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องแก่ผู้ถือหุน้	นกัวเิคราะห์	
	 และนักลงทุนสถาบัน

3.	 ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไป	สามารถสืบค้นข้อมูลซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำาหนดและผ่านช่องทาง
	 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ		แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจำาปีแล้ว	ผู้ลงทุนและผู้สนใจ 
	 สามารถเข้าถึงและ/หรือ	Download	รายงานประจำาปีของบริษัท		โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์	ของบริษัท		http://www.
	 ut.co.th		ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่มีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ		หรือ		สามารถติดต่อได้ที่		นางสาวประยูร 
	 ศรีพระราม	ตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ที่หมายเลขโทรศัพท์		0-2323-1085-87	ต่อ	1113

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.	 การประชุมคณะกรรมการ
	 ในทุกปปีระธานกรรมการบรษิทัมอบหมายให้เลขานกุารบรษิทัจดัการทำาตารางกำาหนดวันประชมุคณะกรรมการบรษิทั
	 ประจำาปเีปน็การลว่งหนา้	และแจง้ใหก้รรมการแตล่ะคนทราบกำาหนดการดงักลา่วเพ่ือให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลา	
	 เข้าร่วมประชุมได้

	 ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง
	 (1)	 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะรว่มกันพิจารณาการเลอืกเรือ่งเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการ	และ
	 	 	 กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องการประชุมซึ่งจะบรรจุไว้ในวาระอื่นๆ
	 (2)	 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบให้กรรมการเป็นการ
	 	 	 ล่วงหน้าอย่างน้อย	5	วันทำาการก่อนวันประชุม
	 (3)	 ใช้เวลาไม่ตำ่ากว่า	2	ชั่วโมง	ซึ่งเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและกรรมการจะอภิปรายปัญหาสำาคัญกันอย่าง
	 	 	 รอบคอบโดยท่ัวกัน	ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ		และกรรมการทุกคนให้ความสนใจ
	 	 	 กับประเด็นทุกเรื่องที่นำาสู่ที่ประชุม	รวมทั้งประเด็นการกำากับดูแลกิจการ
	 (4)	 มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง	เช่นสถานการณ์
	 	 	 ด้านการตลาด	การจัดหาวัตถุดิบ	และการผลิต	เป็นต้น		และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารสำาหรับใช้ประกอบการ
	 	 	 พิจารณาแผนการสืบทอดงาน
	 (5)	 คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำาเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท	หรือผู้บริหารอื่น
	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย	ภายในขอบเขตนโยบายที่กำาหนดไว้
	 (6)	 กรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิารมกีารประชมุระหว่างกันเพ่ืออภปิรายปญัหาตา่งๆเกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ	
	 	 	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย		และจะแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย
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2.	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
	 	 บริษัทฯ	มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะเป็น
ประจำาทุกปี	โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าว	ให้แก่กรรมการเพ่ือพิจารณาประเมินผล	จากน้ัน	เลขานุการ
บริษัทรวบรวมผลประเมินของกรรมการและนำาเสนอสรุปผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายคณะและแบบรายบุคคล
นำาเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการประเมนิและ	กำาหนดแนวทางปรบัปรงุ
ในการปฏิบัติงานของกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

	 	 ในปี	2562	คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ	ดังนี้
   	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ	ได้ประเมินใน	6	หัวข้อ	ได้แก่
	 	 	 	 	 (1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	
	 	 	 	 	 (2)	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
	 	 	 	 	 (3)	 การประชุมคณะกรรมการ	
	 	 	 	 	 (4)	 การทำาหน้าที่ของกรรมการ	
	 	 	 	 	 (5)	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	และ	
	 	 	 	 	 (6)	 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร		
	 	 	 ผลประเมินมีการดำาเนินการในแต่ละหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม
   	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคลได้ประเมินใน	3	หัวข้อ	ได้แก่	
	 	 	 	 	 (1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	
	 	 	 	 	 (2)	 การประชุมคณะกรรมการ	และ	
	 	 	 	 	 (3)	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
	 	 	 ผลการประเมินมีการดำาเนินการในแต่ละหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม
   	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้ประเมินใน	3	หัวข้อ	ได้แก่	
	 	 	 	 	 (1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	
	 	 	 	 	 (2)	 การประชุมคณะกรรมการ	และ	
	 	 	 	 	 (3)	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
	 	 	 ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีการดำาเนินการในแต่ละหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
   	 	การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา	และกำาหนดค่าตอบแทน	ได้ประเมินใน	3	หัวข้อ	ได้แก่	
	 	 	 	 	 (1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	
	 	 	 	 	 (2)	 การประชุมคณะกรรมการ	และ	
	 	 	 	 	 (3)	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
	 	 	 ผลการประเมินมีการดำาเนินการในแต่ละหัวข้อมีการดำาเนินการอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		(จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งที่ประชุม)

	 รายชื่อกรรมการ																													 	ตำาแหน่ง										 คณะกรรมการ	บมจ.		 ประชุมผู้ถือหุ้น	 รายชื่อกรรมการ																													 	ตำาแหน่ง										 คณะกรรมการ	บมจ.		 ประชุมผู้ถือหุ้น

	 1.		 นางสาวดาลัดย์						ทรัพย์ทวีชัยกุล	 ประธานกรรมการ	 12/12	 100%	 1/1
	 2.	 นางอรนุช														สูงสว่าง					 กรรมการอิสระ	 12/12	 100%		 1/1			
	 3.	 นายพิลาศพงษ์				 ทรัพย์เสริมศรี		 กรรมการอิสระ		 11/12	 92%		 1/1			
	 4.		 นายปรีชา													วัฒนศรานนท์ 	 กรรมการอิสระ																	 12/12	 100%		 1/1		 																	
	 5.	 นางพิมพ์พร										โชติรัตนกุล							 กรรมการผู้จัดการ	 12/12	 100%		 1/1
	 6.		 นาวาเอกสุพิช								สังขโกวิท	 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ	 12/12	 100%		 1/1
	 7.		 นายชุตินธร											ดารกานนท์	 กรรมการ	 10/12	 83%		 1/1				 	
	 8.	 นางจันทรตรี									 ดารกานนท์	 กรรมการ	 11/12	 92%		 1/1	
	 9.	 นางสรัญญา										ดารกานนท์ 	 กรรมการ	 10/12	 83%		 1/1

	 	 																																			สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี	2562	 94%

	 (7)	 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท	และการประชุมผู้ถือหุ้น
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3.	 การสรรหาผู้บริหาร
	 	 	 บริษัทฯ	มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหาร	 โดยจัดทำาแผนทดแทนตำาแหน่งงาน	 โดยกรรมการผู้จัดการ
พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ		มีความรู้	ทักษะ	ความสามารถ	และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาที่เหมาะสมกับตำาแหน่งงาน
ที่ว่าง		แล้วนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

4.	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
   	 คณะกรรมการส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบติัหน้าที	่	เชน่หลกัสตูร	DAP	สำาหรบัคณะกรรมการบรษิทั	หลกัสตูร	ACP	สำาหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ	และหลกัสตูร
บริหารความเสี่ยงสำาหรับผู้บริหาร	เป็นต้น

   	 เมื่อมีกรรมการใหม่	 	 ฝ่ายจัดการและเลขานุการบริษัท	จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่	รวมถึงการแนะนำาลักษณะธุรกิจ	และแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
   	 กรรมการผูจ้ดัการ	กำากบัดแูลใหม้ีการสำาหรบัพฒันาผูบ้รหิาร	แผนการพฒันาและสบืทอดตำาแหนง่งาน	รวม
ถึงมีการเตรียมพร้อม	ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2 คณะกรรมการชุดย่อย
	 (1)	 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย
   	 บริษัทฯ	โดยคณะกรรมการบริษัท	กำาหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย	2	ชุด	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ		
และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
   	 ขอบเขต	อำานาจหน้าที่/รายชื่อของกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระ	3	คน	มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยโดยมีนางอรนุช		สูงสว่าง		กรรมการอิสระ	ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ที่มีความรู้
และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน		โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่ง		3	ปี

	 หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	 (Thailand	Institute	of	Directors	:	IOD)

รายชื่อกรรมการ
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	 1.	 นางสาวดาลัดย์			 ทรัพย์ทวีชัยกุล	 -	 9/2001	 -	 10/2005	 4/2001	 1/2001	 -	 13/2018

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

	 3.	 นายพิลาศพงษ์		 ทรัพย์เสริมศรี	 89/2011	 -	 -										35/2011	 -	 -	 -	 -

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

	 5.	 นางพิมพ์พร		 โชติรัตนกุล	 5/2003	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

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

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

	 8.	 นางจันทรตรี		 ดารกานนท์	 5/2003	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

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

RE DCP ACPDAP DCP ELPFN AACP
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	 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ
     ชื่อ	-	สกุล  ตำาแหน่ง
	 	 1.	 นางอรนุช			 	 สูงสว่าง	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 2.	 นายพิลาศพงษ์					ทรัพย์เสริมศรี		 กรรมการตรวจสอบ
	 	 3.	 นายปรีชา									 วัฒนศรานนท์	 กรรมการตรวจสอบ
 	 รายละเอียดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์		เปิดเผยในหน้า	4	-	5

	 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
	 1.	 สอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง	เพียงพอ	และเปน็ไปตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองทัว่ไป
	 2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน		(Internal	Control)		และระบบการตรวจสอบภายใน		(Internal	Audit)	
	 	 ที่เหมาะสม		และมีประสิทธิผล		และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความ
	 	 เห็น	ชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน
	 3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
	 	 ประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 4.	 พิจารณาคัดเลือก	เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	และเสนอค่าตอบแทน
	 	 ของบคุคลดงักลา่ว	รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกับผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างน้อยปลีะ	1	ครัง้
	 5.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฎหมาย		และข้อ
	 	 กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์		ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	 6.	 สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งองิและแบบประเมนิตนเองเก่ียวกับมาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ของบรษิทั	
	 	 ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
	 7.	 จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท	ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
	 	 โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย	ดังต่อไปนี้
	 	 (ก)	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
	 	 (ข)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	และระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
	 	 (ค)	 ความเหน็เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์	
	 	 	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 	 (ง)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 	 (จ)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 (ฉ)	 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 	 (ช)	 ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัร	(charter)	หรอื
	 	 	 ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 (ซ)	 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขต	หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
	 	 	 จากคณะกรรมการบริษัท
	 8.	 ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
	 9.	 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำาคัญ
	 10.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
	 ในปี	2562		กรรมการอิสระ/ตรวจสอบ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	หรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ
	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม		5	ครั้ง	ในปี	2562

(จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งที่ประชุม)

 1.	 นางอรนุช													 สูงสว่าง	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 5/5

	 2.	 นายพิลาศพงษ์				 ทรัพย์เสริมศรี		 กรรมการตรวจสอบ		 4/5

	 3.		 นายปรีชา								 วัฒนศรานนท์	 กรรมการตรวจสอบ		 5/5

	 รายชื่อกรรมการ					 ตำาแหน่ง		 เข้าร่วมประชุม
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คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนมจีำานวน	3	คน	ในจำานวนนีเ้ปน็กรรมการอสิระ	2	คน	โดยมนีายพิลาศพงษ	์	
	 ทรัพย์เสริมศรี	กรรมการอิสระ	ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

      ชื่อ	-	สกุล     ตำาแหน่ง
	 	 1.	 นายพิลาศพงษ์				ทรัพย์เสริมศรี		 กรรมการอสิระ	/	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน
	 	 2.	 นายปรีชา												วัฒนศรานนท์	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 	 3.	 นางจันทรตรี								ดารกานนท์			 กรรมการ	/	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 รายละเอียดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์		เปิดเผยไว้ในหน้า	4	-	6
	 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 (1)	 กำาหนดแนวทางหลักเกณฑ์	และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ
	 (2)		 สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม	เพ่ือเสนอช่ือให้คณะกรรมการแต่งต้ังเป็นกรรมการแทนท่ีกรรมการ
	 	 	 ท่ีลาออกเพ่ือเสนอชือ่ให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เข้าเปน็กรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ(แล้วแตก่รณี)
	 (3)	 พิจารณาแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ
 (4)		 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ	เพ่ือนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 อนุมัติ

3.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
3.1	กรรมการอิสระ
 หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ
	 (1)	 มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	พรบ.บรษิทัมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	และ	
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และคุณสมบัติของบริษัทฯ		
 	 	 (ก)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ		บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม   
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ		ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้น	ๆ	ด้วย
	 	 	 (ข)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา	หรือผู้มี
อำานาจควบคมุของบรษิทัฯ		บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัรว่ม	บรษิทัย่อยลำาดบัเดยีวกนั	ผูถื้อหุ้นรายใหญ	่หรอืของผูม้อีำานาจ
ควบคมุ	ของผูข้ออนุญาต	เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปก่ีอนวนัทีย่ื่นคำาขออนญุาตตอ่
สำานักงาน	ทั้งนี้	ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	หรือที่ปรึกษา	ของส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ
	 	 	 (ค)	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็น	บิดา
มารดา	คู่-สมรส	พี่น้อง	และบุตร		รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย
	 	 	 (ง)	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ		บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่		บริษัทย่อย		บริษัทร่วม

				ในปี	2562	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีการประชุม	2	ครั้ง

						(จำานวนครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ/จำานวนครัง้ท่ีประชุม)

	 1.	 นายพิลาศพงษ์				ทรัพย์เสริมศรี		 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 2/2

	 2.		 นายปรีชา								 วัฒนศรานนท์	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 2/2

	 3.	 นางจันทรตรี								ดารกานนท์	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 2/2

	 รายชื่อกรรมการ						 ตำาแหน่ง		 การเข้าร่วมประชุม
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3.2	การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการ
	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน			มหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการพิจารณาคดัเลอืกและกลัน่กรองบคุคล
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	
ดังนี้
	 	 (1)	 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด		และกฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	รวมทั้ง	การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
	 	 (2)	 ความรู้	ความสามารถ	และมีความเป็นอิสระ	สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	ด้วยความระมัดระวัง	ซื่อสัตย์สุจริต	
(Duty	of	Care	and	Duty	of	Loyalty)		สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่		มีคุณวุฒิ		วัยวุฒิที่เหมาะสม 
มสีขุภาพรา่งกายทีแ่ขง็แรง	และจติใจทีส่มบรูณ์	มคีวามคดิสร้างสรรคใ์นการประชมุ	มคีวามตรงไปตรงมา	มคีวามกลา้หาญ
ในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม	และ/หรือ	 เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง	ประวัติการทำางาน	และจริยธรรมที่ดีงาม	รวมทั้ง	
เป็นที่ยอมรับจากสังคม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน
	 	 -	 ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง	รวมถึงการทำารายการทางการคา้ท่ีกระทำาเปน็ปกตเิพ่ือประกอบกิจการ	การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	ด้วยการ
รับหรือให้กู้ยืม	คำ้าประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ	
หรอืคูส่ญัญามภีาระหน้ีท่ีตอ้งชำาระตอ่อกีฝา่ยหนึง่	ตัง้แตร้่อยละสามของสนิทรัพย์ทีม่ตัีวตนสทุธิของบรษิทัฯ	หรือ	ตัง้แตย่ี่สบิ
ลา้นบาทขึน้ไป	แลว้แต่จำานวนใดจะตำา่กว่า		ทัง้น้ี	การคำานวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ปน็ไปตามวิธีการคำานวณมลูคา่ของรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	โดยอนุโลม	แต่
ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว	ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
	 	 	 (จ)	ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผู้ถือหุน้รายใหญ	่หรือผู้มอีำานาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ		และไมเ่ปน็ผูถื้อหุน้ท่ีมนัีย	ผูม้อีำานาจควบคมุ	หรอืหุ้นสว่นของสำานกังานสอบบญัช	ี	ซึง่มผีูส้อบบญัชขีอง
บริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่		เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน
	 	 	 (ฉ)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ		และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย		เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน
	 	 	 (ช)	 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ		ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 	 	 (ซ)	ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจำา	หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น		ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย
	 	 	 (ฌ)	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของผู้ขออนุญาต
	 	 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง	 (ก)	 ถึง	 (ฌ)	แล้ว	กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	
บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ	
(collective	decision)	ได้
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	 	 (3)	 มคีวามรูค้วามสามารถท่ีสำาคัญอย่างน้อยดา้นใดดา้นหนึง่	เชน่	ดา้นธุรกิจของบริษทั	บญัชแีละการเงนิ	การบรหิาร
เชิงกลยุทธ์	การกำากับดูแลกิจการที่ดี	กฎหมาย	และกฎระเบียบต่างๆ
	 	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน		จะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กล่าวมาข้างต้น	แล้วนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	ก่อนนำาเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี	ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ	ซึ่งดำาเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ		ดังนี้
  	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  	 ในการเลือกตั้งกรรมการ	 	 อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ
หลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำานวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้	ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร	แตใ่นการลงมตแิตล่ะครัง้ผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสยีงดว้ยคะแนนทีม่	ีทัง้หมด	จะแบง่คะแนนเสยีงแก่คนใด		
หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้	 
  	 การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการให้ใชเ้สยีงข้างมาก		หากมคีะแนนเสยีงเท่ากันใหป้ระธานทีป่ระชมุเปน็
ผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
	 	 ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ	ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน	เหมาะสม		มีความรู้ความสามารถ		ทักษะ		และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ		และ
เข้าใจในธุรกิจของบรษิทัฯเปน็อย่างดี		และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค	์เปา้หมายทีค่ณะกรรมการบริษทักำาหนด
ไว้ได้		และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 	 ณ	31	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	มีบริษัทร่วม	คือบริษัท	เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย	จำากัด		แต่ไม่มีการ
ดำาเนินงานเนื่องจากได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ	22	มีนาคม	2556	และอยู่ระหว่างการชำาระบัญชี

