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1รายงานประจำาปี 2557 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงิน

รวมสินทรัพย์   936,884 1,054,049 1,090,685

รวมหนี้สิน    144,319 253,353 292,542

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    792,565 800,696 798,143

รวมรายได้    983,888 899,018 793,922

รวมค่าใช้จ่าย   1,009,388 887,713 900,601

ส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   5,344 4,843 17,517

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน    (1,771) (2,475) (3,182)

กำาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้    (21,927) 13,673 (92,344)

รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล    (51) 2,741 1,728

กำาไร(ขาดทุน)สำาหรับปี    (21,978) 16,414 (90,616)

อัตราส่วนทางการเงิน

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นสามัญ  (บาท)    (0.96) (0.10) (2.48)

เงินปันผลต่อหุ้น  (บาท)    0    0    0

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท)   13.21 13.34 13.30

อัตรากำาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม  %    (2.23) 1.83 (11.41)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  %    (2.76) 2.05 (10.83)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  %    (2.21) 1.53 (8.11)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า)    0.18 0.32 0.37 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า)    3.04 1.92 1.85

(หน่วย: พันบาท)สรุปข้อมูลทางการเงินท่ีสำาคัญ             
 2557 2556 2555



รายงานประจำาปี 2557 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) 2

 นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา
 ประธานกรรมการ

 เศรษฐกิจโลกในปี 2557 ฟื้นตัวต่อเนื่องจากปีก่อน แต่การฟื้นตัวยังเปราะบาง และแตกต่างกันใน
แตล่ะภูมภิาค โดยเศรษฐกจิสหรฐัฯขยายตวัไดด้จีากพืน้ฐานทางเศรษฐกจิทีป่รับดข้ึีนตอ่เนือ่ง ขณะทีเ่ศรษฐกจิ
กลุม่ประเทศยโูรและญีปุ่น่ยงัฟ้ืนตัวแบบคอ่ยเปน็คอ่ยไป ส่วนเศรษฐกจิเอเชียขยายตวัชะลอลงบา้ง โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจจีนที่ชะลอลงจากการปฏิรูปเศรษฐกิจ สิ่งทอเป็นสินค้าประเภทอุปสงค์ไม่ยืดหยุ่น (Inelastic 
Demand) เนือ่งจากเปน็สนิคา้ประเภทปจัจยัสี ่ถงึแมว้า่จะเปน็สิง่จำาเปน็  แตผู่ซ้ือ้สามารถชะลอการสัง่ซือ้และ
ลดปริมาณการซื้อได้ ส่งผลให้อุปสงค์โดยรวมลดลง ในขณะที่อุปทานไม่ได้ลดลงตามอุปสงค์ นอกจากนี้
ราคาฝา้ยซึง่เปน็วตัถดุบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติของบรษิทัฯ ไดม้รีาคาตำา่ลงในชว่งปลายป ีเมือ่เปรยีบเทยีบราคา
เม่ือต้นปี 2557 เน่ืองมาจากประเทศจีนลดการนำาเข้าฝ้าย ส่งผลให้ฝ้ายในตลาดโลก มีปริมาณคงเหลือมากข้ึน 
ทำาให้เกิดการแข่งขันในด้านราคา ระหว่างผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ในปี 2557 บริษัทฯ  มีรายได้รวม 984 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและบริการ  925 ล้านบาท 
รายได้อื่นๆ 59 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย 5 ล้านบาท บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
รวม 1,009 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 915 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 94 ล้านบาท 
และค่าใช้จ่ายทางการเงิน 2 ล้านบาท ทำาให้ผลประกอบการประจำาปี 2557ของบริษัทฯแสดงผลขาดทุนสุทธิ 
22 ล้านบาท  สาเหตุหลักมาจากการปรับลดราคาสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่องสินค้า
คงเหลือ ซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนของราคาฝ้ายที่ลดลง

 บริษัทฯมีทรัพย์สินรวม 937 ล้านบาท หนี้สิน 144 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 793 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.18 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 3.04 เท่า ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงิน
ของบริษัทฯยังมั่นคง และมีสภาพคล่องทางการเงินในเกณฑ์ปกติ

 เศรษฐกิจโลกในปี 2558 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ตามแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของ 
เศรษฐกจิประเทศสำาคัญๆ นำาโดยเศรษฐกจิสหรฐัฯ ทีฟ่ืน้ตวัแขง็แกรง่มากขึน้ ในขณะทีต่ลาดแรงงานปรบัตวัด ี 
ขึน้ต่อเนือ่ง รวมทัง้การดำาเนนิมาตรการขยายปรมิาณเงนิอยา่งตอ่เนือ่ง (Quantitative Easing-QE) เพือ่กระตุน้
เศรษฐกิจและลดแรงกดดันจากภาวะเงินฝืด เป็นแรงสนับสนุนให้เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรและญี่ปุ่นมีแนว
โน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ดังนั้นในการดำาเนินงานในปี 2558 บริษัทฯจะให้ความสำาคัญในด้านการตลาด ด้วยการ
ติดตามสถานะเศรษฐกิจของประเทศลูกค้าอย่างใกล้ชิด พร้อมกับแสวงหาลูกค้าใหม่ และทำาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จะให้ความสำาคัญต่อการจัดหาวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นฝ้ายหรือใยประดิษฐ์ 
เพื่อให้ได้คุณภาพและราคาที่เหมาะสม รวมทั้งจะให้ความสำาคัญต่อต้นทุนการผลิต ด้วยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้บริษัทฯมีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขัน

 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ได้แสดงสิทธิ
และบทบาทของการมีส่วนร่วมตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้ความไว้วางใจ และให้การ
สนับสนุนการดำาเนินกิจการของบริษัทฯด้วยดีตลอดมา การดำาเนินงานของบริษัทฯ จะยึดม่ันระบบบริหาร
จัดการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส คำานึงถงึความรับผดิชอบตอ่สงัคม และตอ่ตา้นการทจุริต ตามนโยบายจรรยา
บรรณธุรกิจ  ค่านิยมหรือปรัชญาของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผลตอบแทน ที่น่าพอใจ และเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มกำาลังความสามารถ

รายงานของคณะกรรมการบริษัท
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นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ   

นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นางศุทธินี ขุนวงษา
กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการอิสระ   

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายวิชัย ชัยฐานียชาติ
กรรมการผู้จัดการ

นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล
กรรมการ

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
กรรมการ

นายชุตินธร  ดารกานนท์
กรรมการ

นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท
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2. รองศาสตราจารย์บุญเสริม  วิมุกตะนันทน์
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 อายุ    66    ปี
 จำานวนปีที่เป็นกรรมการ    2 ปี 
 วุฒิการศึกษา
  บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
  MBA (Accounting) Arizona State University, USA  
 การอบรม
  อบรมระยะสั้น (Finance &Accounting)  4 เดือน ที่  Wharton School , 
   University of Pennsylvania ,USA
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013
  Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013  
 ประสบการณ์  
  พ.ศ. 2552 – 2556    กรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร  กรมสรรพากร
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
  พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท-เอก
      ของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
  พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน วิทยากรอบรม
  พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการดำาเนินงานโครงการอบรมและ
      กรรมการโครงการอบรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน อนุกรรมการการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
      สอบบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
      บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
      บมจ. เธียรสุรัตน์

1. นางสาวศรีวารินทร์    จิระพรรคคณา
 ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 อายุ   67  ปี
 จำานวนปีที่เป็นกรรมการ    21 ปี  
 วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 
   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี การบัญชี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Management Information System 
   จัดโดย International Labour Organization
  Dynamic Management for International Executives Program, 
   International Management Development 
   Department of  Syracuse University, U.S.A.  
 การอบรม
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2004
 ประสบการณ์
  พ.ศ. 2542 – 2547  ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำากัด
  พ.ศ. 2542 – 2547  ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด
   พ.ศ. 2542 – 2549  ประธานกรรมการ 
       บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด(มหาชน)
   พ.ศ. 2542 – 2550  กรรมการผู้อำานวยการ 
       บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
   พ.ศ. 2542 – เมษายน 2555  
      ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด 
   พ.ศ. 2542 – พฤษภาคม 2555 
      ประธานกรรมการ  
       บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)
   พ.ศ. 2545 – 2549  กรรมการผู้อำานวยการ  
       บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
   พ.ศ. 2548 – เมษายน 2555 
       กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำากัด
   พ.ศ. 2550 – 2553   กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
   พ.ศ. 2551 –  2555   รองประธานกรรมการ 
        บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
   พ.ศ. 2554    ประธานกรรมการ  
        บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
   มิถุนายน – ธันวาคม 2555  
       กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)
   พ.ศ. 2555 – มิถุนายน 2557 
       กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
  พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ  
        บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม  จำากัด 
   พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ    
        บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย  จำากัด 
   พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด
   พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  
        บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
   มิถุนายน 2554 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนซิป จำากัด
  มิถุนายน 2554 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท วีนัสเธร็ด จำากัด 
   เมษายน 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด
   พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ 
           บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
   ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน