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 	 บรษิทัฯ	มนีโยบายปอ้งกันการใชข้้อมลูภายใน	โดยกำาหนดในระเบยีบข้อบงัคบัของบริษทัฯ		ซึง่พนกังาน	ผูบ้ริหาร	และ
กรรมการไดร้บัทราบถึงการหา้มใชอ้ำานาจหน้าทีข่องตน	หรอือาศยัอำานาจหนา้ทีข่องผูอ้ืน่เพ่ือประโยชนข์องตน	หรอืชว่ยเหลอื
ผู้อื่นในทางมิชอบ	และต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ทั้งนี้		บริษัทฯ	ได้กำาหนดบทลงโทษทางวินัยหากเกิดการ
กระทำาผิดข้างต้น			
	 	 บริษัทฯ	กำาหนดให้กรรมการ	และผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในระยะเวลา	14	วันก่อนการ
เปิดเผยข้อมูลงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี	จนถึง	 24	ชั่วโมงภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ต.ล.ท.)	แล้ว
	 	 บรษิทัฯ	ใหก้รรมการและผูบ้รหิารรายงานการมสีว่นไดเ้สยีและการถือครองหลกัทรพัย์	เปน็ประจำาทุกปหีรอืเมือ่มกีาร
เปลี่ยนแปลง	และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา	 รวมทั้งจัดส่งสำาเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ	 	ประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน	7	วันทำาการ		นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับรายงานนั้น
	 	 ในปี	 2562	 ไม่พบการกระทำาความผิดดังกล่าวและไม่มีกรณีกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทฯมีการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยใช้ข้อมูลภายใน

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	 (1)	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(	Audit	fee	)
	 	 	 บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท	คือ	นางพูนนารถ		เผ่าเจริญ	หรือนายกฤษดา		
เลิศวนา	หรือนายเติมพงษ์	โอปนพันธุ์	หรือนางสาววิสสุตา	จริยธนากร		สังกัด	บริษัท	สำานักงาน	อีวาย		จำากัด	ในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม	1,190,000	บาท			
	 (2)	 ค่าบริการอื่นๆ	(	Non-audit	fee)
	 	 	 บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	(non-audit	fee)		และไม่มีงานบริการอื่นที่ไม่แล้วเสร็จที่
ต้องจ่ายในปีถัดไปให้กับผู้สอบบัญชี	หรือสำานักงานดังกล่าวอีก
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8. การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

	 (1)	 บริษัทฯ	เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น		ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาป ี
	 	 	 ครั้งที่	26	ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ	ประจำาปี	2562	(AGM	Checklist)	บริษัทฯ	ได้คะแนน
	 	 	 ร้อยละ	95	โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมร้อยละ	93.70
	 (2)	 บรษิทัฯ	เขา้รว่มโครงการการประเมนิการปฏิบตัติามหลกัการกำากบัดแูลกิจการของบรษิทัจดทะเบยีนไทย	ประจำา
	 	 	 ป	ี2562	โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	ซึง่ผลการประเมนิบรษิทัฯไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ	
	 	 	 81	อยู่ในระดับดีมาก	(ช่วงคะแนนร้อยละ	80-89)	โดยบริษัทจดทะเบียนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	82

 ข้อที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ	 คำาอธิบาย

1.	 คณะกรรมการไมไ่ดก้ำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปใีนการ
	 ดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน	9	ปี

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเข้า
ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบรษิทั	เนือ่งจากเปน็ผูม้คีวามรู	้
ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของบรษิทัฯ	และได้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ	ตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

2.	 ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ

3.	 บริษัทไม่ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการดำารงตำาแหน่งใน 
	 บริษัทอื่นของกรรมการ

บริษัทมีข้อจำากัดเรื่องความรู้	 ความชำานาญในลักษณะและ
ประเภทของธุรกิจเช่นสิ่งทอ	 และคณะกรรมการได้แสดงให้
เห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 	มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน	จะพิจารณาความเหมาะสมดังนี้
1.	 เป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและตามหลักเกณฑ์ของ	
ก.ล.ต.และ	ต.ล.ท.
2.	 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการอิสระร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
สามารถให้ความเห็นทั้งท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเก่ียวกับ
การทำางานของฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นอิสระ	ตรงไปตรงมา
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
3.		 คณะกรรมการบริษัทไม่มีการกำาหนดวาระการดำารง
ตำาแหน่งต่อเน่ืองของกรรมการอิสระ	 ในประเด็นการคงความ
เป็นอิสระอย่างแท้จริง	 ท่ีมีความเห็นว่าไม่ควรดำารงตำาแหน่ง
ต่อเน่ืองเกิน	 9	ปีน้ัน	 	 คณะกรรมการเห็นว่าความเป็นอิสระ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง	แต่อยู่ที่ความรู้ความ
สามารถและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระแท้จริง	อีกทั้ง
ประสบการณ์จากการดำารงตำาแหนง่จะทำาให้เขา้ใจการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

7. การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

 คณะกรรมการได้พิจารณานำาหลักปฏิบัติทั้ง	8	ข้อไปปรับใช้ในการกำากับดูแลกิจการ	กล่าวคือ
  	 ช่วยในการกำาหนดวัตถปุระสงค์หรือเป้าหมายหลักอันมุ่งหวังให้เกิดการเสริมสร้างคุณค่าของกจิการอยา่งยั่งยืน		
  	 เป็นแนวทางสนับสนุนให้การดำาเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำาหนด	และ
  	 เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ	และเปิดเผยผลการดำาเนินงานให้ผู้มี
	 	 	 ส่วนได้เสียได้รับทราบ
	 	 ท้ังนี	้	คณะกรรมการไดพิ้จารณา	ทบทวนการนำาหลกัเกณฑ์การปฏิบตัติาม	CG	Code	ไปปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกิจ
ของบริษัท	ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่ยังไม่สามารถนำามาปฏิบัติ		ได้แก่
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1.   นโยบายภาพรวม

	 คณะกรรมการบรษิทัไดพิ้จารณาและมมีตใิหค้วามเหน็ชอบนโยบายความรบัผดิชอบตอ่สงัคม		เพ่ือเปน็แนวทางการ
ดำาเนินงานสำาหรับผู้บริหารและพนักงาน	ดังนี้
 (1)		การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
  ปฏบัิตอิย่างเสมอภาค	และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเปน็ธรรม	หลีกเล่ียงการดำาเนินการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา		
	 (2)		การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  ไมเ่รยีก	รบั	หรอืจา่ยผลประโยชน์ใดๆ	นอกเหนือจากผลประโยชนต์ามข้อตกลงทางการค้า	หากพบข้อมลูว่ามกีาร
เรียก	รับ	หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น	บริษัทฯ	จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	และแก้ไขปัญหา
ให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว
	 (3)		การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 	 หลีกเลี่ยงการกระทำาที่อาจก่อให้เกิดการลิดรอน	หรือละเมิดสิทธิ	รับฟังข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม	และเสมอภาค
	 (4)		การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
  ปฏิบตัต่ิอพนักงานอย่างเทา่เทียมและเปน็ธรรม	จดัใหมี้สวัสดกิาร	ความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานทีท่ำางาน
รวมถึงดูแลเอาใจใส่	 ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา	การถ่ายทอดความรู้	 และความสามารถของพนักงาน	 โดยให้โอกาส
พนักงานอย่างทั่วถึง	และสมำ่าเสมอ		ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้	ความสามารถ	ความรับผิดชอบ	และ
ผลการปฏิบัติงาน
	 (5)		ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
	 	 ผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ	ตรงตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้า	 	รวมถึงมีระบบรับฟังข้อคิดเห็น	
เสนอแนะ	หรือข้อร้องเรียน	ซึ่งบริษัทฯ	จะนำาประเด็นที่มีนัยสำาคัญดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง	และดำาเนินการแก้ไขอย่าง
รวดเร็วภายในเวลาที่สมควร

	 ในการดำาเนนิธุรกิจดา้นสิง่ทอทีผ่า่นมา		บรษิทัฯ	ยึดมัน่และตระหนกัถึงความรับผดิชอบตอ่สงัคมเพ่ือความย่ังยืนของ
องค์กร	โดยยึดถือหลักปฏิบัติ	“คุณธรรม		คุณภาพ		คุณประโยชน์”	ซึ่งเป็นค่านิยมหลักของสหยูเนี่ยนและบริษัทในกลุ่ม	ทั้งนี้	
บริษทัฯได้เปดิโอกาสใหพ้นักงานมสีว่นรว่มแสดงความคดิเห็นในการกำาหนดคำาจำากัดความของคา่นยิม	เพ่ือให้พนกังานรวม
ทั้งฝ่ายบริหารยึดถือและปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ	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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	 (6)		การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  ปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และข้อกำาหนดท่ีเก่ียวข้อง	ไม่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ	ทำาลายธรรมชาติ
	 	 และสิ่งแวดล้อม

	 (7)		การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
  สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

	 (8)	 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

  ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำางานต่างๆอย่างต่อเน่ือง	เพ่ือป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดข้ึน	
รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า	และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำาเป็น

2    การดำาเนินงานและการจัดทำารายงาน

 2.1 กระบวนการจัดทำารายงาน
	 	 บรษิทัฯ	ดำาเนนิธุรกิจโดยใชฝ้า้ยและโพลเีอสเตอรเ์ปน็วัตถุดบิหลกัในการผลติผา้ทอ	โดยผา่นกระบวนการปัน่ดา้ย
และทอผ้า	 	ด้วยอุตสาหกรรมสิ่งทอมีคุณลักษณะท่ีใช้แรงงานเข้มข้น	และพลังงานไฟฟ้าสำาหรับเดินเครื่องจักรผลิตสินค้า	
และอุปกรณ์สนับสนุน	อาทิเช่นระบบอากาศอัด	ระบบนำ้าเย็นเพื่อควบคุมระบบปรับอากาศ	เป็นต้น		ดังนั้น	การดำาเนินธุรกิจ
ทีผ่า่นมา	บรษิทัฯ	ได้สง่เสรมิการดำาเนนิงานด้านความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	ซึง่พนกังานได้ถือปฎิบตัเิปน็ปกติในการดำาเนินงาน	
อาทิ	เช่น		การอนุรักษ์พลังงาน	การลดค่าใช้จ่าย	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางาน	
เป็นต้น

  การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย
	 	 บรษิทัฯ	ตระหนกัถึงผลกระทบทีเ่กิดจากการดำาเนนิธุรกิจและประเดน็ทีห่ยิบยกโดยผูม้สีว่นไดเ้สยี		ซึง่ตามตาราง
ขา้งลา่งไดแ้สดงถึงชอ่งทางการเชือ่มโยง	และการดำาเนินงานเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีในประเดน็ตา่งๆ

		 ผู้มีส่วนได้เสีย			 ประเด็นที่หยิบยก			 การเชื่อมโยง		 การตอบสนอง

	 ผู้ถือหุ้น				 	ผลตอบแทนการลงทุน					 	การประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี					 	การประกอบกิจการด้วย

  	ความยั่งยืนของบริษัท				 	เว็บไซต์บริษัทฯ						 		ความเป็นธรรม

  	มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี				 	โทรศัพท์					 	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

	 พนักงาน				 	ค่าตอบแทนและ					 	กล่องรับข้อคิดเห็นเสนอแนะ					 	การเคารพสิทธิมนุษยชน

	 	 		ผลประโยชน์ที่เหมาะสม					 	โทรศัพท์สายด่วน					 	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  	ความมั่นคงในการทำางาน				 	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์						 	นวัตกรรมและการเผยแพร่

  	สภาพแวดล้อมการทำางาน		 	คณะกรรมการสวัสดิการ					 		นวัตกรรมจากการดำาเนินงาน

	 	 		ที่เหมาะสม	ปลอดภัย					 	กิจกรรมประจำาปี					 		ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

	 ลูกค้า			 	ราคา				 	การสำารวจความพึงพอใจ					 	ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

  	คุณภาพ				 	การพบปะเยี่ยมเยียน					 	นวัตกรรมและการเผยแพร่

  	การปรับปรุง/พัฒนาสินค้า	 	โทรศัพท์					 		นวัตกรรมจากการดำาเนินงาน

	 			 		เพื่อลดต้นทุน				 	โทรสาร					 		ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม		 	

      	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์		 

		 ผู้มีส่วนได้เสีย			 ประเด็นที่หยิบยก			 การเชื่อมโยง		 การตอบสนอง



รายงานประจําป 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) 37

				การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
	 บริษัทฯมุ่งมั่นปฎิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเสมอภาค	และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน
ที่เป็นธรรม		หลีกเลี่ยงการดำาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
รวมทั้งส่งเสริมการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ		โดยได้จัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจ	เพื่อให้พนักงานใช้
เป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมหรือการกระทำา	ในประเด็น	ดังต่อไปนี้
	 (1)		การแข่งขันที่เป็นธรรม

	 ปฏิบตัอิย่างเสมอภาค	และเปน็ธรรม	และตัง้อยู่บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนทีเ่ปน็ธรรมท้ังสองฝา่ย
  	 ปฎิบัติให้สอดคล้องกับหลักสากล	ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับหลักการปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าท่ีดี	
	 (2)		การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า
  	 ให้ความร่วมมือ	ชี้แจง	ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม
	 	 	 ในการทำางานของผู้ขาย	ผู้รับเหมา	ที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ
	 (3)		การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของธุรกิจอื่น

	 รักษาความลับของลูกค้า	โดยไม่นำาไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ
	 (4)		การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

	 เปิดโอกาสให้พนักงานไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเสรี
	 ในปีที่ผ่านมา	ไม่มีข้อร้องเรียนหรือโทษปรับในประเด็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ	

				การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	ยึดมั่นในความถูกต้อง	ไม่เรียก	รับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	นอกเหนือจาก

ผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า	หากพบขอ้มลูว่ามกีารเรยีก	รบั	หรอืการจา่ยผลประโยชน์ใดๆ	ท่ีไมส่จุรติเกดิขึน้	บรษิทัฯ	
จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	และแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว
	 บริษัทฯ	 ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	และกำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท	 เพ่ือสื่อสารให้กับพนักงานได้รับทราบ	 รวมทั้งกำาหนดเป็น
หัวข้อหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่		
	 บรษิทัฯ	ได้จดัให้มกีารประเมนิความเสีย่งระดับปฏิบตักิาร	ซึง่ในประเดน็ความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทจุริตคอรร์ปัชัน่		
บริษัทฯ	ได้กำาหนดมาตรการควบคุมในเรื่องต่างๆ	ดังนี้
	 (1)		การจัดซื้อ-จัดจ้าง
  	 ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ
	 (2)		การเก็บรักษาเงินสดและเงินสดย่อย
  	 มีการกำาหนดวงเงินและผู้รักษาเงินสดและเงินสดย่อย
  	 เข้าตรวจนับโดยไม่แจ้งให้ผู้รักษาเงินสด-เงินสดย่อยทราบล่วงหน้า

	 คู่ค้าและ	 	ได้รับการปฎิบัติที่เป็นธรรม				 	การเยี่ยมชม/พบปะ					 	การประกอบกิจการ

	 เจ้าหนี้	 	ปฏิบัติตามสัญญา	และ			 	โทรศัพท์					 		ด้วยความเป็นธรรม

	 	 		ข้อตกลงต่างๆ				 	โทรสาร				 	

   	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

	 ชุมชนและ	 	การดูแลรักษา	 	การพบปะ	พูดคุยกับผู้นำาชุมชน			 	การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

	 	สังคม		 		สภาพแวดล้อม		 	โทรศัพท์			 	การดูแลรักษา	สิ่งแวดล้อม

		 ผู้มีส่วนได้เสีย			 ประเด็นที่หยิบยก			 การเชื่อมโยง		 การตอบสนอง		 ผู้มีส่วนได้เสีย			 ประเด็นที่หยิบยก			 การเชื่อมโยง		 การตอบสนอง

 2.2 การดำาเนินงาน
มิติความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
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มิติความยั่งยืนด้านสังคม
				การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยหลีกเล่ียงการกระทำาท่ีอาจก่อให้เกิดการลิดรอน	หรือละเมิดสิทธิ  
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน	โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน	ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	เพื่อหาข้อยุติ	
แก้ไข	ปรับปรุงอย่างมีเหตุและผล
	 ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว

	 (3)		การควบคุมสินค้าคงคลัง
  	 มีการจัดทำาใบบันทึกรับ-จ่าย		และสอบทานกับข้อมูลที่บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์		
  	 จัดทำาสรุปการเคลื่อนไหวทุกสิ้นเดือน
  	 ตรวจนับสินค้าคงคลังทุกประเภททุก	6	เดือน
	 (4)		การขายเศษวัสดุเหลือใช้
  	 จัดให้มีการประมูลทุก	6	เดือน
   มีการตรวจชั่งนำ้าหนักร่วมกัน	พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   
	 (5)		การรับ	การให้ของขวัญ	หรือประโยชน์อื่นใด
  	 พึงหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง	การรับของขวัญ	ของกำานัล	หรือสินนำ้าใจ
   กรณีได้รับของจากการทำาธุรกรรมของบริษัทฯ	ต้องส่งมอบของดังกล่าวให้กับบริษัทฯ	เพื่อนำาไปใช้ให้เกิด
	 	 	 ประโยชน์สูงสุด
	 (6)		การซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัท
   ไม่ใช้ข้อมูลภายใน	เพื่อประโยชน์ของตน	หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น
	 ทั้งนี้		บริษัทฯจัดให้มีสายด่วน	โทร.	0-2323-1085	ต่อ	1234	สำาหรับรับแจ้งเบาะแสการทุจริต	ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มี
การแจ้ง	หรือร้องเรียนในประเด็นที่อาจให้เกิดการทุจริต

				นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	
	 บริษัทฯ	มุ่งมั่น	ส่งเสริม	ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำางานต่างๆอย่างต่อเนื่อง	เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบ
ในทางลบที่อาจเกิดขึ้น	รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า	และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำาเป็น

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

			 รายได้จากการขาย	และบริการ	 ล้านบาท	 756.26	 760.57	 511.06

	 กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิสำาหรับปี			 ล้านบาท	 42.91	 103.65	 95.86

	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น				 ล้านบาท	 4.85	 11.08	 9.54

	 ค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงาน	 ล้านบาท		 121.90	 119.26	 114.67

	 ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล	และหน่วยงานราชการท้องถิ่น	เช่น			 ล้านบาท	 1.70	 1.76	 1.59	

	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีบำารุงท้องถิ่น	ภาษีโรงเรือน	 

 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ	เพื่อพัฒนาและสนับสนุนด้านสังคม	และชุมชน	 บาท	 44,885	 87,652	 21,939

	 อัตราเงินสมทบที่องค์กรจ่ายเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ให้แก่พนักงาน		 ร้อยละ	 3	 3	 3

	 	 ของฐาน

	 	 เงินเดือน

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

	 ร้อยละของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปที่มาจากคนในท้องถิ่น			 ร้อยละ	 52	 52	 42

					 ผลการดำาเนินงาน			 หน่วย	 2560								2561						 2562	

			 รายได้จากการขาย	และบริการ	 ล้านบาท	 756.26	 760.57	 511.06

	 ล้านบาท	 42.91	 103.65	 95.86

	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น				 ล้านบาท	 4.85	 11.08	 9.54

	 ค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงาน	 ล้านบาท		 121.90	 119.26	 114.67

	 ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล	และหน่วยงานราชการท้องถิ่น	เช่น			 ล้านบาท	 1.70	 1.76	 1.59	

	 บาท	 44,885	 87,652	 21,939

	 ร้อยละ	 3	 3	 3

	 	 ของฐาน

	 	 เงินเดือน

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

	 ร้อยละของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปที่มาจากคนในท้องถิ่น			 ร้อยละ	 52	 52	 42



รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) 39

			การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 บริษัทฯ	มีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม	ให้การปฏิบัติงานของพนักงานท่ีหลากหลายและแตกต่าง
สามารถทำางานร่วมกันได้		รวมถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน	เช่น	ค่าตอบแทนและผลประโยชน์	การพัฒนา	ความสามารถ	
การเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน	
	 ตามกฎกระทรวง	 เรื่อง	 กำาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน	พ.ศ.	2549		บริษัท	จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

 	 การตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่าง	ระดับเสียง	ปริมาณฝุ่น	ตามระยะเวลาที่กฎกระทรวงฯกำาหนด	รวมถึง
	 	 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในบริเวณที่มีป้ายกำาหนด
 	 ผลการฝึกซ้อมอบรมดับเพลิง	และอพยพหนีไฟในช่วงกลางคืน	ตามระยะเวลาที่กฎกระทรวงฯ	กำาหนด
 	 การสุ่มตรวจวัดพนักงานเกี่ยวกับสารเสพติด
 	 ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงจากการตรวจที่พบข้อบกพร่อง
 	 การเกิดอบุตัเิหตจุากการทำางาน	ซึง่จะมกีารตรวจสอบหาสาเหต	ุและกำาหนดแนวทางแก้ไข	และมาตรการในการ
	 	 ป้องกัน		ซึ่งในปี	2562	เกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน	11	ราย	ในจำานวนนี้มี	5	รายที่หยุดงานเกิน	3	วัน
 	 การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย
 	 การตรวจสุขภาพพนักงาน	ประจำาปี

	 บรษิทัฯ	ไดร้บัรางวัลเกียรติยศสงูสดุสถานประกอบกิจการดเีดน่ดา้นแรงงานสมัพันธ์และสวัสดกิารแรงงาน	ประจำาป	ี
2562		นับเป็นปีที่	15	ติดต่อกัน	(พ.ศ.2548	–	พ.ศ.2562)

ทำางาน	 (คปอ.)	จำานวน	11	คน	 โดยมีผู้แทนฝ่ายบริหารเป็นประธานคณะกรรมการ	
มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนระดับบังคับบัญชา	 4	 คน	ผู้แทนระดับปฏิบัติ
การที่ผ่านการเลือกตั้งจากพนักงาน	5	คน	และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ	เป็น
เลขานุการ	ซึ่งในปี	2562	คปอ.	ได้มีการประชุมทุกเดือน	เพื่อติดตามการดำาเนินงาน
ด้านความปลอดภยัฯ	ตามแผนงานประจำาปท่ีีไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการ	ไดแ้ก่
			 การตรวจสภาพแวดล้อมการทำางาน		เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำางาน	
			 การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตไุฟไหม้	ป้ายสัญ-
	 ลักษณ์ของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
			 การตรวจวัดจุดร้อน	THERMOSCAN	อุปกรณ์ไฟฟ้า	เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้	

			 จำานวนพนักงานรวม		    

  	 พนักงานประจำา	 คน	 519	 487	 458

  	 พนักงานชั่วคราว			 คน	 95	 110	 62

	 จำานวนพนักงานจำาแนกตามเพศ	     

  	 ชาย			 คน		 205	 198	 168

  	 หญิง		 คน	 409	 399		 352

	 จำานวนพนักงานจำาแนกตามระดับพนักงาน    

  	 ระดับปฏิบัติการ		 คน	 341	 335	 276

  	 ระดับบังคับบัญชาและสายวิชาชีพ		 คน	 250	 241	 222

  	 ระดับผู้จัดการ		 คน	 23	 21	 22

	 ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ	 	 	 	

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

					 ผลการดำาเนินงาน			 หน่วย	 2560								2561						 2562	
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					 ผลการดำาเนินงาน			 หน่วย	 2560								2561						 2562	

			ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

 บริษัทฯ	ผลิตและส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพ	ตรงตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้า	รวมถึงมีระบบรับฟังข้อคิดเห็น 
เสนอแนะ	หรือข้อร้องเรียน	ซึ่งบริษัทฯ	จะนำาประเด็นที่มีนัยสำาคัญดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง	และดำาเนินการแก้ไขอย่าง
รวดเร็วภายในเวลาที่สมควร
 ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน	Oeko-tex	Standard	100		สำาหรับผลิตภัณฑ์	Class	II	กล่าวคือผลิตภัณฑ์
ของบริษัทไม่เป็นอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสผิวหนัง
 ในปีท่ีผ่านมา	 ไม่มีประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับข้อกำาหนดและการใช้สอย
ผลิตภัณฑ์และบริการ

			การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

	 บริษัทฯ	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสังคมชุมชน
	 ในปีท่ีผ่านมา	การดำาเนินงานไม่มีผลกระทบเชิงลบหรือมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำาคัญ
ต่อชุมชนท้องถิ่น

					 ผลการดำาเนินงาน			 หน่วย	 2560								2561					 2562	

					 ผลการดำาเนินงาน			 หน่วย	 2560								2561						 2562	

			 ร้อยละของพนักงานใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมนโยบาย	และแนวปฏิบัติการ				 ร้อยละ	 100	 100	 100
	 ต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร	 	 	 	

	 จำานวนข้อร้องเรียน	เกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	 ครั้ง	 0	 0	 0
	 และการดำาเนินการแก้ไขอย่างเป็นทางการ

			 ผลการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า				 ร้อยละ	 90	 95	 92

	 ข้อร้องเรียนจากลูกค้า	 ครั้ง	 15	 10		 5

	 อัตราการกลับมาทำางานหลังจากการลาคลอด		 ร้อยละ	 100	 100	 100

			 จำานวนพนักงานที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ		 คน	 7	 7	 7

	 จำานวนพนักงานที่อยู่ในคณะกรรมการความปลอดภัย    

  	 ตัวแทนนายจ้าง	และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ		 คน	 2	 2	 2

  	 ตัวแทนลูกจ้าง	(คน)	 คน	 9	 9	 9

	 อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน	(IFR)	(รายต่อล้านชั่วโมงการทำางาน)	 ppm		 11	 10	 8.74

	 อัตราการเกิดโรคจากการทำางาน	(ISR)	(รายต่อล้านชั่วโมงการทำางาน)		 ppm			 	0	 0	 0

	 จำานวนอุบัติเหตุจากการทำางานที่หยุดงานเกิน	3วัน	 ราย	 5	 7	 5

 อัตราการลาหยุดงานที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากการทำางาน		 ราย	 0.013	 0.056	 0.0015

	 ต่อชั่วโมงการทำางาน	(AR)	   

	 จำานวนผู้เสียชีวิตจากการทำางาน		 คน	 0	 0	 0

	 ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี	 ชั่วโมง	 6.34	 6	 5.35

	 พนักงานที่ได้รับการประเมินผลการดำาเนินงาน		 ร้อยละ	 100	 100	 100

	 อัตราส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงและชาย				 อัตราส่วน	 62:38	 62:38	 63:37

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

	 อัตราการลาออก	(Turn	Over	Rate)			 ร้อยละ	 29.40	 21.30	 28.29
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มิติความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
				การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 ท่ีต้ังบริษัทฯ	เลขท่ี	205	หมู่	4	ถนนสุขุมวิท	ก.ม.	39.5	ตำาบลบางปูใหม่	อำาเภอ	เมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	
10280		ขนาดของท่ีดิน	218	ไร่		33	ตารางวา	โดยบริษัทฯเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ	พ้ืนท่ีโดยรอบท่ีต้ังบริษัทฯ	ในรัศมี	5	กิโลเมตร	
เป็นชุมชน	วัด	โรงเรียน	สถานท่ีราชการ	โดยด้านทิศใต้ของบริษัทความยาวประมาณ	500	เมตรติดกับถนนเลียบชายฝ่ังอ่าวไทย
	 ตลอดระยะเวลาการดำาเนินธุรกิจท่ีผ่านมา	บริษัทฯ	 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและชุมชนโดยรอบบริษัทใน
ประเด็นเก่ียวกับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม	อาทิ	เช่น
 	 เข้าร่วมโครงการการวางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพ่ือการติดตามระดับและคุณภาพนำา้ใต้ดินพ้ืนท่ีบริษัทฯ

	 เพ่ือประเมนิสถานภาพทางสิง่แวดลอ้มของดนิและนำา้
ใตด้นิ	ตามกฎหมายการจดัการการปนเปอนในดนิและนำา้
ใต้ดินภายในบรเิวณโรงงาน	และ	เกณฑ์มาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพษิ	และกรมทรัพยากรนำา้บาดาลและสามารถ
ใชป้ระโยชนส์ำาหรบัวางแผนฟนฟูแหลง่ดนิและนำา้ใตด้นิที่
ถูกปนเปอนกลับสู่สภาพเดิมหรือดีข้ึน	ตลอดจนเฝ้าระวัง
สารจากแหล่งปนเปอน	ในอนาคต

 	 ร่วมกับชุมชนคลองตำาหรุจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพ่ือป้องกันการกัดเซาะริมชายฝ่ังบริเวณปากคลองตำาหรุ

รปูท่ี1	ตำาแหน่งเจาะบอ่สงัเกตกุารณใ์นพ้ืนทีด่ำาเนินโครงการบน	Plot	Plan

	 ในปีท่ีผ่านมาไม่มีประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญเก่ียวกับการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านส่ิงแวดล้อม	 เช่นการปล่อยนำา้ท้ิง	
ของเสีย	หรือการหกร่ัวไหล

ปลูกเมื่อ 2559 ปัจจุบัน

					 ผลการดำาเนินงาน			 หน่วย	 2560								 2561						 2562	

	 				วัตถุดิบหลัก	
  	 ฝ้าย		 ตัน	 3,473	 3,530	 2,153
  	 โพลีเอสเตอร์		 ตัน	 3,342	 3,338	 1,975
	 ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิล			 	 	 	
  	 นำ้ามันดีเซล 		 MJ	 147,865	 156,606	 82,800
  	 NGV	 MJ	 29,840,411	 32,822,105	 20,597,251
	 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	 MJ	 131,852,580	 135,411,462	 103,584,413
	 ปริมาณการใช้นำ้าจำาแนกตามแหล่งนำ้า    
  		 นำ้าประปา		 ลบ.เมตร		 162,387	 152,314	 132,778
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3    การดำาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
 (1)		 บริษัทฯไม่มีเรื่องถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่ว่าการดำาเนินงานของ
บริษัทฯมีการฝ่าฝนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ	8	ข้อ	อย่างมีนัยสำาคัญ
	 (2)			 การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า	มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม		หรือไม่เป็น
ไปตามหลักการ	8	ข้อ	โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน	และเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ 
ชื่อเสียง	หรือความน่าเชื่อถือ	ของบริษัทฯอย่างมีนัยสำาคัญ

4    กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 ตามประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน	เร่ืองหลักเกณฑ์	และวธีิการเลอืกตัง้คณะกรรมการสวัสดกิารในสถาน
ประกอบกิจการ	บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ	 โดยผ่านการเลือกต้ังจากพนักงาน	คณะกรรมการ
สวัสดิการซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่ตรวจตรา	ควบคุม	ดูแล	และเสนอแนะ	การจัดสวัสดิการที่บริษัทฯ	จัดให้แก่พนักงาน	ได้แก่		
การจัดรถรับ-ส่ง	หอพัก	พยาบาล	กีฬา	บันเทิง	โภชนาการ	และเผยแพร่ความรู้แล้ว	บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม	ชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อม		ซึ่งในปี	2562	ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวาระต่างๆ		ดังนี้ิ

			ทำาบุญถวายเทียนในวันเข้าพรรษา	วัดปานประสิทธิ	และวัดตำาหรุ	ต.บางปูใหม่		อ.เมืองสมุทรปราการ	จ.สมุทรปรการ
			 ร่วมทอดกฐินพระราชทาน	ประจำาปี	 2562	 กับสำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	ณ	 วัดบวรมงคลราชวรวิหาร	 และ	สำานักงาน 
					 เทศบาลบางปู	ณ	วัดอโศการาม		ต.บางปูใหม่	อ.เมืองสมุทรปราการ
				ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำาปีกับวัดป่าพิชัยวัฒนมงคล	ต.บางปูใหม่		อ.เมืองสมุทรปราการ								จ.สมุทรปราการ

	 มอบของขวัญ	 ขนมและอาหารเนิ่องในวันเด็ก	 ให้กับเด็กนักเรียน	 โรงเรียนคลองบางปู	 โรงเรียนวัดตำาหรุ	 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์	 
	 ต.บางปูใหม่	อ.เมืองสมุทรปราการ	จ.สมุทรปราการ

					 ผลการดำาเนินงาน			 หน่วย	 2559								 2560						 2561	

  		 นำ้าบาดาล		 ลบ.เมตร		 	101	 1,124	 51
	 การนำานำ้าผ่านระบบ	RO	กลับมาใช้ใหม่			 ร้อยละ	 14.57	 11	 15.76
	 ปริมาณนำ้าทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน		 	ลบ.เมตร	 162,000	 153,438	 133,076
	 ปริมาณของเสีย		 	 	 	
  		 ของเสียอันตราย						 ตัน	 0	 0	 0
  		 ของเสียไม่อันตราย		 ตัน	 800	 800	 792
	 การรั่วไหลของสารเคมี/นำ้ามัน/นำ้าทิ้ง/ของเสีย	ที่มีนัยสำาคัญ	 ครั้ง	 0	 0	 0
	 ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม		 ล้านบาท	 2.73	 0	 0
	 ค่ากำาจัด	และบำาบัดของเสีย		 บาท	 120,000	 120,000	 120,000
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		ร่วมบริจาคโลหิต	กับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ	ณ	สถานตากอากาศบางปู		ต.บางปูใหม่		อ.เมืองสมุทรปราการ		 	
	 จ.สมุทรปราการ

5    การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

	 (1)		 นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
	 บริษัทฯ	มีนโยบายป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น	 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนและอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท	ดังนี้

	 “บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจตามค่านิยม	“คุณธรรม		คุณภาพ		คุณประโยชน์”	และมีการบริหารจัดการที่ดี	ให้มีการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์	ไม่ทุจริต	โดยให้มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน	ถูกต้อง	และคำานวณภาษี	รวมทั้งชำาระภาษีให้ถูกต้อง	ไม่ให้
จ่ายสินบนให้ผู้เกี่ยวข้อง”	

	 ตลอดระยะเวลาการดำาเนินธุรกิจที่ผ่าน	บริษัทฯ	ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอด	ทำาให้บริษัทฯ	เป็นที่น่าเชื่อถือจาก
ภาครัฐและสังคม						
	 (2)	 การดำาเนินการ
	 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น		โดยกำาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแล	และควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น		ดังนี้
 	 	 ส่งเสริม	ปลูกฝังค่านิยม	และถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ	ผู้บริหาร		และพนักงาน		ต้องรับทราบ	
ทำาความเข้าใจ	โดยให้มีการสื่อสารและฝึกอบรม	และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด		
 	 	 จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พียงพอและเหมาะสม			เพ่ือปอ้งกันมใิห้การดำาเนนิธุรกิจของบรษิทัมสีว่นเก่ียวข้อง
กับการทุจริตคอร์รัปชั่น
 	 	 จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน		เพื่อติดตามดูแลให้มีการตรวจสอบเป็นการประจำา	และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือกรรมการผู้จัดการ	 	ทั้งนี้ได้กำาหนดให้การตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น	 เป็นส่วน
หนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน
 	 	 ประเมินตนเองโดยใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption:	CAC)	
มาพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสม	

			 กิจกรรมทำาบุญบริษัทประจำาปี	 	 พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติประวัติและของที่ระลึกสำาหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความขยัน 
	 หมั่นเพียรประจำาปี	และพนักงานที่มีอายุงานครบ	10	ปี
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1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
 	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท		คร้ังท่ี		12/2562		เม่ือวันท่ี		17		ธันวาคม		2562				คณะกรรมการบริษัทซ่ึงรวม
ถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคำาอธิบายของฝ่ายจัดการประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียงแล้ว	 	 	 มีความเห็นว่า	บริษัทฯ	มีการปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในครบท้ัง	5	
องค์ประกอบ	โดยมีบุคลากรดำาเนินการได้เพียงพอและ	เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำาเนินธุรกิจของบริษัท		กล่าวคือ 