3. นางศุทธินี  ขุนวงษา
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 อายุ 69  ปี
 จำานวนปีที่เป็นกรรมการ   5  ปี
 วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ 
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 การอบรม
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009
 ประสบการณ์
  2548 กรรมการและผู้จัดการ  
     สหกรณ์ออมทรัพย์ สหยูเนี่ยน จำากัด 
    ผู้จัดการฝ่ายวางแผนผลิต 
     บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำากัด
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
  พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
      กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
       บริษัทยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
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4. ดร. พิลาศพงษ์  ทรัพย์เสริมศรี
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 อายุ   64   ปี
 จำานวนปีที่เป็นกรรมการ    4   ปี
 วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   จากมหาวิทยาลัย Houston ในมลรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา
  ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า 
   มหาวิทยาลัย Houston ในมลรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 การอบรม
  Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2011
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 89/2011
 ประสบการณ์ / ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
  พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 
      บริษัท Thai E-Communication จำากัด
  พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน  ผู้อำานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาวิชาระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ 
       มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ธันวาคม 2553-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
      ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน   
       บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

5. นายวิชัย  ชัยฐานียชาติ
 กรรมการผู้จัดการ
 อายุ   70  ปี
 จำานวนปีที่เป็นกรรมการ   9 ปี
 วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาโท  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
  ประกาศนียบัตร Computer Science (หลักสูตร 2 ปี) บัณฑิตวิทยาลัย  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Fulbright Certificate Awarded , Industrial Management , 
   University of Texas / Dallas , U.S.A.
 การอบรม 
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2006
 ประสบการณ์
  2537 -  2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด
  2542 – 2549 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จำากัด
  2542 – 2549 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด
  2549 – 2551 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคอีสต์ จำากัด
  2549 -  2554 กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำากัด
  2549 -  2554 กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด
  2551 - 2556 กรรมการ   
     บริษัท เทนคาเต้-ยูเน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำากัด
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
  2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
     บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)

6. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล
 กรรมการ
 อายุ  64   ปี
 จำานวนปีที่เป็นกรรมการ   1  ปี
 วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 การอบรม
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 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
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน  
  พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำากัด
  พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ 
      บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
  เมษายน 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคอีสต์ จำากัด
  เมษายน 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จำากัด
  พฤศจิกายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด

7. นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล
 กรรมการ
 อายุ  58  ปี
 จำานวนปีที่เป็นกรรมการ  20  ปี (เข้ามาเป็นกรรมการตั้งแต่ พ.ศ.2538)
 จำานวนหุ้นที่ถือ  45,000   หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.075
 วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์, University of Illinois, U.S.A. 
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรม
  Awarded Diploma by passing the Examination of Australian IOD ปี 2001
  Director Certification Program (DCP) รุ่น 9/2001
  Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 1/2003
  Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005
 ประสบการณ์
  พ.ศ. 2542 – 2550  กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ช่วยผู้อำานวยการ 
     บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2542 – 2554 กรรมการ  บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
 บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
  พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน    กรรมการผู้อำานวยการ  บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
         บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ.  2555 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด
  พ.ศ.  2555 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)
  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
  พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน    กรรมการผู้อำานวยการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำากัด
  มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำากัด
  พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
           บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
  ปัจจุบัน     ประธานกรรมการและกรรมการ
         บริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน
 บริษัทอื่นๆ
  พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำากัด
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9. นาวาเอกสุพิช  สังขโกวิท ร.น.
 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
 อายุ   65  ปี
 จำานวนปีที่เป็นกรรมการ  8  ปี
 จำานวนหุ้นที่ถือ     -    หุ้น
 วุฒิการศึกษา 
  Master of Science in Industrial Engineering, 
   University of Pittsburgh, U.S.A.  
  ประกาศนียบัตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  โรงเรียนนายเรือ 
 การอบรม 
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007
 ประสบการณ์
  2537 – 2548 ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน  
     บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) 
  2549 กรรมการผู้จัดการ 
     บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำากัด
   ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
  2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ 
     บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

8. นายชุตินธร   ดารกานนท์
 กรรมการ
 อายุ   55  ปี
 จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 2  ปี
 วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ, Stanford University, U.S.A
 การอบรมของ IOD 
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004
 ประสบการณ์
  พ.ศ. 2536 – 2550 กรรมการ  บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จำากัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2536 – 2550 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2544 – มีนาคม 2552  กรรมการ  
           บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ (ไชน่า) จำากัด
 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
  พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บริษัท ยูเน่ียนสปินน่ิงมิลล์ จำากัด
  พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ  บริษัท วีนัสเธร็ด จำากัด
  พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำากัด
  พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 
       บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำากัด
  พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 
       บจก. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย 
  พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 
       บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม
  พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการฯ  
       บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
  มกราคม 2554 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
         บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน    กรรมการ  
         บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน    กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำากัด
  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน    กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด
  กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน
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  หมายเหต : ุ บรษิทั เทนคาเต-้ยเูนีย่นโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเชีย จำากดั (“TCUA”) เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2556 ไดจั้ดให้มีการประชุมวสิามัญ
    ผู้ถือหุ้นขึ้น ซึ่งทีป่ระชุมได้มีมติให้ TCUA เลิกดำาเนินกิจการและได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 22 
    มีนาคม 2556  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำาระบัญชี

ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท

  ข้อมูลสำาคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
  บริษัทฯ ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลสำาคัญอื่นต่อนักวิเคราะห์  หรือกลุ่มนักลงทุนกลุ่มอื่น

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ประกอบธุรกิจประเภท :  อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ
เลขทะเบียนบริษัทมหาชน : เลขที่  0107537000980  ทุนจดทะเบียน  600 ล้านบาท
ทุนที่ชำาระแล้ว :  600 ล้านบาท แบ่งเป็น
  หุ้นสามัญ  45  ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท        หุ้นบุริมสิทธิ 15 ล้านหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
 นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
 ที่ตั้ง : เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย 
 เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์ : 0-2229-2800
 โทรสาร : 0-2359-12599

 สาขาที่ 1 :

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

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

 ผู้สอบบัญชี :
 นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์์         เลขที่  4501
 นายกฤษดา     เลิศวนา  เลขท่ี   4958
 นางสาวทิพวัลย์  นานานุวัฒน์     เลขท่ี   3459 
 ที่ตั้ง :บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด 
 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
 เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์ : 0-2264-0777 
 โทรสาร : 0-2264-0789- 90

     ประเภทธุรกิจ    ประเภทหุ้น    จำานวนหุ้น   จำานวนหุ้น    สัดส่วน
    ออกจำาหน่าย   ที่ถือ   การถือหุ้น

ชื่อบริษัท

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

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

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

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

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

 ในช่วงปี 2555 – 2557  บริษัทฯ ได้จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวมเป็นเงิน  73  
ล้านบาท เพื่อปรับปรุง ทดแทนเครื่องจักร และอุปกรณ์เดิมที่ล้าสมัย รักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลดค่าใช้จ่าย 
และต้นทุนต่อหน่วยลง รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางานให้ดีขึ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

 ทัง้นีใ้นชว่ง 3 ปทีีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไมม่กีารเปล่ียนแปลงอยา่งมนียัสำาคญัเกีย่วกบัโครงสร้างการถอืหุน้  การจดัการ  
หรือการประกอบธุรกิจ

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยมีสายผลิตภัณฑ์เดียวคือผลิตและจำาหน่ายผ้าทอ   เริ่มจากกระบวนการปั่นด้ายและ
ต่อด้วยกระบวนการทอผ้าเพื่อผลิตเป็นผ้าทอ   บริษัทฯ อาจมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ในกรณีที่มี
กำาลังการผลิตเหลือจากการผลิตผ้าทอ อาทิเช่น การผลิตและขายเส้นด้าย
 สำาหรับการลงทุนในบริษัทร่วม  บริษัทฯได้รับส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสียผลการดำาเนินงาน
 ในช่วงปี 2554 – 2556 บริษัทฯ ได้จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวมเป็นเงิน  95  
ล้านบาท เพื่อปรับปรุง ทดแทนเครื่องจักร และอุปกรณ์เดิมที่ล้าสมัย รักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลดค่าใช้จ่าย 
และต้นทุนต่อหน่วยลง รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางานให้ดีขึ้น

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

                         หน่วย : ล้านบาท

 % การถือหุ้น    ปี 2557      %    ปี 2556  %    ปี 2555     %
  ของบริษัท    รายได้     รายได้     รายได้

 บริษัท :
 ผลิตและจำาหน่ายผ้าทอ,    บมจ. ยูเนี่ยน       925.37 93.54 800.91 88.61 711.65 87.70
 เส้นด้าย และบริการ         อุตสาหกรรมสิ่งทอ

 บริษัทร่วม :
 ผู้แทนจำาหน่ายฝ้าย,     บจ. ยูนิไฟเบอร์     20.83 5.34 0.54 4.84 0.54 75.76 9.34
  เส้นใยสังเคราะห์

 ผลิต และจำาหน่ายผ้าสี     บจ.เทนคาเต้-ยูเนี่ยน        49.35   -      -  (58.25)   (7.18)   
  โปรเทคทีฟแฟบบริค 
  เอเชีย