องค์ประกอบที่  1. การควบคุมภายในองค์กร 

	 บริษัทฯ	ยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม	 โดยได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	และจัดทำาคู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 เป็นลายลักษณ์อักษร	 เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่		 สำาหรับการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	คณะกรรมการบริษัท	และผู้บริหารจะพิจารณาถึงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบ	มเีหตผุล	โดยคำานงึถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ	เปน็สำาคญั		ทัง้น้ี	บริษทัฯ	ไดช้ีแ้จง
และเผยแพรร่ะเบยีบขอ้บงัคบัในการทำางาน	การปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ	และกำาหนดให้มกีารตดิตามและประเมนิผล
การปฏิบัติโดยสำานักตรวจสอบภายใน

	 บริษัทฯ	ได้กำาหนดบทบาท	หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ	ดูแลให้มีการกำาหนด
เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้	 	 โดยร่วมพิจารณา	ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนประจำาปีตามที่ฝ่าย
จัดการจัดทำาแผนดำาเนินงานภายใต้	 สถานการณ์ต่างๆ	 ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป	 	และไม่มีการสร้าง
จูงใจที่รุนแรงให้พนักงานต้องปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่สูงเกินจริงซึ่งอาจนำาไปสู่การกระทำาที่ทุจริต

	 โครงสรา้งการจดัองค์กรของบรษิทัฯ	ไดก้ำาหนดสายการบงัคบับญัชา	ไว้อย่างชดัเจน		มกีารจดัทำาเปน็เอกสารระเบยีบ
ปฏิบัติ	คู่มือการทำางาน	และใบพรรณาลักษณะงานของพนักงาน		ทั้งนี้	ส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล	ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม	การจัดหา	พัฒนา	และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
ท่ีเหมาะสม		รวมถึงการส่ือสาร		การประเมินผลการปฏิบัติงาน		การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี		
และการจัดทำาแผนการพัฒนาและสืบทอดตำาแหน่งงาน

	 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการสอบถาม	แจ้งข้อมูล	ข้อร้องเรียน	หรือข้อสงสัย		ทั้งนี้		บริษัทฯ		มีมาตรการในการเก็บ
รักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล		ซึ่งในปี	2562	ไม่มีการแจ้งเบาะแส

องค์ประกอบที่  2. การประเมินความเสี่ยง 

	 บรษิทัฯ	จดัทำางบการเงินโดยปฏิบติัตามหลกัการบญัชทีีรั่บรองท่ัวไป	ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต
ท่ีได้รับความเห็นชอบโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ซ่ึงรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำาปี	

	 บริษัทฯ	มีคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม	หรือกระบวนการ 
รวมถึงแนวทางเพ่ือปอ้งกันหรอืลดความเสีย่ง		ทัง้น้ี	ใหส้ำานกัตรวจสอบภายในนำาผลการประเมนิความเส่ียงมาจดัทำาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำาปี		และในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	กำาหนดให้ฝา่ยจดัการเข้าร่วมประชมุเพ่ือช้ีแจงประเดน็
ที่คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัย	ซึ่งในปี	2562	ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำาคัญส่อไปทางทุจริต

องค์ประกอบที่  3. การควบคุมการปฏิบัติงาน   
 
	 บริษัทฯ	มีมาตรการควบคุมภายในครอบคลุม	 กิจกรรม	กระบวนการต่างๆ	ที่กำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร	 	มีการ
กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการอนุมัติ	การบันทึกรายการ	และการดูแลการจัดเก็บทรัพย์สินที่แยกออกจากกัน
โดยเด็ดขาด	รวมถึงการกำาหนดขอบเขต	อำานาจหน้าท่ี	และวงเงินอนุมัติของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
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	 	 บริษัทฯ	ใช้คอมพิวเตอร์ระบบ		AS/400	ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน		การจัดซื้อ	การควบคุม
สนิคา้คงคลงั	และการบรหิารงานบคุคล	โดยมอบหมายให้สว่นพัฒนาระบบข้อมลูเปน็ผูพิ้จารณาถึงความจำาเปน็ในการจดัหา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	และดูแล	กำาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศของบริษัท
ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ		

 	 ในปี	2562	บริษัทฯ	ไม่มีการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
นอกจากการทำาธุรกรรมปกติกับกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกัน	ซึง่เปน็ไปตามเงือ่นไขทางการคา้ทีเ่ปน็ธรรมและไมก่่อใหเ้กิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์	 	 โดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทำากับบุคคลภายนอก	และนำาเร่ืองเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา	
ก่อนเสนอขออนุมตัใินการประชมุคณะกรรมการบริษทั	โดยกรรมการผูม้สีว่นได้เสยีในการทำาธุรกรรมนัน้ๆ	ไมเ่ข้ารว่มประชมุ
ในวาระดังกล่าว		

องค์ประกอบที่  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมให้กรรมการรับทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	7	วัน	ซึ่งฝ่ายจัดการรับผิดชอบการจัดทำาข้อมูล	รายละเอียด	รวมทั้ง
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง	ตลอดจนจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมหากคณะกรรมการต้องการ	เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ	ซึง่จะมกีารบนัทึก	ความเหน็	หรอืขอ้สงัเกตของกรรมการในรายงานการประชมุฯ		ทัง้นี	้เลขานุการบรษิทัมหีน้าทีเ่ก็บ
รกัษารายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	และผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิรับผดิชอบการจดัเก็บเอกสารทางการเงนิ
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด

  บริษัทมีกระบวนการสื่อสารภายในโดยการติดประกาศ	หรือผ่านระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์	 รวมถึงการชี้แจง
หน้าท่ีงานของแต่ละหน่วยงาน	 	บริษัทกำาหนดให้ส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการรับแจ้งข้อมูลต่างๆผ่านทางกล่องแสดง
ความคิดเห็น	 รวมถึงโทรสายด่วนเพ่ือส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาดำาเนินการ	 	 สำาหรับข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับ
การฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท		ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับเรื่องเพื่อแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ	สำาหรับการสื่อสาร
ภายนอกบริษัทมอบหมายให้ส่วนงานธุรการติดต่อ	ประสานงานในประเด็นที่มีเรื่องร้องเรียนจากชุมชนรอบบริษัท			ซึ่งในปี	
2562		ไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

องค์ประกอบที่  5.  ระบบการติดตาม 

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	กำาหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำาเนินธุรกิจ	พร้อมท้ังช้ีแจง	และแนวการ
แก้ไขในกรณีท่ีผลการดำาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำาหนด	และถือเป็นวาระเร่ืองสืบเน่ือง

  บริษัทฯ	กำาหนดให้สำานักตรวจสอบภายใน	มีหน้าท่ีสอบทานการปฏิบัติ	 	 โดยจัดทำาแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำาปี	 	และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการบริหาร	และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส	

	 	 บรษิทัฯ	มนีโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกับการรายงานเมือ่เกิดเหตกุารณ์ซึง่อาจกระทบตอ่ชือ่เสยีงและฐานะ
การเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ		รวมถึงแนวทางและความก้าวหน้า/ผลของการแก้ไข	สำาหรับปี	2562	ไม่มีเหตุการณ์ดัง
กล่าว

2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน

  	ในการประชมุคณะกรรมตรวจสอบ	ครัง้ที	่3/2562	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่8	สงิหาคม	2562	คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดป้ระชุมรว่มกับผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต	โดยไมม่ฝีา่ยจดัการ		เพ่ือรบัทราบข้อสงัเกตจากการเข้าตรวจ	และใหข้อ้คดิเหน็เก่ียว
กับการตรวจสอบ			เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการจดัทำาและการเปดิเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิของบรษิทัมคีวามถูกตอ้ง	
ครบถ้วน	และเชื่อถือได้		ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่าบริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับดี
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 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายใน	รับทราบผลการตรวจสอบ	  
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการเก่ียวกับการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจพบ	 และติดตามผลการปรับปรุง
แก้ไข		และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส	
	 	 จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	 ประจำาปี	 2562	มี
ความเห็นว่า	บริษัทฯ	มีบุคลากรปฏิบัติงานตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ครบทั้ง	5	
องค์ประกอบ	ซี่งเพียงพอและ	เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

	 	 (1)	 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบตามที่ฝ่ายจัดการเสนอแต่งตั้งนางสาววนิดา		โชคเหมาะ		หัวหน้า
แผนกตรวจสอบภายใน	ทำาหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	 โดยนางสาววนิดา	 โชคเหมาะ	มีคุณสมบัติทั้งทางด้าน
การศึกษา	อบรม	และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน	และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการ
ดำาเนินงานของบริษัท	จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
	 	 (2)	 บริษัทฯ	มอบหมายให้นางสาวประยูร	ศรีพระราม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินทำาหน้าที่หัวหน้างานกำากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน	 	 เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท		โดยคุณสมบัติของนางสาวประยูร	ศรีพระราม	มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน		
เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 พัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำาหรับผู้ทำาบัญชีบัญชีเป็นประจำาทุกปี	 และปัจจุบันได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ใช้งาน	และผู้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		โดยมีบทบาท	Creator,	Contact	Person,	SHLD	
Report	Creator,	ISSUER	Member		และ	Chief	Financial	Officer	จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
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รายการระหว่างกัน

2	 นโยบายการกำาหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน
  	 การซื้อขายสินค้า	ราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	
	 	 	 และเป็นไปตามราคาตลาด
  	 การเชา่พ้ืนทีอ่าคารโรงงาน	ทีด่นิ	และเครือ่งจกัรทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน	เปน็รายการทีม่ลีกัษณะเฉพาะ	ไมส่ามารถแสดง
	 	 	 ได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป		จึงคำานวณจากฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	การใช้ประโยชน์ที่เป็นธรรม	และเป็นที่
	 	 	 ยอมรับทั้งสองฝ่าย
  	 การให้บรกิารระบบสาธารณูปโภค	ราคาคำานวณจากฐานคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วข้องตามสดัสว่นท่ีใชร้ว่มกัน	และเปน็
	 	 	 ที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย
3	 ความจำาเป็นและความสมเหตุผล	
		 	 	 เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
4	 นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต รายการซึ่งเป็นธุรกิจปกติ	หรือตามข้อตกลงของสัญญายัง	
	 ดำาเนินต่อไป	ตามเงื่อนไขที่เป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย	และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
5	 ไม่มีการทำารายการระหว่างกันประเภทต่างๆ	รวมทั้งการซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝน	/	ไม่ปฏิบัติตาม
	 กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1	 ในปี	2562		บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ดังนี้

 บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวของ /             มูลค่า (ลานบาท)             มูลค่า (ลานบาท)             มูลค่า (ลานบาท)            
         ลักษณะรายการ                 เหตุผลและความจำาเปน  
 ความสัมพันธ์กับบริษัท     ป 2562      ป 2561

 บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) (SUC)    บริษัทซื้อสินค้าประเภท ฝ้าย  297    371  เป็นการจัดหาร่วมกัน   
 -  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเส้นใยสังเคราะห์   สำาหรับบริษัทในกลุ่ม เพื่อมี
   ในสัดส่วนร้อยละ 49.88 เจ้าหนี้ค้างจ่าย   อำานาจในการต่อรองเรื่อง
  และมีกรรมการร่วมกัน*     ต้นงวด 53 21 ราคาและปริมาณ
      ปลายงวด 5 53

   บริษัทจำาหน่ายเงินลงทุน 25  ลดต้นทุนและความซำ้าซ้อน
   บางส่วนซึ่งเป็นหุ้นสามัญของ   ของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการ
   บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด   จัดทำารายงานทางการเงิน 
   ลูกหนี้ค้างชำาระ 
            ต้นงวด - -
       ปลายงวด - -

 บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำากัด (UG)  บริษัท ขายผ้าดิบ  2   3  สนับสนุนธุรกิจปกติ 
 -  SUC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UG  บริษัท ให้เช่าพื้นที่อาคาร 3 5 ในลักษณะ supply chain
  ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โรงงานบางส่วน   ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
  และมีกรรมการร่วมกัน* บริษัท ให้บริการ 1 1 ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
   ระบบสาธารณูปโภค   ใช้ร่วมกัน
   ลูกหนี้ค้างชำาระ 
      ต้นงวด 1 1
      ปลายงวด 1 1

 บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด (MRC)  บริษัท ให้เช่าพื้นที่อาคาร 2 2 ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
 -  SUC ถือหุ้น MRC ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 โรงงาน   ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
  และมีกรรมการร่วมกัน*  ลูกหนี้ค้างชำาระ 
            ต้นงวด - -
       ปลายงวด - -

 บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จำากัด (USM) บริษัท ให้เช่าเครื่องจักรปันด้าย 1   2 ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
 -  SUC ถือหุ้น USM ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ลูกหนี้ค้างชำาระ   ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว/ 
 -  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำากัด       ต้นงวด - - ไม่เหมาะสมกับการ
  (กลุ่มดารกานนท์) ถือหุ้น UT และ USM     ปลายงวด - - ผลิตปัจจุบันของบริษัทฯ 
  ในสัดส่วนร้อยละ 6.11 และ 74.99     
  ตามลำาดับ    
 -  UT และ USM มีกรรมการร่วมกัน* 

 บริษัท ยูเนี่ยนโซจิรุชิ จำากัด (UZ) บริษัท ให้เช่าที่ดินบางส่วน 12   12 ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
 -  SUC ถือหุ้น UZ ในสัดส่วนร้อยละ 51 ลูกหนี้ค้างชำาระ   ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน
   และมีกรรมการร่วมกัน      ต้นงวด - - 
       ปลายงวด - -    
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2.    ผลการดำาเนินงาน  และความสามารถในการทำากำาไร (Results of Operations)

2.1  รายได้

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝายจัดการ
  ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสำาหรับปี	2562		ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
สามารถวิเคราะห์และอธิบาย	ได้ดังต่อไปน้ี

1. ภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญ (Overview)

	 	 บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจสิ่งทอ	โดยมีโรงงานปั่นด้าย	และโรงงานทอผ้า	สำาหรับการผลิตผ้าทอ	ตามคำาสั่งซื้อ	ทั้งผ้าฝ้าย 
100%	ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์	และใยสังเคราะห์อื่นๆ	ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ลูกค้ากำาหนด
	 	 ในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น	การจัดการ	หรือ
การประกอบธุรกิจ

1.1  ปัจจัยที่มีผลต่อการดำาเนินธุรกิจ 

	 	 ในปี	2562	 เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลง	สภาวะการส่งออกสิ่งทอมีการปรับตัวลดลง	ราคาวัตถุดิบหลักคือฝ้ายและ
เส้นใยสังเคราะห์มีราคาสูงขึ้น	เนื่องจากราคาฝ้ายในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น	ประกอบกับการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องของ
ค่าเงินบาท	เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา	ทำาให้มูลค่าการส่งออกลดลง	ซ่ึงมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจส่ิงทอของบริษัทฯ	เน่ืองจาก
บริษัทฯ	มีสัดส่วนการส่งออกเป็นหลัก

1.2   สรุปผลประกอบการ

	 	 บริษัทฯ	มีผลกำาไรสุทธิสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	จำานวน		95.86	ล้านบาท	กำาไรลดลง	7.79	ล้านบาท	
เมือ่เทยีบกับป	ี2561	ซึง่มผีลกำาไรสทุธิ	103.65	ลา้นบาท	ตามสรุปรายการท่ีแสดงไวใ้นตารางเปรียบเทยีบผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ	สำาหรับปี	2562	และ	2561				

 รายได้จากการขายและบริการ   511.06 760.57 (249.51) (32.81)
 - ขายส่งออก    443.20 651.33 (208.13) (31.95)
 - ขายในประเทศ    67.86 109.24 (41.38) (37.88)
 รายได้อื่น ๆ    239.21 59.83 179.38 299.82 
 รวมรายได้    750.27 820.40 (70.13) (8.55)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		(หน่วย	:ล้านบาท)

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม
	 รายการ		 ปี					 เพิ่ม	/	(ลด)
     2562     2561    จำานวน    ร้อยละ

 รายได้รวม    750.27 820.40 (70.13) (8.55)
 ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่าย    620.58 799.70 (179.12) (22.40)
 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    0.44 84.23 (83.79) (99.48)
 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้     (34.27) (1.28) 32.99 2,577.34
 กำาไร(ขาดทุน) สุทธิ      95.86 103.65 (7.79) (7.51)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		(หน่วย	:ล้านบาท)

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม
	 รายการ		 ปี					 เพิ่ม	/	(ลด)
     2562     2561    จำานวน    ร้อยละ
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 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

       2562 2561

 อัตรากำาไรขั้นต้นต่อยอดขาย %    (8.43) 2.88
 อัตรากำาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม % 12.78 12.63
 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.11:1 0.13:1
 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น % 9.54 11.08

  (1)  รายได้จากการขาย และบริการ
  ในปี	2562	บริษัทฯมีรายได้จากการขาย	และบริการ	จำานวน		511.06		ล้านบาท	ลดลงจาก	ปี	2561		เท่ากับ		249.51	
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	32.81			แบ่งเป็นการขายส่งออกไปยังต่างประเทศลดลง	208.13		ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ			31.95		
และการขายในประเทศลดลง	41.38	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	37.88		เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง		ลูกค้า
หลกัของตลาดตา่งประเทศมคีำาสัง่ซือ้ลดลง	เกิดจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจของประเทศคูค่า้	สว่นตลาดในประเทศลกูคา้
สัง่ซือ้ลดลง	สาเหตมุาจากอตุสาหกรรมสิง่ทอในประเทศหดตวัมกีารแข่งขันสงู	และลกูคา้นำาเข้าสนิคา้จากอนิเดยี	ปากีสถาน
และเวียดนามที่มีราคาถูกกว่าเข้ามา