 รายได้อื่น บมจ. ยูเนี่ยน  58.52 5.92 98.11 10.85 82.27 10.14
  อุตสาหกรรมสิ่งทอ

                                   รวม           989.23 100.00 903.85 100.00 811.43 100.00

โครงสร้างรายได้

 สำาหรับปี  2557  บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการสิ่งทอเป็นเงิน 925.37  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556  คิดเป็น 
ร้อยละ 15.54  แบ่งเป็นส่งออก  741.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ   13.96  และในประเทศ 183.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
22.38 มีค่าใช้จ่ายรวม 1,009.39 ล้านบาท ทำาให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 22 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากมีการปรับลด
มูลค่าสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชี จำานวน 21 ล้านบาท
 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด เป็นเงิน 5.34 ล้านบาท  และหยุดรับรูส้ว่นแบง่
กำาไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเซีย จำากัด (TCUA) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตั้ง
สำารองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน TCUA  ไว้ครบเต็มจำานวนแล้วเมื่อปี 2555
 บรษิทัฯ มรีายไดอ้ืน่จากการขายเศษวตัถดุบิ  คา่เชา่อาคาร  เครือ่งจกัรทีห่ยดุใชง้าน  เงนิปนัผลจากการลงทนุระยะยาว 
และอื่นๆ  รวมเป็นเงิน 58.52 ล้านบาท ลดลง 39.59 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปี 2556  บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการ
ให้ใช้อาคาร 47.44 ล้านบาท เนื่องจาก TCUA ได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่  22 มีนาคม 2556 ทำาให้ภาระผูกพันของ
บริษัทฯ เกี่ยวกับการใช้อาคารเพื่อการลงทุนใน TCUA สิ้นสุดลง

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือ ผ้าทอซึ่งผลิตตามความต้องการของลูกค้า โดยมีทั้งผ้าฝ้าย 100%  ผ้าฝ้ายผสม
โพลีเอสเตอร์ และ/หรือใยสังเคราะห์อื่นๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสำาหรับนำาไปผลิตผ้า Workwear ทั่วไป และผ้าที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมอื่น
 ปัจจัยสำาคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาส หรือข้อจำากัดการประกอบธุรกิจ  ได้แก่ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ต้อง
ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ทุก 5 ปี  ซึ่งฉบับปัจจุบันจะครบกำาหนดวันที่ 1 มกราคม 2561  

การตลาดและการแข่งขัน

 การทำาการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำาคัญ

 ในปี 2557  บริษัทฯ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งทางด้านคุณภาพ  ปริมาณและกำาหนดส่งมอบ
สินค้า  ภายใต้ราคาที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและบริษัท  ตลอดจนการพบปะเจรจาสร้างความเข้าใจถึงความ
จำาเป็น และแนวโน้มของสถานการณ์ที่มีผลต่อการดำาเนินธุรกิจของแต่ละฝ่าย
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   นโยบายการตลาด
    ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้า 
    มุ่งเน้นราคาที่เป็นธรรม  และยอมรับได้ 
    ส่งมอบตรงเวลา
   ลักษณะลูกค้า ได้แก่บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งนำาผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตต่อ  บริษัทฯ มี
   ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
   กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม ท้ังใน และต่างประเทศท่ีสินค้ามีตราสินค้า/เคร่ืองหมาย
   การค้าเป็นที่รู้จักในระดับนานาประเทศ
   การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย  บริษัทฯ จำาหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่าง
   ประเทศ  ซึ่งในปี 2557  มีสัดส่วนมูลค่าการขายในประเทศ และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 20 และ 80
   บริษัทฯ มีลูกค้าหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 9 ราย  โดยลูกค้าต่างประเทศได้แก่ญี่ปุ่น  อังกฤษ 
   อิตาลี  และเนเธอร์แลนด์
   ในปี 2557   บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้า  2 รายที่เกิน 30% ของรายได้รวม  แต่บริษัทฯไม่ได้พึ่งพิงลูกค้ารายใด
   รายหนึ่งที่จะมีผลต่อความอยู่รอดของบริษัท

 สภาพการแข่งขัน

   สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ในปี 2557   มุ่งเน้นด้านราคาเป็นอันดับแรก
   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในปี 2558  คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย   แต่ยังอาจ
   ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ท่ีต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง  เช่น ปัจจัยในประเทศได้แก่ สถานการณ์
   ทางการเมืองในประเทศ   การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เช่น การปรับโครงสร้างภาษี โครงสร้างราคา
   พลงังาน โครงสรา้งการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานตา่งๆ    สว่นปจัจยัตา่งประเทศทีส่ำาคญั เชน่ การปรับทศิทาง
   นโยบายการเงนิของสหรฐัอเมรกิาทีอ่าจสง่ผลทำาใหค้า่เงนิบาทมคีวามผนัผวนมาก   นโยบายจำากดัการนำาเขา้
   ฝ้ายของจีนอาจมีผลต่อปริมาณและราคาฝ้ายในตลาดโลก   การแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและความเสี่ยง
   การชำาระหนี้ของยุโรปซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ อาจทำาให้กำาลังซื้อของลูกค้าลดลง
   จำานวนคู่แข่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศมีประมาณ 8 ราย
   กำาลังการผลิตของบริษัทฯ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ส่วนใหญ่มีกำาลังการผลิตประมาณ  2 
   ถึง 2.5 ล้านเมตรต่อเดือน
   สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท ยังเป็นท่ีน่าเช่ือถือของลูกค้าในเร่ืองคุณภาพ และการส่งมอบ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

   ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
  บริษัทฯ มีโรงงานผลิตสินค้า 2 โรงงานประกอบด้วยโรงงานปั่นด้าย และโรงงานทอผ้า  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 205 หมู่ 4  
ถ.สุขุมวิท (กม. 39.5) ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280  
  กำาลังการผลิต
  ผลผลิตในปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 และ 2555  ของแต่ละโรงงานดังน้ี
                                                                     ปี 2557 ปี 2556          ปี 2555  
   1.  ปั่นด้าย 
           กำาลังการผลิต   (พันปอนด์) 15,600 15,600 15,600  
       ผลิตจริง           (พันปอนด์) 13,347 13,814 10,972  

   2.  ทอผ้า
           กำาลังการผลิต  (พันเมตร)         23,400 23,400 23,400 
           ผลิตจริง           (พันเมตร)         17,247 17,326 13,793
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  นโยบายการผลิตที่สำาคัญ
  บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการผลิต โดยมุ่งเน้นผลิต สินค้าสิ่งทอประเภท Technical  workwear  ที่เหมาะสมกับ
ขีดความสามารถของกระบวนการผลิต  ในปริมาณตามคำาสั่งซื้อและหรือที่ลูกค้ายืนยัน
  การจัดหาวัตถุดิบ
  วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตได้แก่ฝ้าย ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ 100% ส่วนเส้นใยสังเคราะห์สามารถหาซื้อได้
จากผู้ผลิตภายในประเทศ
   บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิงผู้จัดจำาหน่ายรายใดรายหนึ่ง ที่มีบทบาทสำาคัญต่อการอยู่รอดของบริษัท
   สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
    การจัดหา วัตถุดิบหลักประเภท ฝ้าย เป็นผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งอาศัยสภาพอากาศ ต้องนำาเข้าจาก
    ต่างประเทศ มีความผันผวนตามฤดูกาลในแต่ละปี รวมถึงราคาในตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
    การจัดหา เส้นใยสังเคราะห์ บางครั้งต้องเปลี่ยน Supplier รายใหม่ เนือ่งจาก Supplier รายเดิม หยดุ และ
    เปลี่ยนสายการผลิต
  ในปี 2557 ไดส้ัง่ซือ้วตัถดุบิจากผูจ้ำาหนา่ย รวม  5  ราย   มลูคา่การซือ้วตัถดุบิในประเทศและตา่งประเทศมสีดัสว่น
คิดเป็นร้อยละ 34 : 66

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกำาจัดวัตถุดิบเหลือใช้

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

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

  ไม่มี เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่เป็นงานโครงการหรือสร้างชิ้นงานที่มีมูลค่าสูง
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   ความเสี่ยงจากวัตถุดิบ

   บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจปั่นด้าย ทอผ้า  ซึ่งต้องใช้ฝ้ายเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเส้นด้ายเพื่อทอผ้า ซึ่งคิด
เปน็ตน้ทนุประมาณรอ้ยละ 30 ของตน้ทนุรวม   ทัง้นี ้ราคาฝา้ยในตลาดโลกจะมคีวามผนัแปรไปตามปจัจยัตา่งๆ เชน่ สภาพ
ภูมิอากาศท่ีมีผลต่อการเพาะปลูกฝ้ายในแต่ละปี การเก็งกำาไรของกองทุนรวม Hedge Fund  ปริมาณฝ้ายคงเหลือในตลาดโลก 
และนโยบายการนำาเข้าของจีน หรือนโยบายการส่งออกของอินเดีย เป็นต้น ในขณะที่บริษัทฯไม่สามารถผลักภาระค่าใช้
จ่ายดังกล่าวให้ลูกค้าได้เสมอไป เนื่องจากตลาดสิ่งทอยังคงชะลอตัว บริษัทฯ จึงไม่สามารถหลีกเล่ียงผลกระทบจากจาก
ความผันผวนของราคาฝ้ายตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อไปยังผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 
ได้ดำาเนินการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการติดตามสภาวะการเปล่ียนแปลงราคาฝ้ายอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง รวมท้ัง
การติดต่อกับลูกค้าถึงแนวโน้มความต้องการของสินค้าอยู่ตลอดเวลา  เพ่ือบริหารจัดการจัดซ้ือวัตถุดิบให้มีปริมาณท่ีเพียงพอ 
และเหมาะสม

   ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

   ในปี 2557 บริษัทฯ จำาหน่ายสินค้าไปต่างประเทศมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 80 ของยอดขาย โดยขายสินค้า
เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  และสกุลเงินยูโร   ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีส่วนกระทบต่อผลการดำาเนิน
งานได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการทำาสัญญาซื้อขาย
เงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ ใหค้รอบคลมุมลูค่าของสนิคา้ตามคำาสัง่ซือ้ของลกูคา้ในแตล่ะชว่งเวลา รวมถงึการจบัคูร่ะหวา่ง
รายได้กับรายจ่ายสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงลงได้ทั้งการนำาเข้าวัตถุดิบ และส่งออกสินค้า

   ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสม

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ แสดงผลขาดทุนสะสม จำานวน 157 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจาก บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม TCUA จำานวน 186.2 
ล้านบาท ในปี 2555   การที่บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมดังกล่าว ทำาให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกำาหนดไว้  ซ่ึงผู้ถือหุ้นมีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับเงินปันผลในอนาคตอันใกล้ เน่ืองจากรายได้หลัก
จากการขายและบริการสิ่งทอยังอยู่ในภาวะชะลอตัว มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง และโดยที่ธุรกิจนี้มีอัตรากำาไร
ไม่สูงนัก  จึงอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการทำากำาไรในอนาคตของบริษัท

   ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่กลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน ประกอบด้วยบริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) 
บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำากัด  และบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำากัด ถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 73.09 ของ
จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงทำาให้กลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยนสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทุกกรณี  
ยกเว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับบริษัทหรือกฎหมายกำาหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น เช่นกำาหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ัน ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เสนอได้
   อย่างไรก็ดี  จากนโยบายและค่านิยมหรือปรัชญาของบริษัทฯ และตามโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ  
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน  
มีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์  เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ  นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิจารณาอนุมัติการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัทฯมีนโยบาย
กำาหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมและไม่ได้อยู่ใน
ที่ประชุม

ปัจจัยความเส่ียง
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หมายเหตุ   ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นลำาดับที่ 1.2 และ 1.3 คือ กลุ่มดารกานนท์ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุน
 ผูถ้อืหุน้รายใหญไ่มม่ขีอ้ตกลงระหวา่งกนัในเรือ่งทีม่ผีลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรพัยห์รอืการบรหิารงานของบรษิทัฯ

ผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

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

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่  2 เมษายน  2557

 ลำาดับที่   ผู้ถือหุ้น    จำานวนหุ้น   จำานวนหุ้น  รวม     %ของจำานวนหุ้น 
   สามัญ  บุริมสิทธิ    ทั้งหมด

 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    1,640,600     1,640,600    2.73
 4  นายพิสิฐ  พฤกษ์ไพบูลย์   1,021,900     1,021,900  1.70
 5  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)    672,900    233,000    905,900    1.51
 6  BNP PARIBAS WEALTH  478,000     478,000    0.80
  MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH    
 7  นายชาญ  โสภณพนิช    452,600     452,600    0.75
 8 นางสุขุมล  ศิริมงคลเกษม 389,400  389,400 0.65
 9  นายชุตินธร  ดารกานนท์    380,500     380,500     0.63
 10  นายคาร์ล วฤธ โสภณพนิช    350,000     350,000    0.58
 11  น.ส.มาลี  โสภณพนิช    350,000     350,000     0.58

     รวม   38,742,320 14,981,660 53,723,980 89.54
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สัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

 รายชื่อ   จำานวนหุ้น  สัดส่วน  จำานวนหุ้น สัดส่วน เพิ่ม /(ลด)

 1. นางสาวศรีวารินทร์    จิระพรรคคณา    27,000    0.045 27,000 0.045 -   
 2. นางบุญเสริม        วิมุกตะนันทน์ ไม่มี  ไม่มี  -
 3. นางศุทธินี     ขุนวงษา ไม่มี  ไม่มี  -
 4. นายพิลาศพงษ์         ทรัพย์เสริมศรี ไม่มี  ไม่มี  -
 5. นายวิชัย    ชัยฐานียชาติ ไม่มี  ไม่มี  -
 6. นางพิมพ์พร     โชติรัตนกุล ไม่มี  ไม่มี  -
 7. นางสาวดาลัดย์   ทรัพย์ทวีชัยกุล     45,000    0.075 45,000 0.075 - 
 8. นายชุตินธร              ดารกานนท์ 380,500 0.634 380,500 0.634 - 
 9. นาวาเอกสุพิช   สังขโกวิท ไม่มี     ไม่มี  -

 สำาหรับผลประกอบการปี 2557  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558  มีมติ
เห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 22 ในวาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไร  พิจารณา
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2557  เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม 157.34 ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

การออกหลักทรัพย์อื่น

 บริษัทฯไม่มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

  ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2552 - 2556

 การจ่ายเงินปันผลประจำาปี     2556    2555    2554    2553    2552

 อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น    (0.10) (2.48) 0.04 10.11 (1.12)

 อัตราเงินปันผลต่อหุ้น    0.00 0.00 0.20 2.70 0.00

 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (%)    0.00 0.00 500 26.71 0.00
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  แผนภูมิการจัดองค์กร  บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(1)  คณะกรรมการบริษัท
  1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 21  เมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2557  ที่ประชุมมีมติกำาหนดคณะ
กรรมการมีจำานวน 9 คน  
   ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท   ประกอบด้วย
    กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร       4  คน
    กรรมการที่เป็นผู้บริหาร               2  คน 
    กรรมการอิสระและตรวจสอบ      3  คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของ   คณะกรรมการทั้งคณะ)
  2. ประธานกรรมการมิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ  โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมี
อำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ สำานักตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการทั่วไป

ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการขายและการตลาด
ฝ่ายปั่นด้าย

ฝ่ายทอผ้า

ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายผลิต ฝ่ายทรัพยากร

ฝ่ายธุรการ

1

2

3 4

5

6

คือผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.1 6

โครงสร้างการจัดการ
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หมายเหตุ
 1) ลำาดับที่ 5 นายวิชัย  ชัยฐานียชาติ  ลาออกตำาแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่  
  1 มกราคม 2558
 2) ลำาดับที่ 6  นางพิมพ์พร  โชติรัตนกุล เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558
 3) ข้อมูลของกรรมการและผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท ตามที่ปรากฏในหน้า 4-6

 4)  นางจันทรตรี  ดารกานนท์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 

(2)  ผู้บริหาร
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีผู้บริหารตามนิยามที่สำานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ  จำานวน 6 ท่าน   ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
     ชื่อ   – สกุล   ตำาแหน่ง       
         1. นายวิชัย          ชัยฐานียชาติ กรรมการผู้จัดการ
  2. น.อ.สุพิช         สังขโกวิท ร.น. กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
  3. นายปัญญา ชัยวิชาชาญ ผู้จัดการโรงงาน
  4. นางสาวประยูร ศรีพระราม  ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
  5. นายวีรธรรม ภูจิญญาณ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
  6. นายพฤฒิพันธุ์      ฉายากุล ผู้จัดการทั่วไป

 3. รายชื่อและตำาแหน่งของกรรมการ และผู้มีอำานาจควบคุม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557

 ครั้งที่เข้าประชุม/ครั้งการประชุม

        กรรมการ
   กรรมการ  กรรมการ สรรหาและ    
 รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง บริษัท ตรวจสอบ กำาหนดค่า
     ตอบแทน

 1.  นางสาวศรีวารินทร์   จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ และ  12/12  2/2
    กรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
    ตอบแทน

 2. นางบุญเสริม   วิมุกตะนันทน์     กรรมการอิสระ และ 12/12   4/4
    ประธานกรรมการตรวจสอบ

 3.  นางศุทธินี            ขุนวงษา กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  12/12    4/4     2/2
    และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
    ตอบแทน

 4.  นายพิลาศพงษ์     ทรัพย์เสริมศรี  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  12/12    4/4     2/2
    และประธานกรรมการสรรหาและ
    กำาหนดค่าตอบแทน 

 5.  นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการผู้จัดการ 12/12

 6.  นางพิมพ์พร     โชติรัตนกุล       กรรมการ 12/12

 7.  นางสาวดาลัดย์      ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการ 12/12