	 	 (2)  รายได้อื่น
  ในปี	2562		บริษัทฯ	มีรายได้อื่น	จำานวน		239.21		ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2561		เท่ากับ	179.38		ล้านบาท	หรือ
คิดเป็นร้อยละ	 	 299.82	 	 สาเหตุหลักมาจากการรับรู้กำาไรตามวิธีส่วนได้เสียจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญบาง
ส่วนของบริษัท	ยูนิไฟเบอร์	จำากัด	จำานวน	10.63	ล้านบาท	และกำาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลง
สถานะจำานวน	173.96	ล้านบาท

2.2  ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่าย

       2562 2561
	 รายการ				 หน่วย

•	 ต้นทุนขายสินค้าลดลง	184.52	ล้านบาท	คิดเป็น	ร้อยละ	24.98	สอดคล้องกับการขายท่ีลดลง	และการควบคุมค่าใช้จ่าย
	 ต่างๆ
•	 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง	0.33	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	3.80	สอดคล้องกับการขายส่งออกที่ลดลง	
•		สว่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร	เพิม่ขึน้	5.49	ลา้นบาท		คดิเปน็รอ้ยละ	10.59		สาเหตหุลกัมาจากการตัง้สำารองผลประโยชน์
	 พนักงาน	เพิ่มขึ้น		3.42	ล้านบาท	ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	2562

2.3  กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ
 บริษัทฯ	มีผลกำาไรสุทธิ	ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	จำานวน		95.86		ล้านบาท	กำาไรลดลง	7.79		
ล้านบาท	เมื่อเทียบกับปี	2561			ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ	30.65	ล้านบาท	ซึ่งลดลงจากปี	2561	
เท่ากับ	50.07	ล้านบาท	สาเหตุหลักมาจากยอดขายลดลง	และค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 เมื่อกันส่วนเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ	1.40	บาท	 เป็นเงิน	21.00	 	ล้านบาท	ตามเงื่อนไขในข้อบังคับ
บริษัทแล้ว	บริษัทฯ	มีกำาไรสุทธิ	ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	1.66	บาทต่อหุ้นสามัญ

2.4  ความสามารถในการทำากำาไร

 ต้นทุนขาย     554.14 738.66 (184.52) (24.98)
 ค่าใช้จ่ายในการขาย    8.36 8.69 (0.33) (3.80)
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    57.34 51.85 5.49 10.59
 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน    0.74 0.50 0.24 48.00

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		(หน่วย	:ล้านบาท)

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม
	 รายการ		 ปี					 เพิ่ม	/	(ลด)
     2562     2561    จำานวน    ร้อยละ
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อัตรากำาไรขั้นต้นต่อยอดขาย  

	 	 ในปี	2562	บรษิทัฯ	มผีลขาดทุนขัน้ตน้		43.08	ลา้นบาท	อตัราผลขาดทุนข้ันตน้ร้อยละ	8.43	ของยอดขาย	เมือ่เทียบ
กับปี	2561	ท่ีมีกำาไรข้ันต้น	21.91	ล้านบาท	คิดเป็นอัตรากำาไรข้ันต้นร้อยละ	2.88	ของยอดขาย	อัตรากำาไรข้ันต้นลดลง		เน่ืองจาก
ผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงและราคาวัตถุดิบสูงข้ึนทำาให้ต้นทุนขายเพ่ิมข้ึน	และมีการต้ังสำารองผลประโยชน์พนักงาน
เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	ฉบับที่	7	(พ.ศ	2562)

อัตราส่วนกำาไร(ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม

	 	 บรษิทัฯ	มกีำาไรสทุธิตามงบการเงินทีค่ำานวณตามวิธีสว่นไดเ้สยี	มจีำานวน	95.86	ลา้นบาท	หรอืคดิเปน็รอ้ยละ		12.78		
ของรายได้รวม	เมื่อเทียบกับปี	2561	ซึ่งมีผลกำาไรสุทธิ		103.65	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	12.63		ของรายได้รวม	ปี	2562	
มีกำาไรสุทธิลดลง	สาเหตุหลักมาจาก	ต้นทุนขายสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึน	และการต้ังสำารองผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมเติม	ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน	ฉบับที่	7	(พ.ศ	2562)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 ในปี	2562	บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.11	เท่า	ตำ่ากว่าปี	2561	ที่มีอยู่		0.13		เท่า	เพียงเล็กน้อย
ซึ่งแสดงถึงสัดส่วนของหนี้สินยังอยู่ในระดับตำ่าเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

 	 ตามงบการเงินของบริษัทฯ	ซ่ึงคำานวณตามวิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี	บริษัทฯมีกำาไรสุทธิ		95.86	ล้านบาท 
คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ	9.54	ตำ่ากว่า	 ปี	 2561	ที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ร้อยละ	11.08	

3  ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
  
3.1 ฐานะการเงิน
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	มีฐานะการเงินซึ่งวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์		
หนี้สิน		และส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

	 	 (1)	สินทรัพย์

	 	 บรษิทัฯ	มสีนิทรพัย์รวม	ณ	สิน้ป	ี2562		เทา่กับ		1,163.37		ลา้นบาท	โดยมสีดัสว่นของสนิทรพัย์ประกอบดว้ย	สนิทรัพย์
หมนุเวยีนรอ้ยละ	37.62		สนิทรพัย์ไมห่มนุเวียนรอ้ยละ	62.38	เมือ่เปรยีบเทียบสนิทรพัย์รวม	ณ	สิน้ป	ี2561		ทีม่อียู่	1,082.75	
ล้านบาท	เพิ่มขึ้น		80.62		ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	7.45		รายการที่เปลี่ยนแปลงมีดังนี้

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง	49.98		ล้านบาท	ประกอบด้วย	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ลดลง	8.31	ล้านบาท		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง		72.38	ล้านบาท	สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น		31.47		ล้านบาท	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	ลดลง	
0.76	ล้านบาท	 

	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น		130.60	ล้านบาท	ประกอบด้วย	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	และเงินลงทุนระยะยาวเพิ่ม
ขึน้	156.93	ลา้นบาท	สว่นอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ	และทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ	์ลดลง	23.49	ลา้นบาทสนิทรพัยภ์าษี
เงินได้รอตัดบัญชี	และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ลดลง	2.84		ล้านบาท

 รวมสินทรัพย์   1,163.37 1,082.75 80.62 7.45
 รวมหนี้สิน    111.37 124.49 (13.12) (10.54)
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น      1,052.00 958.26 93.74 9.78

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		(หน่วย	:ล้านบาท)

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

 รายการ		 ปี					 เพิ่ม	/	(ลด)

     2562     2561    จำานวน    ร้อยละ
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   (2) หนี้สิน

	 	 	 บริษัทฯมีหนี้สินรวมจำานวน		111.37	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน		13.12	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	10.54			โดยการ
เปลี่ยนแปลงหลักมาจาก	 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นลดลง	56.83	 ล้านบาท	สำารองผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึน	12.33	
ล้านบาท	หนี้สินภาษีเงินได้และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	31.38	ล้านบาท

	 	 	 (3) ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 	 บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	1,052	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น		93.74		ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	9.78	เกิดจากผลการ
ดำาเนินงาน	ปี	2562	บริษัทฯมีกำาไรสุทธิ	จำานวน		95.86	ล้านบาท		และผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย	 0.23	ล้านบาท	จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ลงทุน	ซึ่งยังไม่ใช่กำาไรที่เกิดขึ้นจริงลดลงจำานวน	2	
ล้านบาท	และจัดประเภทกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการเปลี่ยนแปลงสถานะการลงทุนลดลงจำานวน	0.35	ล้านบาท

3.2   การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

 	 	 โครงสร้างของเงินทุนของบริษัทฯ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562		ประกอบด้วยหน้ีสินรวม		111.37		ล้านบาท	และส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวม	1,052	ล้านบาท		เม่ือเทียบสัดส่วนหน้ีสินของโครงสร้างเงินลงทุนจะเท่ากับร้อยละ		9.57	ซ่ึงแสดงว่าบริษัทฯ	
มีฐานะการเงินท่ีม่ันคง

4.  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

4.1  แหล่งที่มา และใช้ไปของเงินทุน

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุน

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	มีจำานวน	112.37	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2561		
จำานวน	8.31	ล้านบาท	โดยสรุป		ดังนี้	

  	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานลดลง			สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจากการ
	 	 	 จ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ
  	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น	สาเหตุหลักมาจากมีการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
  	 ในปี	2562	และ	ปี	2561	บริษัทฯไม่มีกิจกรรมจัดหาเงิน	 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

	 	 	 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	คือ	0.11	:1	เท่า	ลดลง	จากปี	2561	แสดงถึงสัดส่วนของหนี้สินยังมี
ระดับตำ่า	เมื่อเทียบกับแหล่งที่มาของส่วนผู้ถือหุ้น

4.2  รายจ่ายลงทุน

   ในปี	2562	บริษัทฯ	มีรายจ่ายในการลงทุนเกี่ยวกับ	การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	จำานวน	3	ล้านบาท

 กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำาเนินงาน    (34.53) 54.83 (89.36) (162.98)

 กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน     26.22 (14.64) 40.86 279.10

 กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน    - - - -

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (8.31) 40.19 (48.50) (120.68)

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 120.68 80.49 40.19 49.93

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี    112.37 120.68 (8.31) (6.89)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		(หน่วย	:ล้านบาท)

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

 รายการ		 ปี					 เปลี่ยนแปลง

     2562     2561    จำานวน    ร้อยละ



52 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	 ผลต่าง

  2562 2561 เพิ่ม(ลด)

4.4  ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

	 	 	 บริษัทฯ	มีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพียงพอ	ไม่มีความจำาเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

4.5  ความสามารถในการชำาระหนี้ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม และภาระผูกผันที่สำาคัญ

	 	 	 ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	สามารถชำาระหนี้	และสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

5.  ภาระผูกพันด้านหนี้สิน (Contractual Obligations)  และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล (Off-Balance 
     Sheet Arrangements)

	 	 	 บรษิทัฯ	ไดเ้ปดิเผยขอ้มลูไว้แลว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	ข้อ	25		ภาระผกูพันและหน้ีสนิทีอ่าจเกิดขึน้		ของ
รายงานและงบการเงิน	ณ		วันที่	31	ธันวาคม	2562		

6. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำาเนินงานในอนาคต (Forward looking) 
	 	 บรษิทัฯ	ยังไมม่โีครงการลงทนุ	หรอืการวิจยัและพัฒนาท่ีจะกระทบตอ่ผลการดำาเนินงาน	และฐานะการเงนิในชว่ง
เวลา	1	ปีข้างหน้า

	 	 สำาหรับธุรกิจหลักปัจจุบัน	บริษัทฯ	สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง	อย่างไรก็ดีในการจัดทำางบการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ		จำาเปน็ตอ้งใชดุ้ลยพินจิและการประมาณการในเร่ืองท่ีมคีวามไมแ่น่นอนเสมอ		ซึง่การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้		ประเด็นที่อาจมีผล
ต่อการดำาเนินงาน	หรือฐานะการเงินในอนาคตที่สำาคัญได้แก่
  	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
  	 การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
  	 ที่ดิน		อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
  	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

4.3  ความเพียงพอของสภาพคล่อง

   	 อัตราส่วนสภาพคล่อง	เพิ่มขึ้น	เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากการจ่ายชำาระเจ้าหนี้การค้า
   	 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เพิ่มขึ้น	3.71	เท่า	เมื่อเทียบกับปี	2561	
   	 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	ลดลง	1.43		เท่า	เนื่องจาก	การขายลดลง
   	 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	ซึ่งยังคงใกล้เคียงกับระยะเวลาการให้สินเชื่อของบริษัทฯ

 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า  13.83 5.54 8.29
 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 7.23 3.52 3.71
 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 2.87 4.30 (1.43)
 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 102 83 19

	 รายการ				 หน่วย
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยจำานวน	3	คน	โดยมี		ดร.อรนุช		สูงสว่าง		เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ		ดร.พิลาศพงษ์		ทรัพย์เสริมศรี		
และนายปรีชา	วัฒนศรานนท์		เป็นกรรมการตรวจสอบ		
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหนา้ทีต่ามขอบเขต	ความรบัผดิชอบท่ีระบไุว้ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ		
ในป	ี2562	ไดจ้ดัให้มกีารประชมุรวม	5	ครัง้	เปน็การประชมุร่วมกับฝา่ยบรหิาร	ผูต้รวจสอบภายใน	และผูส้อบบญัชขีองบรษิทั		
ซึง่ในการประชมุหน่ึงครัง้ไดจ้ดัวาระการประชมุหารอืกับผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยบริหารเข้าร่วมประชมุ		ทัง้นี	้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท	สรุปสาระสำาคัญดังนี้ี้

1. การสอบทานงบการเงิน

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินระหวา่งกาลรายไตรมาส		และงบการเงนิประจำาป	ีตามที	่ผูส้อบบญัชี
ได้รายงาน		ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน		และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้		ตลอดจน
รับฟังคำาชี้แจงจากฝ่ายบริหาร	 เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดทำางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป	และ
เปน็ไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย	จงึใหค้วามเหน็ชอบรายงานทางการเงนิดงักลา่วเพ่ือประโยชน์
กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน	

2. การสอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี   

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติตามคู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ี
ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท		ตลอดจนการสร้างความตระหนัก
รู้ในเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ	และการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้กับผู้บริหารและพนักงาน		รวมถึงรายงานผลให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง  

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ		โดยรับทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีผล
กระทบต่อผลประกอบการ	ซึ่งฝ่ายจัดการได้รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และมีการหารือเพื่อกำาหนดแนวทาง
การปฏิบัติและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำาเนินการ	 	 ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติและผลลัพธ์ที่ได้		
นอกจากนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำาเนินการประเมินความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ	
เพื่อนำาผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการวางแผนตรวจติดตามภายในต่อไป

4. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี	 และทบทวนผลการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	 ซึ่งมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ		
นอกจากนี	้คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ข้อเสนอแนะประเดน็การตรวจสอบอนัเปน็ประโยชนต์อ่การเพ่ิมประสทิธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ		

5. การสอบทานรายการระหว่างกัน   

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา	และใหค้วามเหน็ในการเข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	โดยคำานงึถึงผลประโยชน์
ของบริษัทฯ	มีความโปร่งใส	และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน	 เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจปกติ	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน	และเพียงพอ	

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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     ( ดร.อรนุช  สูงสว่าง )
	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 บริษัท	ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	จำากัด	(มหาชน)

	 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

6. การประเมินตนเอง   

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเองเก่ียวกับการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล	ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	และแนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งน้ีจากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า	การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบมีความครบถ้วนตามขอบเขตหน้าท่ี		และแนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี   

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี	 รวมถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว	 เห็นชอบ
ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	แต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

		 	 คณะกรรมการตรวจสอบปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ			และมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น		โดยมี
ความเหน็ว่าบรษิทัฯถือนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีด	ี	มรีะบบควบคมุภายใน	และการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธิภาพ
เพียงพอ		รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างถูกต้อง	งบการเงิน
รอบปีบญัชีสิน้สดุวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	แสดงฐานะการเงนิอย่างถูกตอ้งตามทีค่วร	เปน็ไปตามหลกัการบญัชท่ีีรบัรอง
ทั่วไป	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
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 คณะกรรมการบริษัท  เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ  และสารสนเทศทางการเงิน
ทีป่รากฎในรายงานประจำาป ีงบการเงินดังกลา่วจดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองท่ัวไปในประเทศไทย  
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ  ทั้งยังใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
 
 คณะกรรมการบริษัท  ได้จัดให้มีการดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมี
ประสทิธิผล  เพ่ือใหม้ัน่ใจไดอ้ย่างมเีหตผุลวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชมีคีวามถกูตอ้ง ครบถ้วน และเพียงพอ
ที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบจุดอ่อน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการ
ที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ
 
 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และ
ระบบควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว
 
 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่า
พอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ   ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

 (นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล) (นางพิมพ์พร  โชติรัตนกุล)
 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยีของบรษิทั ยูเนีย่นอตุสาหกรรมสิง่ทอ จำากัด (มหาชน) ซึง่ประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำาไรขาดทุน    งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่สำาคัญและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน    

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิติัตาม
ขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณอืน่ ๆ  ตามท่ีระบใุนขอ้กำาหนดนัน้ดว้ย ข้าพเจา้เชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีข้าพเจา้ไดร้บัเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้    
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตังิานตามความรบัผดิชอบท่ีไดก้ลา่วไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงาน
ของขา้พเจา้ ซึง่ไดร้วมความรบัผดิชอบทีเ่ก่ียวกับเรือ่งเหล่าน้ีด้วย การปฏบิติังานของข้าพเจา้ได้รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือ
ตอบสนองตอ่การประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงนิ ผลของวิธีการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ซึง่ได้รวมวธีิการตรวจสอบสำาหรบัเรือ่งเหลา่น้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ปน็เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจา้ตอ่งบการเงนิโดยรวม  

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตของบริษัทฯมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีแสดงเป็นจำานวนเงิน 76 ล้านบาท  ซึ่งมีสาระสำาคัญต่องบ
แสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการแข่งขันสูงจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าที่คาด
ว่าจะไดร้บัคนืของเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ดงักลา่ว การพิจารณาคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเครือ่งจกัรและอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการผลตินัน้ตอ้ง
ใช้ดุลยพินิจท่ีสำาคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทฯที่เก่ียวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำาเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงาน
ในอนาคตในการจัดการสินทรัพย์ รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานท่ีสำาคัญ ซึ่งทำาให้การบันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาจไม่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำาหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำาลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดย
การทำาความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ 
ข้าพเจ้าได้ทำาความเข้าใจและประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้

 ขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัทำาแผนและคาดการณ์กระแสเงนิสดในอนาคตของบรษิทัฯ เปรยีบเทียบขอ้สมมตดิงักลา่วกับแหลง่ขอ้มลู
 ภายนอกและภายในของบรษิทัฯ และเปรยีบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสดในอดีตกับผลการดำาเนินงานท่ีเกิดข้ึนจรงิเพ่ือประเมนิ
 การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว  
 อัตราคิดลด โดยประเมินต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของบริษัทฯและข้อมูลอื่น ๆ กับบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกันได้ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็น
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ข้าพเจ้าได้พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติท่ีสำาคัญท่ีอาจเกิดขึ้น (ทั้งข้อสมมติเดี่ยวและข้อ
สมมติโดยรวมที่จำาเป็น) และทำาการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานดังกล่าวต่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
สำาหรับสินทรัพย์ดังกล่าว 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1 จากการท่ีบริษัทฯได้จำาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ยูนิไฟเบอร์ 
จำากัด และต้องจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวใหม่ จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น โดยมีการรับรู้กำาไรจากการ
วัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีเปลี่ยนแปลงสถานะในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจำานวนเงิน 173.6 ล้าน
บาท ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น ผู้บริหารต้องใช้ดุลพินิจที่สำาคัญหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ทำาความเข้าใจกระบวนการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีจัดทำาโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงตรวจสอบการประเมิน
มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัย์ภายใตเ้งนิลงทนุดงักลา่วซึง่ประเมนิราคาโดยผู้บรหิารและผู้ประเมนิราคาอสิระ โดยพิจารณาวิธีการและ
ข้อสมมติต่าง ๆ ที่สำาคัญ รวมถึงพิจารณาความรู้ ความสามารถและความเที่ยงธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ
 

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง งบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเช่ือม่ันในรูปแบบใด ๆ  
ต่อข้อมูลอื่นนั้น
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเนือ่งกับการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอา่นและพิจารณาว่าขอ้มลูอืน่น้ันมคีวามขดัแย้งทีม่สีาระ
สำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อนัเปน็สาระสำาคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรือ่งดงักลา่วให้ผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลทราบเพ่ือใหม้กีารดำาเนนิการแก้ไขท่ีเหมาะสมตอ่ไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่
เก่ียวกับการดำาเนินงานตอ่เน่ืองในกรณีท่ีมเีรือ่งดงักลา่ว และการใชเ้กณฑ์การบญัชสีำาหรบักิจการท่ีดำาเนนิงานตอ่เนือ่งเว้นแตผู่บ้รหิาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ปน็การรบัประกนัวา่การปฏบิตังิาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดั
ตอ่ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืวา่มสีาระสำาคญัเมือ่คาดการณอ์ยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่รายการทีข่ดัตอ่
ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่นี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

 ระบแุละประเมนิความเสีย่งท่ีอาจมกีารแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงนิไมว่่าจะเกิดจากการทุจรติ
 หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบ
 บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า    ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
 อันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ
 สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
 แทรกแซงการควบคุมภายใน

 ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
 สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐาน
 การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
 อย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่
 มสีาระสำาคญั ข้าพเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจา้ถึงการเปดิเผยขอ้มลูทีเ่ก่ียวข้องในงบการเงนิ 
 หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ   ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
 หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
 อนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้

 ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
 งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
 
ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระ
และไดส้ือ่สารกับผูม้หีน้าทีใ่นการกำากับดแูลเก่ียวกับความสมัพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจา้เชือ่ว่ามเีหตผุลท่ีบคุคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากับดแูล ข้าพเจา้ได้พิจารณาเรือ่งต่าง ๆ  ท่ีมนัียสำาคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงนิ
ในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่
กฎหมายหรอืข้อบงัคบัห้ามไมใ่หเ้ปดิเผยเรือ่งดงักลา่วตอ่สาธารณะ หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกิดขึน้ ขา้พเจา้พิจารณาว่าไมค่วร
สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบใน
ทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้
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สินทรัพย์	

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  112,365,933  120,681,102  112,365,933   120,681,102   

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8  113,398,208   185,779,895   113,398,208   185,779,895  

สินค้าคงเหลือ 9  208,788,032   177,318,351   208,788,032   177,318,351    

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   3,097,249   3,854,578  3,097,249   3,854,578  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   437,649,422   487,633,926   437,649,422   487,633,926   

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

พันธบัตรที่มีภาระคำ้าประกัน  25.3  11,000,000  11,000,000  11,000,000  11,000,000   

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  10  -  253,482,089   -   25,000,100  

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  11  551,563,613   141,149,300   162,209,400   141,149,300    

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  12  50,763,292   53,041,780   50,763,292   53,041,780   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13  112,191,681   133,403,738  112,191,681   133,403,738    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 21  -   2,838,842   3,735,797   2,838,842   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 14  197,500   199,750   197,500   199,750    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   725,716,086   595,115,499   340,097,670   366,633,510    

รวมสินทรัพย์   1,163,365,508   1,082,749,425   777,747,092   854,267,436   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

	 งบการเงิน
 ซึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				 งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	 	 	

หนี้สินหมุนเวียน     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 15   30,851,684   87,677,947   30,851,684   87,677,947   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น   789,126   397,008   789,126   397,008  

รวมหนี้สินหมุนเวียน   31,640,810   88,074,955   31,640,810   88,074,955   

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16   48,746,331   36,415,245   48,746,331   36,415,245 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 21   30,983,812   -   -   -  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   79,730,143   36,415,245   48,746,331   36,415,245   

รวมหนี้สิน   111,370,953   124,490,200   80,387,141   124,490,200   

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     280,546,955   184,452,930   (74,087,649)  (43,670,364) 

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   21,447,600   23,806,295   21,447,600   23,447,600  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	   1,051,994,555   958,259,225   697,359,951   729,777,236  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    1,163,365,508   1,082,749,425   777,747,092   854,267,436  

   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)

	 งบการเงิน
 ซึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				 งบการเงินเฉพาะกิจการ



รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) 61

รายได้      

รายได้จากการขายและบริการ   511,058,999   760,573,167   511,058,999   760,573,167    

รายได้อื่น

   กำาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10.1    10,632,333   -   23,797,440   -  

 กำาไรจากการจัดประเภทกำาไรขาดทุน   

      เบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม 10.1    359,475   -   -   - 

   กำาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

      ที่เปลี่ยนแปลงสถานะ 10.1    173,598,046   -   -   -  

 รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ    16,138,627   23,900,749   16,138,627   23,900,749  

 รายได้ค่าเช่า    18,544,413   20,969,572   18,544,413   20,969,572   

  รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 11   3,170,000   3,170,000   3,170,000   3,170,000    

 กำาไรจากการจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ ์   461,718   1,457   461,718   1,457    

  กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     9,185,655   6,032,112   9,185,655   6,032,112    

  อื่นๆ    7,124,362   5,757,452   7,124,362   5,757,452    

รวมรายได้   750,273,628   820,404,509   589,481,214   820,404,509   

ค่าใช้จ่าย      

ต้นทุนขายและบริการ   551,031,008   738,131,793   551,031,008   738,131,793   

รายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 9  3,105,441   532,245   3,105,441   532,245  

รวมต้นทุนขายและบริการ   554,136,449   738,664,038   554,136,449   738,664,038    

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย   8,361,891   8,693,356   8,361,891   8,693,356    

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    57,337,857   51,850,808   57,337,857   51,850,808    

รวมค่าใช้จ่าย   619,836,197   799,208,202   619,836,197   799,208,202    

กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 	 	 	

	 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้    130,437,431   21,196,307   (30,354,983)  21,196,307  

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10.2  438,505   84,227,680   -   -  

กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   130,875,936   105,423,987   (30,354,983)  21,196,307  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน    (748,125)  (498,532)  (748,125)  (498,532) 

กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   130,127,811   104,925,455   (31,103,108)  20,697,775  

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 21   (34,264,880)  (1,277,785)  454,729   (1,277,785) 

กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปี    95,862,931    103,647,670   (30,648,379)  19,419,990   

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)	 22     

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี   1.66   1.84   (1.15)  (0.04)  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกำาไรขาดทุน

	 งบการเงิน
 ซึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561 



62 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปี	 	95,862,931				 103,647,670				 (30,648,379)			 19,419,990	 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง   

ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย     

 หลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทฯ - สุทธิจากภาษีเงินได้   (2,000,000)  1,600,000   (2,000,000)  1,600,000  

 หลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้  22,750   (63,179,149)  -   -  

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง -

   สุทธิจากภาษีเงินได้  (1,977,250)  (61,579,149)  (2,000,000)  1,600,000 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     

ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร ์     

 ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้  231,094   3,260,767  231,094   3,260,767 

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง -     

 สุทธิจากภาษีเงินได้  231,094   3,260,767   231,094   3,260,767 

 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  (1,746,156)  (58,318,382)  (1,768,906) 4,860,767 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป ี  94,116,775   45,329,288   (32,417,285)  24,280,757   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 งบการเงิน
 ซึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน     

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษ ี  130,127,811   104,925,455   (31,103,108)  20,697,775   

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็น     

 เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน     

 ค่าเสื่อมราคา   26,141,933   28,160,438   26,141,933   28,160,438 

 กำาไรจากการตัดจำาหน่าย/จำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ ์   (461,718)  (1,457)  (461,718)  (1,457) 

  รายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ  3,105,441   532,245   3,105,441   532,245 

   กำาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (10,632,333)  -   (23,797,440)  -  

  กำาไรจากการจัดประเภทกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

      ของบริษัทร่วม  (359,475)  -  -  -   

  กำาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

      ที่เปลี่ยนแปลงสถานะ  (173,598,046)  -  -  -  

 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (438,505)  (84,227,680) -  -  

 เงินปันผลรับ   (3,170,000)  (3,170,000)  (3,170,000)  (3,170,000) 

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง   5,220,514   759,177   5,220,514   759,177   

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  16,109,859   3,640,961   16,109,859   3,640,961   

กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง     

 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน   (7,954,519)  50,619,139   (7,954,519)  50,619,139    

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง     

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  67,161,173   (12,009,056)  67,161,173   (12,009,056) 

 สินค้าคงเหลือ  (34,575,122)  (11,208,325)  (34,575,122)  (11,208,325)  

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น    1,867,681   1,007,322   1,867,681   1,007,322 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  2,250   4,500   2,250   4,500   

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)     

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (56,826,263)  32,815,298   (56,826,263)  32,815,298  

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  392,118   (461,379)  392,118   (461,379)  

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   (3,489,905)  (4,672,904)  (3,489,905)  (4,672,904) 

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน   (33,422,587)  56,094,595   (33,422,587)  56,094,595  

  จ่ายภาษีเงินได้  (1,110,352)  (1,257,544)  (1,110,352)  (1,257,544)  

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน   (34,532,939)  54,837,051   (34,532,939)  54,837,051  

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หน่วย : บาท)สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกระแสเงินสด

	 งบการเงิน
 ซึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์  (2,659,121)  (17,815,563)  (2,659,121)  (17,815,563) 

เงินสดรับจากการจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ ์  469,451   1,701   469,451   1,701 

เงินสดจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม  25,237,440   -   25,237,440   -    

เงินปันผลรับ   3,170,000   3,170,000   3,170,000   3,170,000    

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน	 	26,217,770		 	(14,643,862)	 	26,217,770		 	(14,643,862) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน -   - - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ   (8,315,169)  40,193,189   (8,315,169)  40,193,189  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  120,681,102   80,487,913   120,681,102   80,487,913    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี  112,365,933   120,681,102   112,365,933   120,681,102   

   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หน่วย : บาท)

  2562 2561 2562 2561

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

	 งบการเงิน
 ซึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				 งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1. ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย 
 โดยมบีรษิทั สหยูเนีย่น จำากัด (มหาชน) ซึง่เปน็บรษิทัท่ีจดทะเบยีนจดัต้ังในประเทศไทยเปน็บรษิทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ 
 คือการผลิตและจำาหน่ายสิ่งทอ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯมีดังนี้

 สำานักงานใหญ่: เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ 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 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
 การบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
 งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
 (ปรบัปรงุ 2561) และฉบบัใหม ่จำานวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ำาหรบังบการเงนิท่ีมรีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั
 วันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
 เนือ้หาเทา่เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เปน็การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติั 
 ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
 ปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้องต่อไปน้ี

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง รายได้
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
       บริการโฆษณา
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง สัญญาสำาหรับการก่อสร้าง  
       อสังหาริมทรัพย์
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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 กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 15 กับสญัญาท่ีทำากับลูกค้าทุกสญัญา ยกเว้นสญัญาท่ีอยู่ในขอบเขต
 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้กำาหนดหลักการ 5 ข้ันตอนสำาหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทำา
 กับลูกค้า  โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยน
 สินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า  และกำาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์
 ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน 

 มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ  

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ำาหรบังบการเงนิท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั
  วันที่ 1 มกราคม 2563

 สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่
 และฉบับปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐาน
 การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
 การเงินระหวา่งประเทศโดยสว่นใหญ่เปน็การอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกับวธีิปฏบิติัทางการบญัชแีละการให้แนวปฏิบติัทางบญัชี
 กับผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมดั่งต่อไปน้ีท่ีมกีารเปลีย่นแปลงหลักการสำาคัญซึง่สามารถ
 สรุปได้ดังนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำานวน 5 ฉบับ 
 ได้แก่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
  ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน
 มาตรฐานการบัญชี
  ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
  ฉบับที่ 19 การชำาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือ
 ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
 กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำานวณการด้อยค่าของ
 เครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน
 ความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 กลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่
 มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าการนำามาตรฐานฉบับนี้มาใช้จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้ิ

 การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 บรษิทัฯตอ้งวัดมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทนุของบรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนและจดัประเภทเงนิลงทุนดงักลา่ว
 เปน็สนิทรพัย์ทางการเงนิท่ีวดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกำาไรหรอืขาดทนุหรอืผา่นกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ ทัง้น้ีหากเลอืกแสดงการ
 เปลีย่นแปลงมลูคา่ยุตธิรรมในภายหลงัของเงนิลงทนุใดผา่นกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่แลว้จะไมส่ามารถยกเลกิได ้ซึง่บรษิทัฯ
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 จะจดัประเภทเงนิลงทนุดงักลา่วเปน็สนิทรพัย์ทางการเงนิทีวั่ดมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ โดยจากการประเมนิ
 ในเบื้องต้นมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทนี้มีมูลค่าโดยประมาณ 230 ล้านบาท ถึง 280 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมูลค่า
 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนเป็นจำานวน 108 ล้านบาท ถึง 148 ล้านบาท (สุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินได้)  อย่างไรก็ตาม 
 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมิน   ผลกระทบทั้งหมดที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำามาตรฐานฉบับดังกล่าว
 มาถือปฏิบัติ

 การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต 

 บริษัทฯต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำาเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการ
 ด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อนบริษัทฯจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
 สำาหรับลูกหนี้การค้า

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตตามมาตรฐานฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
 สำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

 การรับรู้รายการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 บรษิทัฯตอ้งรบัรูร้ายการสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหน้าเมือ่เริม่แรกดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ณ วันท่ีเข้าทำาสญัญา และ
 วัดมลูคา่ในภายหลงัดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาซือ้ขาย
 เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกรับรู้ผ่านกำาไรหรือขาดทุน

 ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯเชือ่ว่าการวดัมลูคา่สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ตามมาตรฐานฉบบัน้ีจะไมม่ผีลกระทบ
 อย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรือ่ง สญัญาเชา่ และการตคีวามมาตรฐาน
 บัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำาหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผย
 ข้อมูลของสัญญาเช่า และกำาหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่า
 มากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าตำ่า

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้

 ขายสินค้า

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนอำานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า 
 รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้า
 รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 รายได้ค่าบริการ
 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อบริษัทฯ ให้บริการเสร็จสิ้น

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

 รายได้ค่าเช่า 

 รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างและตามระยะเวลาเช่า
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง
 กำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนี้การค้า

 ลกูหน้ีการคา้แสดงมลูคา่ตามจำานวนมลูคา่สทุธิทีจ่ะไดร้บั บรษิทัฯบนัทกึคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำาหรบัผลขาดทนุโดยประมาณ
 ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

 สนิคา้สำาเรจ็รปูและงานระหว่างผลติแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ (ตามวิธีถัวเฉลีย่ถ่วงนำา้หนกั) หรอืมลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บัแลว้แต่
 ราคาใดจะตำา่กวา่ ราคาทนุดงักลา่ววัดมลูคา่ตามวิธีตน้ทนุมาตรฐานซึง่ใกลเ้คียงกับตน้ทนุจรงิ และประกอบดว้ยตน้ทนุวัตถุดิบ 
 แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

 วัตถุดิบและสารเคมีแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า 
 อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า และจะถือเป็น
 ส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

 ก) เงินลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขายแสดงตามมลูค่ายุตธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุติธรรมของหลกัทรพัย์ดงักลา่วบนัทึก
  ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำาหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

  มลูคา่ยุตธิรรมของหลกัทรพัย์ในความตอ้งการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัทำาการสดุท้ายของปี 
  และบริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน  

 ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
  การด้อยค่า (ถ้ามี)

 ค) เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทุนตามวิธีสว่นได้เสยีแสดงมลูค่าตามวธีิส่วนได้เสยีหักดว้ย
  ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ง) เงินลงทุนในบรษิทัรว่มท่ีแสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงมลูค่าตามวิธีราคาทุนหักด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถา้ม)ี

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุน
 ดงักลา่วใหมโ่ดยใชม้ลูคา่ยุตธิรรม ณ วันทีโ่อนเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุผลแตกตา่งระหว่างราคาตามบญัชแีละมลูคา่ยุตธิรรม 
 ณ วันท่ีโอนจะบนัทึกในสว่นของกำาไรหรอืขาดทนุหรอืแสดงเปน็องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถื้อหุน้แลว้แตป่ระเภทของเงิน
 ลงทุนที่มการโอนเปลี่ยน

 เมือ่มกีารจำาหนา่ยเงนิลงทนุ ผลตา่งระหวา่งสิง่ตอบแทนสทุธิทีไ่ดร้บักับมลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทนุ จะถูกบนัทึกในสว่นของ
 กำาไรหรือขาดทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำารายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ
 จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
 ดำาเนนิงาน   จำานวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเชา่ดำาเนนิงานรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรอืขาดทนุตามวธิเีส้นตรงตลอด
 อายุของสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ

 บริษัทฯ แสดงงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้
 ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สิน
 ทีเ่ปน็ตวัเงินซึง่อยู่ในสกุลเงนิตราตา่งประเทศไดแ้ปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นอาคารใช้เพื่อการลงทุนคำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
 การให้ประโยชนโ์ดยประมาณ 20 ป ีคา่เสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทนุรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
 ในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
 ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

 คา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์คำานวณจากราคาทนุของสนิทรพัย์โดยวธีิเสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ
 ดังนี้

   อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 20   ปี

   เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5, 10, 20   ปี

   เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน 3, 5, 10   ปี

   ยานพาหนะ 5, 10   ปี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและระหว่างก่อสร้าง  

 บรษิทัฯตดัรายการท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ ออกจากบญัช ีเมือ่จำาหน่ายสนิทรพัย์หรอืคาดว่าจะไมไ่ดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกิจ
 ในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของ
 กำาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุม
 ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 ซึง่ทำาใหม้อีทิธิพลอย่างเปน็สาระสำาคญัตอ่บรษิทัฯ ผูบ้รหิารสำาคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯท่ีมอีำานาจในการวางแผน
 และควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ
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 หรอืหากเปน็รายการท่ีไดม้กีารทำาสญัญาตกลงอตัราแลกเปลีย่นลว่งหน้าไว้ก็จะแปลงคา่โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีต่กลงลว่ง
 หน้านั้น

 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  บริษัทฯจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี
 ตวัตนอืน่ของบรษิทัฯหากมขีอ้บง่ชีว่้าสนิทรพัย์ดงักลา่วอาจดอ้ยคา่ บรษิทัฯรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยคา่เมือ่มลูค่าทีค่าดวา่จะ
 ไดร้บัคนืของสนิทรพัย์มมีลูคา่ตำา่กว่ามลูคา่ตามบญัชขีองสินทรพัย์น้ัน ท้ังน้ีมลูค่าท่ีคาดวา่จะได้รบัคืนหมายถึงมลูค่ายุติธรรม
 หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า   ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
 สินทรัพย์ บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำานวณคิดลดเป็นมูลค่า
 ปจัจบุนัโดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนภาษท่ีีสะทอ้นถึงการประเมนิความเสีย่งในสภาพตลาดปจัจบุนัของเงนิสดตามระยะเวลาและ
 ความเสีย่งซึง่เปน็ลกัษณะเฉพาะของสนิทรพัย์ทีก่ำาลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมหักตน้ทนุในการขาย บรษิทัฯ
 ใช้แบบจำาลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซ่ึงสะท้อนถึงจำานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการ                                    
 จำาหนา่ยสนิทรพัย์หกัดว้ยตน้ทนุในการจำาหนา่ย โดยการจำาหนา่ยน้ันผูซ้ือ้กับผูข้ายมคีวามรอบรูแ้ละเตม็ใจในการแลกเปลีย่น
 และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

 บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ   ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่าย
 สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ
 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษัทฯมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน   และตามโครงการเงิน
 ช่วยเหลือหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน

 บรษิทัฯคำานวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ 
 (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ผลกำาไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยั สำาหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของ
 พนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 สินทรัพย์หรือหนี้สินโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย  มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วย
 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่สามารถนำาไปจ่ายภาระผูกพันได้โดยตรง

 สนิทรพัยโ์ครงการ คอื สนิทรพัย์ท่ีถือไว้โดยกองทุนผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน สนิทรพัย์โครงการไมส่ามารถใชใ้นการ
 จา่ยชำาระเจา้หน้ีและไมส่ามารถจา่ยโดยตรงมายังบรษิทัฯ บรษิทัฯวัดมลูคา่ยุติธรรมของสนิทรพัย์โครงการโดยใชข้อ้มูลราคา
 ตลาดและในกรณีทีส่นิทรพัย์โครงการเปน็ตราสารหนีท่ี้มตีลาดซือ้ขายคลอ่งบรษิทัฯจะวัดมลูคา่โดยใชร้าคาเสนอซือ้ท่ีประกาศ



รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) 73

4.13 ประมาณการหนี้สิน

 บรษิทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสนิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพันซึง่เปน็ผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีไดเ้กิดขึน้แลว้ และมคีวาม
 เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น  และบริษัทฯสามารถ
 ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

4.14 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไรทาง
 ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วันส้ินรอบ
 ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะ
 เวลารายงาน 

 บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ   แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
 รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
 คอ่นข้างแนท่ีบ่รษิทัฯจะมกีำาไรทางภาษใีนอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชหั้กภาษแีละผลขาดทุน
 ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรับลด
 มูลค่าตามบัญชีดังกล่าว  หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษี
 เงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
 โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดย
 รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคา
 เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ที่เกี่ยวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
 ที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้  บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย
 ใชเ้ทคนคิการประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะสมกับแตล่ะสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มลูท่ีสามารถสงัเกตไดท้ีเ่ก่ียวข้องกับสนิทรพัย์
 หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน งบการเงินแบ่งออกเป็น
 สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
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 ทกุวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน  บรษิทัฯจะประเมนิความจำาเปน็ในการโอนรายการระหว่างลำาดบัชัน้ของมลูคา่ยุตธิรรมสำาหรบั
 สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
 ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ  การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงใน
 งบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนท่ีประมาณการไว้  
 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อ
 ขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและ
 แบบจำาลองการประเมินมูลค่า ซึ่งมีตัวแปรและสมมติฐานที่ใช้ในแบบจำาลองหลายประการ การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐาน
 และตัวแปรที่ใช้ในการคำานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่เปิดเผยในงบการเงิน

 การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 ในการประมาณการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้า
 คงเหลอื โดยจำานวนเงนิท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากสนิคา้คงเหลอืพิจารณาจากการเปลีย่นแปลงของราคาขายหรอืตน้ทนุทีเ่ก่ียวข้อง
 โดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน  และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ โดยคำานึงถึงสภาพและอายุของสินค้าคงเหลือที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
 คงเหลอืเมือ่เลกิใชง้านของอาคารและอปุกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการใชง้านและมลูคา่คงเหลอืใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลง
 เกิดขึ้น

 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
 การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้
 ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บรษิทัฯ จะรบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีำาหรบัผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชหั้กภาษแีละขาดทุนทางภาษท่ีีไมไ่ดใ้ชเ้มือ่
 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ
 ขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น
 จำานวนเท่าใดโดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย
 ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
 เปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
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             (หน่วย: ล้านบาท)

   2562    2561    นโยบายการกำาหนดราคา

 รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่

 ซื้อวัตถุดิบ    297 371    ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มของบริษัทใหญ่

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 ขายสินค้า    2 3 ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

 ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ    1 2 ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 รายได้ค่าเช่า    18 21 ราคาตามสัญญา

 รายได้อื่น    1 1    ราคาตามสัญญา

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้  
 
       (หน่วย: พันบาท)
    2562     2561
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 1,137 614 
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ) 83 100
  อื่นๆ    6 7
 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     1,226 721

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ 15) 
  บริษัทใหญ่    5,272 53,339
  บริษัทร่วม    629 629
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)    651 83 
 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    6,552 54,051

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่างปสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯมค่ีาใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้รหิาร 
 ดังต่อไปนี้
       (หน่วย: พันบาท)
    2562     2561
 ผลประโยชน์ระยะสั้น   11,823 11,786 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน    907 151 
 รวม     12,730 11,937

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
                 (หน่วย: พันบาท)
    2562     2561
 เงินสด    32 34
 เงินฝากธนาคาร    2,539 40,726
 พันธบัตรระยะสั้น 109,795 79,921
 รวม     112,366 120,681

 ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น   ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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9. สินค้าคงเหลือ
                        (หน่วย: พันบาท)
    รายการปรับลดราคาทุน
   ราคาทุน     ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ     สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
   2562    2561    2562   2561    2562   2561
 สินค้าสำาเร็จรูป    48,993 31,536 (4,232) (1,127) 44,761 30,409 
 งานระหว่างผลิต  14,531 29,590 - - 14,531 29,590
 วัตถุดิบและสารเคมี    149,434 117,209 - - 149,434 117,209
 อะไหล่และวัสดุโรงงาน    325 373 (263) (263) 62 110
 รวม    213,283 178,708 (4,495) (1,390) 208,788 177,318 

 การเปล่ียนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือสำาหรับปี เป็นดังน้ี

                                                                                                                                                                     (หน่วย: พันบาท)
    2562     2561
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 1,390 858
 บวก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
  เพิ่มขึ้นระหว่างงวด    3,105 532
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4,495 1,390

8.   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
                                                                                                                                                                     (หน่วย: พันบาท)
    2562     2561
 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ
 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ    948 305
 รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน     948 305
 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ
 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ    95,336         165,605        
 ค้างชำาระไม่เกิน  3 เดือน    13,852 11,552
 ค้างชำาระ 3 - 6 เดือน - 200
 รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    109,188 177,357 
 รวมลูกหนี้การค้า    110,136 177,662 
 ลูกหนี้อื่น  
 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    278 416
 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    2,984 7,702 
 รวมลูกหนี้อื่น     3,262 8,118
 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น     113,398 185,780

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์และพันธบัตรระยะส้ันมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.38 ถึง 1.40 ต่อปี (2561: 0.38 ถึง 
 1.04 ต่อปี)
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   จัดตั้งขึ้น   สัดส่วนเงิน งบการเงินซึ่งแสดง   

 บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ลงทุน   เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2562    2561   2562    2561   2562    2561 

   ร้อยละ    ร้อยละ     

    บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด    ลงทุน ธุรกิจนายหน้า   

 และบริการซื้อขายผลิตภัณฑ์

 ที่เกี่ยวกับสิ่งทอและวัตถุดิบ อื่น ๆ ไทย - 20.83 - 253,482 - 25,000

 บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยน       

 โปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย  ผลิตผ้าป้องกันภัยและอันตราย

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

 รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม      16,950 270,432 190,000 215,000

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

 รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ     - 253,482 - 25,000

 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด
 เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2562  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้มีมติอนุมัติให้จำาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท 
 ยูนิไฟเบอร์ จำากัด จำานวน 14,400 หุ้น ให้กับ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) ใ นราคาหุ้นละ 1,752.6 บาท  คิดเป็นมูลค่า 
 25.2 ล้านบาท ทั้งนี้ได้มีการโอนหุ้นแล้วเสร็จในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 บริษัทฯรับรู้กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว
 ในงบกำาไรขาดทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยีเปน็จำานวนเงนิ 10.6 ลา้นบาท และในงบกำาไรขาดทุนเฉพาะกจิการเปน็จำานวนเงิน 23.8 
 ล้านบาท 

 บริษัทฯได้ทำาการพิจารณาแล้วว่าการจำาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นผลให้บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ยูนิไฟเบอร ์
 จำากัด เป็นร้อยละ 19.63 ประกอบกับการไม่มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทดังกล่าวนับตั้งแต่นั้น บริษัทฯจึงจัดเงินประเภท
 ลงทุนในบรษิทั ยูนิไฟเบอร ์จำากัด จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเปน็เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ โดยบรษิทัฯได้จดัประเภทกำาไรขาดทนุ
 เบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมดังกล่าวไปยังงบกำาไรขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจำานวนเงิน 0.4 ล้านบาท

 นอกจากน้ัน บรษิทัฯไดม้กีารรบัรูก้ำาไรจากการวัดมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทนุท่ีเปลีย่นแปลงสถานะในงบการเงนิซึง่แสดงเงนิ
 ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจำานวนเงิน 173.6 ล้านบาท

 บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยน โปรเทคทีฟ แฟบบริคเอเชีย จำากัด (“TCUA”)

 ภายใต้สัญญาร่วมลงทุนใน TCUA ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ Ten Cate Advanced Textiles BV ซึ่งเป็นบริษัท
 ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเนเธอร์แลนด์  ผู้ร่วมทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำากัดบางประการซึ่งรวมถึงข้อจำากัดใน
 การโอนหุ้น TCUA ใหแ้ก่บคุคลอืน่ว่าจะต้องไดร้บัความยินยอมอย่างเปน็ลายลกัษณ์อกัษรจากผูร้ว่มทุนอกีฝา่ยหนึง่เสยีก่อน

 นอกจากนี้สัญญาดังกล่าวยังได้กำาหนดว่าหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น  ผู้ถือหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจ
 ร้องขอให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจว่าจะเลิกกิจการของ TCUA หรือไม่

 1)  อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้นของ TCUA ตำ่ากว่าร้อยละ 5 ติดต่อกัน 3 รอบระยะเวลาบัญชีนับจากปี 2552 หรือ 

 2)  TCUA มีผลขาดทุนสะสมมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

 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

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
                       (หน่วย: พันบาท)
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10.2 ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี
 ส่วนได้เสียดังนี้

                 (หน่วย: พันบาท)
 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
  ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจาก

 ชื่อบริษัท    ในบริษัทร่วมในระหว่างปี เงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี

   2562   2561  2562   2561
 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด    439 84,228 23 (63,179) 
 รวม  439 84,228 23 (63,179) 

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

 บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในระหว่างปี 2562 และ 2561

10.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำาคัญ

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน
                   (หน่วย: ล้านบาท)
    บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด
    2562     2561
  สินทรัพย์หมุนเวียน  - 227 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    - 1,148 
  หนี้สินหมุนเวียน  - 156 
  หนี้สินไม่หมุนเวียน   - 3 
  สินทรัพย์ - สุทธิ  - 1,216 
  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) - 20.83 
  สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ - 253 
  มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม  - 253  

  สรุปรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
           (หน่วย: ล้านบาท)
    บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด
    สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
    2562     2561
 รายได้ - 528
 กำาไร - 404
 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - 101
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนในบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด ถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่นแล้วตามที่ได้กล่าว
 ไว้ในหมายเหตุ 10.1

 หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TCUA ได้สูญเสียลูกค้ารายสำาคัญไปในไตรมาส 4 ของปี 2555 เพื่อความระมัดระวังบริษัทฯจึง
 ตั้งสำารองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน TCUA ไว้เต็มจำานวน

 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 TCUA ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้  TCUA  เลิกดำาเนิน
 กิจการ และ TCUA ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำาระ
 บัญชี
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 2562    2561   2562   2561  2562   2561

 ร้อยละ ร้อยละ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้
                              (หน่วย: พันบาท)
    2562    2561
 มูลค่าตามบัญชีต้นปี     53,042 55,320 
 ค่าเสื่อมราคา     (2,279) (2,278)
 มูลค่าตามบัญชีปลายปี     50,763 53,042

 สัดส่วนเงินลงทุน     มูลค่าเงินลงทุน

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
 ตามวิธีส่วนได้เสีย   งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

 บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)      0.33 0.33 16,191 16,191 16,191 16,191

 บวก: กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ

  เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      26,809 29,309 26,809 29,309

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ      43,000 45,500 43,000 45,500

 เงินลงทุนในบริษัทอื่น

 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด 19.63 - 412,915 - 23,560 -

 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำากัด    19.00 19.00 94,999 94,999 94,999 94,999

 บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด     13.00 13.00 650 650 650 650

 รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น      508,564 95,649 119,209 95,649

 รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ      551,564 141,149 162,209 141,149

 ระหว่างปีมีการเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุนในบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นเงินลงทุนระยาวอื่น 
 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10.1 

 ในระหวา่งปปีจัจบุนั บรษิทัฯไดร้บัเงนิปนัผลจากบรษิทั ยูเนีย่นไมครอนคลนี จำากัด จำานวน 1 ลา้นบาท และ บรษิทั สหยูเน่ียน 
 จำากัด (มหาชน) จำานวน 2 ล้านบาท (2561: บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด จำานวน 1 ล้านบาท  
 และ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) จำานวน 2 ล้านบาท )

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้
                (หน่วย: พันบาท)
   ที่ดินรอการขาย/    อาคารใช้เพื่อ
   ที่ดินให้เช่า     การลงทุน    รวม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ราคาทุน    46,852 179,430 226,282
 หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม    - (175,519) (175,519)
 มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ    46,852 3,911 50,763

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 ราคาทุน    46,852 179,430 226,282
 หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม    - (173,240) (173,240) 
 มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ   46,852 6,190 53,042
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่าซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวนเงินประมาณ 3  ล้านบาท 
 (2561: 4 ล้านบาท)
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตาม
 บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 1,392 ล้านบาท (2561: 1,401 ล้านบาท)

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 ยอดคงคา้งของสนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ ไดร้วมลกูหนีข้องบรษิทั เทนคาเต-้ยเูน่ียนโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเชยี จำากัด (“TCUA”) 
 จำานวนเงิน 39 ล้านบาท ซึ่งมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำานวนเงินที่จะได้รับชำาระ เนื่องจาก TCUA ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ
 กับกระทรวงพาณิชย์และอยู่ระหว่างการชำาระบัญชี   ซึ่งยังไม่สามารถสรุปมูลค่าสินทรัพย์สุทธิได้ในขณะนี้อย่างไรก็ตาม 
 เพื่อความระมัดระวังบริษัทฯจึงได้ตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับหนี้ดังกล่าวไว้เต็มจำานวนแล้ว

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
                                 (หน่วย: พันบาท)

 ราคาทุน

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561     29,873 195,101 1,484,743 20,208 15,648 190 1,745,763