 8.  นายชุตินธร           ดารกานนท์ กรรมการ 11/12

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

(3) เลขานุการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังให้ นางชฎาพร   เจียมสกุลทิพย์   ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท  ต้ังแต่วันท่ี 1 
กรกฎาคม  2551 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดำาเนินการตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23
 นอกจากนี้  เลขานุการบริษัทยังทำาหน้าที่
  ใหค้ำาแนะนำาดา้นกฎเกณฑ ์การแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้กำาหนดตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง  รวมทัง้ขอ้พงึปฏบิตัดิา้นการกำากบั
  ดูแลในการดำาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
  ทำาหน้าที่ในการดำาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น
  ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  จัดการ ประสานงาน และเกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการ ผูบ้รหิาร  รวมทัง้จดัสง่สำาเนา
  รายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำาการ นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับ
  รายงานนั้น
  ประสานงานการจดัใหก้รรมการ/ผูบ้รหิารไดรั้บความรู้และเข้าอบรมหลกัสตูรตา่งๆทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตัหินา้ที่
  กรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง
  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำากับดูแล เช่น สำานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและ
  รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำากับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมาย
  จัดให้มีการปฐมนิเทศ  จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และให้คำาแนะนำาแก่
  กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
  หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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 ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม (บาท)

        กรรมการ
   กรรมการ  กรรมการ สรรหาและ    
 รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง บริษัท  ตรวจสอบ กำาหนดค่า
     ตอบแทน

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

                    ยอดรวม  864,000 372,000 36,000

(4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน      
ค่าตอบแทนกรรมการ
  ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ีครัง้ที ่21 เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2557   ทีป่ระชุมมมีตอินมุตัวิงเงนิคา่ตอบแทน
กรรมการ ประจำาปี 2557  ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000  บาทต่อปี (เท่ากับปี 2556) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป  ซึ่งบริษัทฯ 
ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม ตามจำานวนครั้งการประชุม ดังนี้ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
   ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารอยู่ภายใต้กรอบโครงสร้างเงินเดือนตามกลุ่มงาน ซ่ึงมีการ
ปรับปรุงเป็นครั้งคราว และเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำาหนด  โดยระดับค่าตอบแทนจะพิจารณา
จากผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน  ซึ่งในปี 2557  บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทน
ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและผู้บริหาร รวม  6  ราย เป็นจำานวนเงินรวมท้ังส้ิน   8.21 ล้านบาท
  (2) ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
   ไม่มี
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 
   เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
   บริษัทฯได้จัดให้มีกองทุนสำารองเล้ียงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทฯได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 
ของเงินเดือน  สำาหรับผู้บริหาร  4  ราย  บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบสำารองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงิน  116,640     บาท
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 บุคลากร     
  1.  ณ วันที่  31  ธ.ค. 2557  บริษัทมีพนักงาน จำานวน  715    คน ลดลงจากปี 2556 จำานวน   4   คน

  2.  จำานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก 

     โรงงานปั่นด้าย-ทอผ้า จำานวน     641    คน

     บัญชีและการเงิน จำานวน 12    คน 

     บริหารงานทั่วไป จำานวน 56     คน

     การขายและการตลาด จำานวน 6     คน

  3.  ลักษณะผลตอบแทนรวมของพนักงาน
                                       (หน่วย : ล้านบาท) 
             ปี 2557    ปี 2556        ปี 2555 

     เงินเดือนและค่าแรงงาน 119.47 117.29         107.89    

     โบนัส    14.14 14.42         13.80         

     เงินสมทบประกันสังคม 4.28   3.33 2.81

     เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ      2.94   2.99     2.90  

                               รวม   140.83 138.03         127.40   

  4.  ในช่วง  3  ปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน หรือไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงาน
อย่างมีนัยสำาคัญ
  5.  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน     
   บริษัทฯ มีนโยบายให้การอบรมพนักงานในทุกระดับชั้นในโครงการอบรมที่เหมาะสมเป็นประจำาในแต่ละปี
เพ่ือให้พนักงานมีความรู้  ความชำานาญ  และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  และให้พนักงานที่ขึ้นทะเบียน
เปน็ผูท้ำาบัญชี ไดเ้ขา้รบัอบรมการพัฒนาความรูต่้อเนือ่งทางวชิาชพีของผู้ทำาบญัชคีรบชัว่โมงตามเกณฑข์องกรมธรุกจิการคา้
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(1)  นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้ 
บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีจรรยาบรรณธุรกิจ  สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียอื่น  จึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ ดังนี้ี้
  1.  กำาหนดกรอบโครงสร้างของการกำากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักของกฎหมายมีความ 
   โปร่งใส ตรวจสอบได้
  2.  กำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  สามารถสร้างความมั่นใจว่าสิทธิประโยชน์ ของผู้มีส่วน
   ได้เสียจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
  3.  ปฎิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ มีหลักเกณฑ์ รวมถึงการพิจารณาตัดสินในเรื่องใดๆ จะกระทำาได้อย่างทันเวลา 
   โปร่งใส  และสามารถอธิบายได้
  4.  ไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  และอำานวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริม
   ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
  5.  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางการสื่อสาร
   กับบริษัทฯ ที่เหมาะสม 
  6.  ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งที่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือโดยการตกลงร่วมกัน 
   รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย คือ ระหว่าง บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในการ
   สร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และสร้างความยั่งยืนของบริษัท
  7.  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำาคัญของ บริษัทฯ  อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลาที่กำาหนดไว้ 
  8.  กำาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานท่ีสำาคัญในการดำาเนินงาน ของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสีย่ง 
   รวมถึงการวางระบบที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและวัดผลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
  9.  พจิารณากำาหนดจรรยาบรรณธรุกจิของบริษทัฯ  เพือ่ใหค้ณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุคนใช้เปน็แนวทาง
   ในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
  10. จัดให้มีการประเมินตนเองทุกปีเพื่อใช้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และรายงานผลการ
   ประเมินตนเองไว้ในรายงานประจำาปี  
(2) คณะกรรมการชุดย่อย
  โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 คน มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยโดยมีนางบุญเสริม  วิมุกตะนันทน์ กรรมการอิสระ ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่
มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน   
   รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ
         ชื่อ - สกุล        ตำาแหน่ง
   1.  นางบุญเสริม      วิมุกตะนันทน์     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   2.  นางศุทธินี        ขุนวงษา      กรรมการตรวจสอบ
   3. นายพิลาศพงษ์     ทรัพย์เสริมศรี     กรรมการตรวจสอบ
   วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ 3 ปี
   รายละเอียดวุฒิการศีกษาและประสบการณ์ ตามที่ปรากฎในหน้า4-5  
   ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
   1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
    ที่รับรองทั่วไป
   2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
    Audit) ที่เหมาะสม  และมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน
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   3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาด
    หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   4.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
    เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
    ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
   5.  พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย 
    และขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเปน็ประโยชน์
    สูงสุดต่อบริษัท
   6.  จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าว
    ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
    (1)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    (2)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
    (3)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ
     ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    (4)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    (5)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    (6)  จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    (7)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
     (charter) หรือข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
    (8)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ
     ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
   7.  ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
   8.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำาคัญ
   9.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

   ในปี 2557  กรรมการอิสระ/ตรวจสอบ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ

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

  รายละเอียดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ตามที่ปรากฎใหน้า4-5
  ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
  (1) กำาหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัทฯ
  (2)  หน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
   พิจารณา  
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  (3)  พิจารณาแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ
  (4)  กำาหนดค่าตอบแทนให้กรรมการโดยนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

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

 2. การสรรหากรรมการ
   ในการแต่งต้ังกรรมการ  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจำานวน 
2 รายจากจำานวนคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนดำาเนินการสรรหาทั้งหมด 3 ราย  มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
พจิารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 และต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
   1.  มคุีณสมบติัและไมม่ลีกัษณะต้องหา้ม ตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจำากดั  และกฎหมายหลกัทรพัย์
    และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
   2.  ความรู ้ความสามารถ และมคีวามเปน็อสิระ สามารถปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการ ดว้ยความระมดัระวงั ซือ่สตัย์
    สจุรติ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุม่เทอทุศิเวลาใหก้บับรษิทัไดอ้ยา่งเตม็ที ่มคีณุวฒุ ิ
    วัยวุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม 
    มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่
    มีชื่อเสียง ประวัติการทำางาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับจากสังคม
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   3.  มีความรู้ความสามารถที่สำาคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน 
    การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
   คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำาเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปี ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งดำาเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ  ดังนี้
    ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
    ในการเลือกตั้งกรรมการ  อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือ
    คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตามจำานวนกรรมการท้ังหมดท่ีจะต้องเลือกต้ังในคราวน้ัน
    ก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร   แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วย
    คะแนนที่มี ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
    การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุม
    เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 3.  การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

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

(4) การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทร่วม 2 บริษัทได้แก่
     บรษิทั ยนูไิฟเบอร ์จำากดั ซึง่ประกอบธรุกจิ ตวัแทนจำาหนา่ยผลติภณัฑเ์กีย่วกบัสิง่ทอและบริการ ในอตัรา
    ร้อยละ 20.83
    บริษัท เทนคาเต้-ยูเน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำากัด*  ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตผ้าป้องกันภัยและอันตราย
    จากการทำางาน ในอัตราร้อยละ 49.35
  *  บริษัท เทนคาเต้-ยูเน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี  22 มีนาคม  2556  

     ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำาระบัญชี

  นโยบายการดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทร่วม
    มีการบริหารงานแยกต่างหากเป็นอิสระจากกัน และส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัท

(5)   การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

   บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำาหนดในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งพนักงาน 
ผู้บรหิาร และกรรมการไดร้บัทราบถงึการหา้มใชอ้ำานาจหนา้ทีข่องตน หรืออาศยัอำานาจหนา้ทีข่องผูอ้ืน่เพือ่ประโยชนข์องตน 
หรือช่วยเหลือผู้อื่นในทางมิชอบ  และต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้กำาหนดบทลงโทษทางวินัย
หากเกิดการกระทำาผิดข้างต้น   
   สำาหรบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์   บรษิทัฯ ใหก้รรมการ และผู้บริหารหลีกเล่ียงการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษิทัฯ 
ในระยะเวลา 14 วัน** ก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำาปี จนถึง  24 ชั่วโมง ภายหลังจาก
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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(6) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  (1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ( audit fee )
   ผู้สอบบัญชีของบริษัท  คือ นายเติมพงษ์  โอปนพันธ์ุ  หรือนายกฤษดา  เลิศวนา หรือนางสาวทิพวัลย์  นานานุวัฒน์  
สังกัด บริษัท สำานักงาน อีวาย  จำากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี  2557  และกำาหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบ
งบการเงินสำาหรับปี เป็นเงิน 545,000 บาท ค่าการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 
375,000 บาท  ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบบัญชี เป็นเงิน  75,348 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนจากการสอบ
บญัชีทัง้สิน้เป็นเงนิ  995,348 บาทต่อป ี  บรษิทั ไมม่กีารจา่ยคา่สอบบญัชใีหก้บัผูส้อบบญัชหีรอืบคุคล หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กับผู้สอบบัญชี และสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
  (2) ค่าบริการอื่นๆ ( non-audit fee)
  บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non  audit fee) และไม่มีงานบริการอื่นที่ไม่แล้วเสร็จที่ต้อง
จ่ายในปีถัดไปให้กับผู้สอบบัญชี หรือสำานักงานดังกล่าวอีก

(7)   การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
   ในปี 2557  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 นอกจาก
เรื่องที่เปิดเผยไว้ข้างต้น  ดังนี้   

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ
  ผู้ถือหุ้น หรือส่งคำาถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2556  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
  เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 21  และได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://
  www.ut.co.th
 2.  บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  ครั้งที่ 21  พร้อมเอกสารประกอบการประชุม 
  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  http://www.ut.co.th   ตัง้แตว่นัที ่21 มนีาคม 2556  และ
  ให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี คร้ังท่ี 20 
  ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
  เมื่อ 2 เมษายน 2557 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นที่มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2557   ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งไปพร้อมกับ
  หนังสือเชิญประชุมประกอบด้วย
  (1)  สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
  (2)  CD รายงานประจำาปี งบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

  บรษิทัฯ ใหก้รรมการและผูบ้รหิารรายงานการมสีว่นไดเ้สยีและการถอืครองหลกัทรัพย ์เปน็ประจำาทกุปหีรือเมือ่มี
การเปลีย่นแปลง และใหเ้ลขานกุารบรษิทัเปน็ผูเ้กบ็รกัษา รวมทัง้จดัสง่สำาเนารายงานดงักลา่วใหป้ระธานกรรมการ  ประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำาการ  นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับรายงานนั้น
  ในปี 2557 ไม่พบการกระทำาความผิดดังกล่าวและไม่มีกรณีกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทฯมีการซื้อขายหลัก
ทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน  

  **   อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อกำาหนดที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับปรุงคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งกรรมการ 
   และผูบ้รหิารไดร้บัทราบขอ้กำาหนด ใหบ้รษิทัมนีโยบายปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยเฉพาะการซือ้ขายหลกัทรพัย์
   ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  ครั้งที่ 21 
  (1)  มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ หรือตาม
   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัดที่เกี่ยวข้อง
  (2)  ได้แสดงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน
  (3)  ในวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำาไร  บริษัทฯได้ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และ รายละเอียด
   การจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2553 ถึงปี 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
   ประจำาปี 2556  และให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2556 ไปตามสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเป็นระยะ
   เวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท   
  (4)  ในวาระพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจำาปี 2557และกำาหนดเงินค่าตอบแทน ได้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับ
   ชื่อ-สกุลของผู้สอบบัญชีทุกราย บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประเด็น
   เกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน
  (5)  ได้หมายเหตุเกี่ยวกับเอกสาร/หลักฐานเพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  ทั้งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
   ตนเอง  หรือการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาร่วมประชุม

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  ครั้งที่ 21  เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน  2557
  (1)  ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำานักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1828 
   ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
  (2)  มีกรรมการเข้าประชุมครบท้ัง  9  คน ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ  นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม
   ได้แก่ผู้สอบบัญชี ผู้จัดการบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เพื่อพบปะและ
   ตอบคำาถามผู้ถือหุ้นที่ซักถามปัญหาเกี่ยวกับบริษัท
  (3)  ประธานทีป่ระชมุไดช้ีแ้จงถงึสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กำาหนดใหผู้ถ้อืหุน้
   ทุกรายมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
   ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นได้เต็มที่ 

  (3)  ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งระบุชื่อ-นามสกุล ประวัติการศึกษา ประวัติการ
   ทำางาน ประสบการณ์ / การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง และในกรณีเป็นการ
   เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำารงตำาแหน่งใหม่ จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำานวน
   วาระ/ปีที่เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทนี้ด้วย
  (4)  นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  (5)  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  (6)  ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  (7)  หนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  พิจารณา
   มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบคุคลใดกไ็ด ้โดยไมจ่ำากดัวา่ตอ้งเปน็ผูบ้รหิาร หรอืกรรมการของบรษิทัเขา้
   ประชุมแทน  โดยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น 
   นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  http://www.ut.co.th 
  (8)  แผนที่สถานที่ประชุม เพื่ออำานวยความสะดวกผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเดินทางเข้า
   ร่วมประชุม
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
   บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจและทำาธุรกรรมต่างๆ โดยตระหนักดีว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำาหนด
โดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำาร่วมกัน  รวมถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้
บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างย่ังยืน  สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือนำาไปสู่ความสำาเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ 
ดังน้ัน  คณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดนโยบายที่คำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  ดังนี้
  (1)  ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย 
  (2)  ยดึมัน่แนวคิดในการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ดว้ยความโปรง่ใส  และคำานงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่
   ต่างๆ รวมถึงนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน 
  (3)  จัดให้มีช่องทางสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในการสอบถาม แจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัยในรายงาน
   การเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
    กรณสีบืคน้ขอ้มลูของบรษิทัฯ   สามารถดไูดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั http://www.ut.co.th ทัง้นี ้ เลขานกุาร
    บริษัทเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมำ่าเสมอ
    กรณขีอ้สงสยัรายงานทางการเงนิ สามารถตดิตอ่สอบถามผูจ้ดัการบญัชแีละการเงนิ และ/หรอื กรรมการ
    ผู้จัดการทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3231085-87
    กรณีแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน สามารถแจ้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางโทรศัพท์หมายเลข  
    02-3231085-87 เพื่อรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบ
    หมายดำาเนินการสอบสวน / แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม หากข้อร้องเรียนมีมูลความจริง ท้ังน้ี  บริษัทฯ 
    มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

  (4)  ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี
   ทุกครั้งให้กรรมการจำานวน  1 ใน 3  ของจำานวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำาแหน่งตามวาระ  ประธานที่
   ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบ
   ทั้งคณะก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร
  (5)  ในวาระพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการ
   พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ
   ใหม้กีารทบทวนทกุป ีโดยพิจารณาเปรียบเทยีบกบับริษทัจดทะเบยีนทีม่ขีนาดธรุกจิใกลเ้คยีงกนั ภาระหนา้ที่
   และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของ  บรษิทัฯ และความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิ
   ปัจจุบัน  เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นกำาหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี และมอบหมายให้คณะกรรมการ
   สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรรต่อไป   ทั้งนี้ ข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะ
   กรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลได้เปิดเผยไว้ที่หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  (6)  ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่  22 เมษายน 2557
  (1)  มีบนัทกึการแจง้วธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกอ่นเริม่การประชมุตามวาระ และใหม้กีาร
   ใช้บัตรลงคะแนน
  (2)  บันทึกประเด็นผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น ตลอดจนคำาถาม คำาตอบ  เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าประชุม
   ได้รับทราบ
  (3)  ในแต่ละวาระของการประชมุทีต้่องมกีารลงมตขิองทีป่ระชมุ มกีารลงคะแนนเสยีง และบนัทกึมตขิองทีป่ระชมุ
   ไว้ให้ชัดเจน โดยประธานท่ีประชุมได้แจ้งจำานวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงให้ท่ีประชุม
   ทราบในแต่ละวาระ
  (4)  ได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2557