 ซื้อเพิ่ม     - - 2,028 602 650 14,536 17,816

 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย     - - (11,468) (65) (16) - (11,549) 

 โอนระหว่างบัญชี     - 2,760 11,966 - - (14,726) -

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561      29,873 197,861 1,487,269 20,745 16,282 - 1,752,030

 ซื้อเพิ่ม     - - 2,560 99 - - 2,659

 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย     - - (28,246) (2,172) (1,813) - (32,231)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    29,873 197,861 1,461,583 18,672 14,469 - 1,722,458

 ค่าเสื่อมราคาสะสม

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561   - 184,446 1,386,199 18,879 14,769 - 1,604,293

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี     - 2,963 22,039 581 299 - 25,882

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย    - - (11,468) (65) (16) - (11,549)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561    - 187,409 1,396,770 19,395 15,052 - 1,618,626

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี     - 2,842 20,222 483 316 - 23,863

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย    - - (28,246) (2,163) (1,814) - (32,223) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562     - 190,251 1,388,746 17,715 13,554 - 1,610,266

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561     29,873 10,452 90,499 1,350 1,230 - 133,404

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562     29,873 7,610 72,837 957 915 - 112,192

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

 2561 (จำานวน 22 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)         25,882

 2562 (จำานวน 21ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)        23,863

       สินทรัพย์
     เครื่องตกแต่ง  ระหว่างติดตั้ง
   อาคารและ     เครื่องจักรและ    และเครื่องใช้     และระหว่าง    
  ที่ดิน    สิ่งปลูกสร้าง    อุปกรณ์    สำานักงาน    ยานพาหนะ    ก่อสร้าง        รวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสำาหรับที่ดินมีจำานวน
 ประมาณ 670 ล้านบาท และใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำาหรับอาคารโรงงานให้เช่ามีจำานวน 
 7 ล้านบาท ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตรา
 พื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราของค่าเช่า
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 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ มีดังนี้

                  (หน่วย: พันบาท)
    2562     2561
 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี    65,615 71,524
 ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:
  ต้นทุนบริการในอดีต     12,070 -
  ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  3,372 3,199
  ต้นทุนดอกเบี้ย     1,575 1,285
 ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:  
  กำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
   คณิตศาสตร์ประกันภัย  
   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ - (182)
   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน - 2,323
   ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (289) (6,217)
 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี   (3,789) (6,317) 
 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี   78,554 65,615

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี   29,200 30,001
 ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:
  การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม   907 843
 เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ   2,135 2,230
 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (2,434) (3,874)
 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี   29,808 29,200

 สินทรัพย์โครงการ ประกอบด้วย  เงินฝากธนาคาร  พันธบัตรรัฐบาล  ตราสารทุนและตราสารหนี้ภายในประเทศที่มีตลาด
 ซื้อขายคล่อง 

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
                   (หน่วย: พันบาท)
   2562     2561 
 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    6,207 53,685
 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    9,477 16,428
 เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    345 366 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    14,823 17,199
 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    30,852 87,678

16. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 และ 2561 แสดงได้ดังนี้
                  (หน่วย: พันบาท)
    2562     2561
 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน    78,554 65,615
 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ    (29,808) (29,200)
 หนี้สินสุทธิ    48,746 36,415
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 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้
 กำาหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเตมิกรณีนายจา้งเลกิจา้ง สำาหรบัลกูจา้งซึง่ทำางานตดิตอ่กันครบ 20 ปข้ึีนไปให้มสีทิธิไดร้บัคา่ชดเชย
 ไมน้่อยกวา่คา่จา้งอตัราสดุทา้ย 400 วัน กฎหมายดงักลา่วมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตวั่นท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เปน็ตน้ไป การเปลีย่น
 แปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน   และมีผลกระทบให้บริษัทฯมีหนี้สิน
 สำารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพิม่ขึน้ 12.1 ลา้นบาท บรษิทัฯบนัทกึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดย
 รับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำาไรขาดทุนของปีปัจจุบัน

 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำานวนประมาณ 9.3 ล้านบาท (2561: 
 จำานวน 7.0 ล้านบาท) 

 ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ
 ประมาณ 11 ปี (2561: 11 ปี) 

 สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

   2562    2561  
   (ร้อยละต่อปี)      (ร้อยละต่อปี)
 อัตราคิดลด    1.6    2.6
 อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)    2.0 - 3.0     3.5 - 5.5
 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน 0.0 - 40.0     0.0 - 40.0

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
    2562 2561

 ร้อยละ  เพิ่มขึ้น       ลดลง  เพิ่มขึ้น ลดลง 

 อัตราคิดลด    1.00 (3,345) 3,686 (3,503) 3,874
 อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต    1.00 5,020 (4,606) 3,782 (3,491)
 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน 20.00 (1,642) 1,785 (759) 834

17. หุ้นบุริมสิทธิ

 ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิทัฯ ผูถื้อหุน้บรุมิสทิธิมสิีทธิได้รบัเงนิปนัผลกอ่นผู้ถือหุ้นสามญัในอตัรา รอ้ยละ 14 ต่อปขีองมลูคา่หุน้
 ท่ีได้รับชำาระแล้ว และในปีใดท่ีบริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้หรือจ่ายได้ไม่เต็มตามสิทธิ ให้สะสม
 เงินปันผลที่พึงจะได้รับหรือในส่วนที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีไปได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญ
 ได้รับอัตราเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิจะได้รับเงินปันผลในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ 14 ต่อ
 ปดีว้ย โดยใหไ้ดร้บัเท่ากับผูถื้อหุ้นสามญั ในกรณีทีบ่รษิทัฯเลกิกิจการใหผู้ถื้อหุ้นบรุมิสทิธิไดร้บัเงนิคา่หุน้คนืก่อนผูถื้อหุ้นสามญั 
 นอกเหนือจากสิทธิที่ได้ระบุข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นสามัญทุกประการ

 จำานวนเงินปันผลที่บริษัทฯยงัไม่ได้จ่ายใหต้ามสิทธทิี่ผู้ถอืหุน้บุริมสิทธพิงึจะได้รับสะสมจนถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 คิดเป็น
 จำานวน 147 ล้านบาท (2561: 147 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
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21. ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
                 (หน่วย: พันบาท)
   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
     2562    2561
 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี    -    -
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ 
  การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว    34,265 1,278
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุน    34,265 1,278

 จำานวนภาษเีงนิไดท้ีเ่ก่ียวข้องกับสว่นประกอบแตล่ะสว่นของกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่สำาหรบัปสีิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีสำารองตามกฎหมายเป็นจำานวน 150  ล้านบาท (เท่ากับร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
 ของบริษัทฯ) ซึ่งครบตามจำานวนขั้นตำ่าที่กำาหนดในข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้
                 (หน่วย: พันบาท)
     2562    2561
 เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน   139,526 139,461 
 ค่าเสื่อมราคา    26,142 28,160
 ค่าสาธารณูปโภค    92,389 119,946
 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป    328,237 469,294
 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา    707 574 

20. รายได้จากการขายและบริการ

 รายได้จากการขายและบริการประกอบด้วยรายได้จากการจำาหน่ายสิ่งทอเป็นส่วนใหญ่  นอกจากนั้นประกอบไปด้วยรายได้
 จากค่าขนส่งที่กิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งสินค้าที่จำาหน่ายให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่ได้ทำาสัญญาไว้และรายได้จาก
 บริการอื่น โดยรายได้จากค่าขนส่งและรายได้จากการบริการอื่นมีจำานวนที่ไม่เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

 รายการกระทบยอดระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
                               (หน่วย: พันบาท)
   งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน                         
   ตามวิธีส่วนได้เสีย     งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2562     2561     2562     2561

 กำาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล   130,128 104,925 (31,103) 20,698

                                                                                                                                             (หน่วย: พันบาท)
 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
     2562    2561
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ  
  การวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (500) 400
 กำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 58 815
   (442) 1,215



84 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
         (หน่วย: พันบาท)
   งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน                         
   ตามวิธีส่วนได้เสีย     งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2562     2561     2562     2561
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน     9,749 7,283 9,749 7,283 
   ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ - 2,379 - 2,379
 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
   มูลค่าเงินลงทุน (40,082) (5,682) (5,362) (5,862) 
 อื่นๆ     (651) (961) (651) (961) 
 รวมสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  (30,984) 2,839 3,736 2,839

 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทฯมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำานวนเงิน 
 272 ล้านบาท (2561: 269 ล้านบาท) ท่ีบริษัทฯ ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจากบริษัทฯพิจารณาแล้ว
 เห็นว่าบรษิทัฯอาจไมม่กีำาไรทางภาษใีนอนาคตเพียงพอทีจ่ะนำาผลแตกตา่งชัว่คราวและขาดทุนทางภาษท่ีียังไมไ่ด้ใชข้า้งต้น
 มาใช้ประโยชน์ได้้

 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำานวนเงิน 42 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2562

                               (หน่วย: พันบาท)
   งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน                         
   ตามวิธีส่วนได้เสีย     งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2562     2561     2562     2561

  อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล    ร้อยละ 20    ร้อยละ 20    ร้อยละ 20    ร้อยละ 20
 กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล      
      คูณอัตราภาษี    26,026 20,985 (6,221) 4,140 
 ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:
  ค่าใช้จ่ายต้องห้าม    639 122 639 122 
  รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น    (634) (634) (634) (634) 
  ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    (88) (16,845) - -
  รับรู้ส่วนได้เสียในผลกำาไรเพื่อนำาไปหักกับกำาไร
   จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,633 - - -
  การจัดประเภทกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
   เข้ากำาไรขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน (72) - - -
  ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
   ทางภาษีที่ไม่ได้บันทึก    5,761 (2,350) 5,761 (2,350) 
 รวม     8,239 (19,707) 5,766 (2,862) 
 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน    
  กำาไรขาดทุน   34,265 1,278 (455) 1,278
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22. กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปี (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) หลังหักเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ
 ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำานวณได้ดังนี้
    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

    จำานวนหุ้นสามัญ     กำาไร  

   กำาไร   ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

  2562  2561 2562  2561 2562   2561  

  พันบาท   พันบาท   พันหุ้น   พันหุ้น   บาท   บาท

 กำาไร    95,863 103,648

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

 กำาไรที่เป็นของหุ้นสามัญ    74,863 82,648 45,000 45,000 1.66 1.84

    งบการเงินเฉพาะกิจการ

    จำานวนหุ้นสามัญ     กำาไร

   กำาไร ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 2562   2561  2562  2561  2562   2561  

 พันบาท   พันบาท   พันหุ้น   พันหุ้น   บาท   บาท

 กำาไร (ขาดทุน)   (30,648) 19,420 

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

 ขาดทุนที่เป็นของหุ้นสามัญ    (51,648) (1,580) 45,000 45,000 (1.15) (0.04)

23.  ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

 ขอ้มลูสว่นงานดำาเนนิงานทีน่ำาเสนอน้ีสอดคลอ้งกับรายงานภายในของบรษิทัฯท่ีผูม้อีำานาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการดำาเนินงาน
 ได้รับและสอบทานอย่างสมำา่เสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงาน
 ของส่วนงาน

 บรษิทัฯดำาเนินธุรกิจหลกัในสว่นงานดำาเนินงานท่ีรายงานเพียงสว่นงานเดยีว คอื การผลติและจำาหน่ายสิง่ทอ และดำาเนนิธุรกิจ
 ในเขตภูมศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย บรษิทัฯประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงานโดยพิจารณาจากกำาไรหรอืขาดทุนจาก
 การดำาเนินงานซ่ึงวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานในงบการเงิน ดังน้ัน รายได้ 
 กำาไรจากการดำาเนินงาน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

 รายได้จากลูกค้าภายนอกกำาหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า
      (หน่วย: ล้านบาท)
   2562    2561
 รายได้จากลูกค้าภายนอก
 สหราชอาณาจักร    131 191  
 ประเทศอิตาลี      161 352
 ประเทศไทย   65 105  
 ประเทศอื่นๆ     154 113  
 รวม      511 761 

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ในปี 2562 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำานวนสองราย รวมเป็นจำานวนเงิน 292 ล้านบาท (2561: 543 ล้านบาท)
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24. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บรษิทัฯและพนักงานบรษิทัฯไดร้ว่มกันจดัตัง้กองทุนสำารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทุนสำารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 
 โดยบริษัทฯและพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราที่เท่ากันคือร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำารอง
 เล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานน้ันออกจากงาน
 ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯได้รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำานวน  2  ล้านบาท                                        
 (2561: 2 ล้านบาท)   

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

25.1  ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบจำานวน 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจำานวน 0.3 ล้านบาท

25.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

 บริษัทฯได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ายานพาหนะและสัญญาอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย
 เฉลี่ยประมาณ 1 - 3 ปี  

 บริษัทฯมีจำานวนเงินข้ันตำา่ท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ินภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้ดังน้ี 
              (หน่วย: ล้านบาท)
      2562     2561
 ภายใน 1 ปี    1 1  
 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี    1 -

25.3 การคำ้าประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทฯได้นำาพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจำานวนเงิน 11 ล้านบาท ไปวางคำ้าประกันการใช้
 ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง (2561: 11 ล้านบาท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีหนังสือคำ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเพื่อคำ้าประกันการซื้อขายก๊าซ
 ธรรมชาติ จำานวน 1.6 ล้านบาท (2561: 1.6 ล้านบาท)  

26. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
 แยกแสดงตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในส่วนของเงินลงทุนในบริษัทอื่นตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ 3(ข) ดังนี้

                   (หน่วย: ล้านบาท)
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

    ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 43 - - 43
 สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 670 7 677
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                   (หน่วย: ล้านบาท)
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

    ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 46 - - 46
 สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 670 9 679

                  (หน่วย: ล้านบาท)

   งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

  สินทรัพย์ทางการเงิน
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    110 2 - 112 0.38 - 1.40
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    - - 113 113 -
  พันธบัตรที่มีภาระคำ้าประกัน 11 - - 11 1.62
  เงินลงทุนระยะยาวอื่น    -         - 552 552 -
  หนี้สินทางการเงิน
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    - - 31 31 -

27. เครื่องมือทางการเงิน

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสำาคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
 ข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุน 
 และเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ บรษิทัฯมคีวามเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเครือ่งมอืทางการเงนิดังกล่าว และมนีโยบายในการบรหิาร
 ความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ
 กำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น
 สาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้
 การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในพันธบัตร อย่างไรก็ตาม 
 เน่ืองจากสนิทรพัย์ทางการเงนิสว่นใหญม่อีตัราดอกเบีย้ท่ีปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คียงกับ
 อัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับตำ่า

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
 ทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวันทีค่รบกำาหนดหรอืวันท่ีมกีารกำาหนดอตัราดอกเบีย้ใหมห่ากวนัทีม่กีารกำาหนดอตัรา
 ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อนได้ดังนี้
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              (หน่วย: ล้านบาท)
   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

  สินทรัพย์ทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    80 41 - 121 0.38 - 1.40
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    - -          186          186 -
  พันธบัตรที่มีภาระคำ้าประกัน 11 - - 11 1.62
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม    - - 25 25 -
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น    -                - 141 141 -
 หนี้สินทางการเงิน
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    - - 88 88 -

                  (หน่วย: ล้านบาท)
   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

  สินทรัพย์ทางการเงิน
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    110 2 - 112 0.38 - 1.40
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    - -             113            113 -
  พันธบัตรที่มีภาระคำ้าประกัน 11 - - 11 1.62
  เงินลงทุนระยะยาวอื่น    -         - 162 162 -
  หนี้สินทางการเงิน
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    - - 31 31 -

              (หน่วย: ล้านบาท)
   งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

  สินทรัพย์ทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    80 41 - 121 0.38 - 1.40
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    - -          186          186 -
 พันธบัตรที่มีภาระคำ้าประกัน 11 - - 11 1.62
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม    - - 253 253 -
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น    -                - 141 141 -
 หนี้สินทางการเงิน
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    - - 88 88 -
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	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลง
 ทำาสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังน้ี

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น  หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
 อตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯจึงประมาณมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิใกลเ้คยีงกับมลูคา่ตามบญัชทีี่
 แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงอยู่ในหมายเหตุ 3

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำาระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่าย
 มีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน 
 วิธีการกำาหนดมลูคา่ยุตธิรรมข้ึนอยูกั่บลกัษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ มลูคา่ยุตธิรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดลา่สดุ หรอื
 กำาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม  

28. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการทนุท่ีสำาคญัของบรษิทัฯ คอืการจดัให้มซีึง่โครงสรา้งทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดำาเนนิ
 ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
 ตามวธิสี่วนไดเ้สียแสดงอัตราส่วนหนี้สนิต่อทนุเป็น  0.11: 1 (2561: 0.13: 1) และงบการเงนิเฉพาะกจิการมีอัตราสว่นเทา่กบั 
 0.12 : 1 (2561: 0.17: 1)  

29. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

   สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน                   อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
 2562    2561   2562    2561 
  (ล้าน) (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
 เหรียญสหรัฐอเมริกา   1.70 2.59 29.8855 32.1924
 ยูโร    1.42 2.03 33.2713 36.6577

 บริษัทฯมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
    อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย วันครบกำาหนด
      สกุลเงิน จำานวนที่ขาย       ตามสัญญาของจำานวนที่ขาย           ตามสัญญา  
   (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
 เหรียญสหรัฐอเมริกา    2.04 29.78 - 31.62 27/03/63-18/12/63
 ยูโร    1.34 33.50 - 37.20 10/01/63-11/12/63

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
    อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย วันครบกำาหนด
      สกุลเงิน จำานวนที่ขาย       ตามสัญญาของจำานวนที่ขาย           ตามสัญญา  
   (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
 เหรียญสหรัฐอเมริกา    3.70 31.81 - 32.98 02/07/62 - 24/12/62
 ยูโร    2.25 37.45 - 39.55 17/01/62 - 27/12/62
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