รายงานประจำาปี 2557 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) 30

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
   คณะกรรมการบริษัท  มีหน้าที่ดูแล ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลา  โดยมอบหมายให้
  (1)  กรรมการผูจ้ดัการ เปน็ผูดู้แลรบัผดิชอบรว่มกบัผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ และเลขานกุารบรษิทัทำาหนา้ที่
   ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น
  (2)  เลขานุการบริษัทเป็นผู้ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมำ่าเสมอ
  ผู้ลงทุนและผู้สนใจท่ัวไป สามารถสืบค้นข้อมูลซ่ึงนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดและผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปีแล้ว  ผู้ลงทุนและผู้สนใจ 
สามารถเขา้ถงึและ/หรอื Download รายงานประจำาปขีองบรษิทั     โดยผา่นชอ่งทางเวบ็ไซต ์ของบรษิทั  http://www.ut.co.th      
ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่มีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ที่หมายเลข
โทรศัพท์  02-3231085-87 ต่อ 1113
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
   ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 12 ครั้งตามที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง
  (1)  ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะร่วมกนัพจิารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการ 
   และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องการประชุมซึ่งจะบรรจุไว้ในวาระอื่นๆ
  (2)  เลขานกุารบรษิทัจะสง่หนงัสอืเชญิประชุมพร้อมระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบกอ่นการประชมุ
   ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาข้อมูล
  (3)  ใชเ้วลาไมต่ำา่กวา่ 2 ชม. ซึง่เพียงพอทีฝ่า่ยจดัการจะเสนอเรือ่งและกรรมการจะอภปิรายปญัหาสำาคญักนัอยา่ง
   รอบคอบโดยทั่วกัน  ซึ่งประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการทุกคนให้
   ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำาสู่ที่ประชุม รวมทั้งการกำากับดูแลกิจการ
  (4)  มีผูบ้รหิารระดับสงูเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการเพือ่ใหส้ารสนเทศรายละเอยีดเพิม่เตมิในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง
   กับปัญหาโดยตรง เช่นสถานการณ์ด้านการตลาด การจัดหาวัตถุดิบ และการผลิต เป็นต้น และเพื่อมีโอกาส
   รู้จักผู้บริหารระดับสูงสำาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
  (5)  คณะกรรมการสามารถขอขอ้มลูทีจ่ำาเปน็เพิม่เตมิไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการหรอืเลขานกุารบรษิทั หรอืผูบ้รหิาร
   อื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำาหนดไว้
  (6)  กรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชุมระหวา่งกนัเองตามความจำาเปน็เพือ่อภปิรายปญัหาตา่งๆเกีย่ว
   กับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และจะแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผล
   การประชุมด้วย
  (7)  จำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละราย เข้าประชุม  ตามที่ปรากฏในหน้า 17
9.  คณะกรรมการบรษิทัได้พิจารณารว่มกนัในการประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองประจำาป ี 2557 เทยีบกบัป ี 2556 
 และปี 2555

   ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการจะนำาไปเปิดเผยในรายงานประจำาปี

  หัวข้อประเมิน   2557    2556     2555          

 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ    97.50% 98.61% 94.44%
 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ     93.98% 94.29% 91.51%
 การประชุมคณะกรรมการ      98.26% 100.00% 96.53%
 การทำาหน้าที่ของกรรมการ     95.24% 97.62% 94.84%
 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ    99.44% 100.00% 97.22%
 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร    93.06% 96.30% 91.20%
 คะแนนรวม     95.83% 97.12% 93.72%
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10.  บรษิทัฯ มีหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาผูบ้รหิาร  โดยจดัทำาแผนทดแทนตำาแหนง่งาน โดยกรรมการผูจ้ดัการพจิารณา
 บุคคลที่มีคุณสมบัติ  มีความรู้  ทักษะ  ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาที่เหมาะสมกับตำาแหน่งงาน
 ที่ว่าง  แล้วนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
11.  ในปี 2557  มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้
  คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติครบ 12 ครั้งตามที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า
  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติ  4 ครั้ง
  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมกีารประชมุตามวาระปกต ิ1 ครัง้ และประชมุเพือ่พจิารณาสรรหา
  กรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 1 ครั้ง
  จำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม ตามที่ปรากฎในหน้า17
12.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
  คณะกรรมการส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
  หน้าที่  เช่นหลักสูตร DAP สำาหรับคณะกรรมการบริษัท หลักสูตร ACP สำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และ
  หลักสูตรบริหารความเสี่ยงสำาหรับผู้บริหาร เป็นต้น
  ฝ่ายจัดการและเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
  กรรมการใหม่ รวมถึงการแนะนำาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
  กรรมการผู้จัดการมีหน้าท่ีรายงานเพ่ือทราบเป็นประจำาถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดตำาแหน่งงาน รวมถึงมีการ
  เตรียมพร้อม ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
  กรรมการผู้จัดการมีหน้าท่ีรายงานเป็นประจำาทุกปีถึงโครงการสำาหรับพัฒนาผู้บริหารและส่ิงท่ีได้ทำาไปในระหว่างปี
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(1)  นโยบายภาพรวม
 คณะกรรมการบรษิทัไดพิ้จารณาและมมีตใิหค้วามเหน็ชอบนโยบายความรบัผดิชอบตอ่สงัคม  เพือ่เปน็แนวทางการ
ดำาเนินงานสำาหรับผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้
 (1)  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 ปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม  และหลีกเลี่ยงการ
ดำาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)
 เปน็บรษิทัสิง่ทอ ทีไ่ดร้บัความไวว้างใจ ในดา้นคณุภาพและการสง่มอบ   มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีสามารถดำาเนนิ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission)

   ดำาเนินธุรกิจด้านสิ่งทอให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ  และเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ จากทรัพยากรที่มีอยู่
   สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
   เอาใจใส่ จริงใจ รับผิดชอบ และตอบสนองความต้องการต่อลูกค้าให้ดีที่สุด ช่วยรักษาความลับทางธุรกิจ  
   สร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
   ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน  เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม   รวมทั้งสนับสนุนการฝึก
   อบรม และพัฒนาขีดความสามารถการทำางานให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง
   มปีณธิานอยา่งแนว่แนใ่นการดำาเนนิธรุกจิดว้ยความรบัผดิชอบตอ่สงัคม โดยจะไมเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิ
   สทิธมินษุยชน  และปกปอ้งสิง่แวดลอ้มอนัอาจเกดิจากการดำาเนนิธรุกจิภายใตม้าตรฐานสากล ระเบยีบขอ้
   บังคับของทางราชการ และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม

 บรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิด้านสิง่ทอโดยยดึถอืปฏบิตัติามคา่นยิมหลักของสหยเูนีย่นและบริษทัในกลุ่ม “คณุธรรม  คณุภาพ  
คุณประโยชน์” ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย  ตลอดจนมีเจตนารมณ์ที่จะ
ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำาหนดคำาจำากัดความของค่านิยมที่พนักงานยึดถือมั่นและปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรม
ของบริษ้ทฯ ดังนี้

ค่านิยม (Values) :

   คุณธรรม  รักและเคารพ ตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม
       ทำาในสิ่งที่ถูกต้อง
       เปิดใจรับฟังความคิดเห็น
   คุณภาพ  เอาใจใส่ในรายละเอียดที่ลูกค้าคาดหวัง
       ร่วมคิด ร่วมทำา ให้บรรลุเป้าหมาย
       เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  คุณประโยชน์  คำานึงถึงความคุ้มเสมอ
       การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส
       เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพการ
ดำาเนินธุรกิจ ดังนี้
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(2)  การดำาเนินงานและการจัดทำารายงาน
 (1)  กระบวนการจัดทำารายงาน
 บริษัทฯ มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ 
สามารถดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำาหนดไว้    ซึ่งบริษัทฯได้นำาหลักการ แนวทางปฏิบัติ
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด มาเป็นแนวทางการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมนี้
 ในการช้ีบ่งผูม้สีว่นไดเ้สยี  บรษิทัฯไดป้ระเมนิผลกระทบและผลประโยชนท์ีเ่กดิจากการกจิกรรม ผลติภณัฑข์องบรษิทั
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า  คู่ค้าและ
เจ้าหนี้  คู่แข่ง  สังคมและชุมชนโดยรอบบริษัทฯ
 (2)  การดำาเนินงาน
 บริษัทฯ ได้ระบุแนวปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ   อย่างไรก็ดี ด้วยปัจจัย ความพร้อม สมรรถภาพบริษัท และทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน  บริษัทฯ 
ให้ความสำาคัญต่อทรัพยากรเป็นลำาดับแรก  เนื่องด้วยเป็นกลไกขับเคลื่อนบริษัทฯให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

 (3)  การเคารพสิทธิมนุษยชน
 หลีกเลี่ยงการกระทำาที่อาจก่อให้เกิดการลิดรอน หรือละเมิดสิทธิ     รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค
 (4)  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำางาน 
รวมถึงดูแลเอาใจใส่ ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาส
พนักงานอย่างทั่วถึง และสมำ่าเสมอ  ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ผลการปฏิบัติงาน
 (5)  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 ผลิต ส่งมอบ และให้บริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความต้องการหรือสูงกว่าความคาดหมาย  
รวมถงึมหีนว่ยงาน ระบบ หรอืกระบวนการปฏบิตังิานในการรบัฟงัขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัตวัสนิคา้ 
หรือการบริการอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะนำาเรื่องราวดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และดำาเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลา
ที่สมควร
 (6)  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 ปฏบัิตติามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั และขอ้กำาหนดทีเ่กีย่วข้อง  ไมส่นบัสนนุใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีกบับริษทัฯ ทำาลายธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 (7)  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
 (8)  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้
มีส่วนได้เสีย
 ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำางานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดข้ึน 
รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำาเป็น

 (2)  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการ
เรียก รับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหา
ให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ มีนโยบายเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เช่น การมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การรับฟังประเด็น
จากพนักงานและนำาไปพิจารณาป้องกัน บรรเทา แก้ไขผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร หรือสิทธิของผู้ลงทุนหรือผู้
ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

 บริษัทฯ มีพนักงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา  อายุ  การศึกษา หรือเรื่องอื่นๆ แต่บริษัทฯ 
มีนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและให้โอกาสเท่าเทียมกัน เช่น ให้ค่าตอบแทนระหว่างเพศหญิงและเพศ
ชายเท่าเทียมกัน  มีการกำาหนดอัตราเงินเดือนขั้นพื้นฐาน ตามประเภท ลักษณะงาน และให้โอกาสพนักงานพัฒนาทักษะ  
ความรู้  ความสามารถ ตรงตามลักษณะงานที่ทำา มีการเลื่อนระดับงานให้กับผู้ที่มีศักยภาพสูงขึ้น  
 ผลจากการที่บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการต่างๆด้านแรงงานหรือการพนักงานกับหน่วยงานทางราชการ ได้แก่
  รางวัลเชดิชเูกยีรติสถานประกอบการกจิการดเีดน่ดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดกิารแรงงาน 5 ปตีดิตอ่กนั (พ.ศ. 
  2552 – 2556)  ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน การได้รับรางวัลในปี 2556 นี้
  นับเป็นปีที่  9  ติดต่อกันนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548
  ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจากกรมสวัสดิการและ
  คุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

ครบถ้วน โดยบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 2 ครั้ง ได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ  ได้รับเงิน
สมทบและผลประโยชนจ์ากกองทนุสำารองเลีย้งชพีตามระเบยีบของกองทนุฯ  ไดรั้บสวสัดกิารจากสหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงาน
บริษทัในเครอืสหยเูนีย่นเขตบางป ูจำากดั ไดร้บัสทิธวินัหยดุตามประเพณ ี วนัลา  และลาพกัผอ่นประจำาป ี(พกัร้อน) ตามอายุ
งาน ได้รับสิทธิการตรวจสุขภาพประจำาปีตามหลักเกณฑ์ 
 ในปี 2557 บริษัทฯ  มีพนักงานรวมจำานวน 715 คน อัตราส่วนของพนักงานที่เข้าใหม่ร้อยละ 2.17 อัตราส่วนของ
พนักงานที่ออกจากงานร้อยละ 2.62  

ความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน   
 
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อสุขภาพของพนักงาน และเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง 
กำาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำางานเกี่ยวกับ
ความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง พ.ศ. 2549   บริษัทฯ ได้รายงานผลการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมการทำางาน  ซึ่ง
ดำาเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำางาน 
(ประเทศไทย)  เสนอต่อ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จังหวัดสมุทรปราการ
 จากผลการตรวจวดัและประเมนิสภาพแวดลอ้มในการทำางาน  บริษทัฯ ไดน้ำามาใชป้ระโยชนเ์กีย่วกบัการควบคมุและ
ป้องกันอันตราย   การเฝ้าระวังอันตรายและโรคจากการทำางานที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน  เช่น
   ให้ความรู้เรื่องอันตรายจากสภาพแวดล้อมการทำางาน  วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันอันตราย  
   การเลือกและการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมและสะดวกในการใช้งาน
   แก้ไข ปรับปรุง สภาพแวดล้อมการทำางาน
   ให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน  การทำางานของปอด

การจ้างงานและสวัสดิการ

 บรษิทัฯ มนีโยบายด้านการบรหิารงานบคุคล  กำาหนดหลักเกณฑก์ารจ้างงาน คา่ตอบแทนตามตำาแหนง่งาน สวสัดกิาร  
สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบได้รับผลตอบแทนตรงตามกำาหนดเวลา
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(3) การดำาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

 (1)  บรษิทัฯไมม่เีรือ่งถกูตรวจสอบหรอือยูร่ะหวา่งถกูตรวจสอบโดยหนว่ยงานทีม่อีำานาจหนา้ทีว่า่การดำาเนนิงานของ
บริษัทฯมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำาคัญ
 (2)  การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็น
ไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีท่ีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีท่ีอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ช่ือเสียง 
หรือความน่าเชื่อถือ ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

(4) กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯได้มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยสรุป  ดังนี้
  ร่วมกับบริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยนในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
  ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  ร่วมกับชุมชน หน่วยงานราชการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทอดกฐินสามัคคี
  ร่วมกันบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียน  
  ร่วมกับชุมชนในการเข้าร่วมงานมหกรรมแอโรบิคเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
  ร่วมกับชุมชนและสำานักงานเทศบาลบางปูถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ
  จัดกิจกรรม Big Cleaning  รวมถึงการกำาจัดยุง แมลงบริเวณรอบโรงงาน หอพัก และโรงอาหาร
  จัดกีฬาเชื่อมความสามัคคีกับบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยนเขตบางปู 

(5) การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

 (1) นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
 บริษัทฯ มีนโยบายดำาเนินธุรกิจตามค่านิยม “คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์” และมีการบริหารจัดการที่ดี ให้มี
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  ไม่ทุจริต  โดยให้มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน  ถูกต้อง  และคำานวณภาษี รวมทั้งชำาระภาษี
ให้ถูกต้อง  ไม่ให้จ่ายสินบนให้ผู้เกี่ยวข้อง  ซึ่งบริษัทฯ ยึดเป็นหลักปฎิบัติมาโดยตลอด ทำาให้บริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือจาก
ภาครัฐและสังคม
 (2) การดำาเนินการ
 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น  โดยกำาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
  สง่เสรมิ ปลกูฝงัคา่นยิม และถอืเปน็หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร  และพนกังาน  ตอ้งรบัทราบ 
  ทำาความเข้าใจ โดยการสื่อสารและฝึกอบรม และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วน
  เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
  จดัใหม้รีะบบตรวจสอบภายใน  เพ่ือติดตามดแูลใหม้กีารตรวจสอบเปน็การประจำา และรายงานตอ่คณะกรรมการ
  ตรวจสอบและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ  ทัง้นีไ้ดก้ำาหนดใหก้ารตรวจสอบในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติคอรรั์ปชัน่ 
  เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน
  นำาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
  ต่อต้านทุจริต (CAC) มาพิจารณาปรับปรุง และทบทวนคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 
  และระเบียบข้อบังคับพนักงาน เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น
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กฐินสามัคคี 19 ธ.ค.57 ถวายวัดตำาหรุ

รว่มกบับรษิทั สหยเูนีย่น จำากดั (มหาชน) และบรษิทัในกลุม่
สหยูเนี่ยนในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดระฆัง
โฆสิตารามวรมหาวิหาร

กิจกรรมเพ่ือสังคม

รับเกียรติบัตรอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมอบหนังสือหมอชาวบ้านให้ ร.ร.ตำาหรุ
บริษัทฯและชุมชนรอบบริษัทฯ

รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรี  3 ธ.ค.57 วันคนพิการรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
ติดต่อกัน10ปี

การสื่อสารการจัดการสิ่งแวดล้อมกับชุมชนรอบด้านบริษัทฯ
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(1)  สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  12/2557  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2557    คณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้ทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
เป็นแนวทางในการประเมนิ โดยพิจารณาขอ้มลูของฝา่ยบรหิาร และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้   มคีวามเหน็วา่ 
ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัมบีคุลากรดำาเนนิการตามระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  จงึมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม 
ตามองค์ประกอบหลักทั้ง 5  ดังนี้ 

องค์ประกอบที่  1. การควบคุมภายในองค์กร 
  บริษัทฯ ได้จัดทำาคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งในส่วนจรรยาบรรณธุรกิจได้รวบรวม
ข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศ หรือกำาหนดเป็นระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และมีการรักษาจริยธรรม 
  บรษิทัฯ ได้กำาหนดบทบาท หนา้ทีข่องคณะกรรมการบริษทัทีมี่ความเปน็อสิระจากฝ่ายบริหาร ดแูลใหมี้การกำาหนด
เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้  โดยร่วมพิจารณา ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนประจำาปีตามที่ฝ่าย
บริหารจัดทำาแผนดำาเนินงานภายใต้ สถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป  และไม่มีการสร้าง
จูงใจที่รุนแรงให้พนักงานต้องปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่สูงเกินจริงซึ่งอาจนำาไปสู่การกระทำาที่ทุจริต 
  บริษัทฯ ได้จัดทำาข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมายตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ เช่น  การสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล  การบริหารความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
  โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ ได้กำาหนดสายการบังคับบัญชา ไว้อย่างชัดเจน  มีการจัดทำาเป็นเอกสาร
ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการทำางาน และใบพรรณนาลักษณะงานของพนักงาน  ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม การจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
ท่ีเหมาะสม  รวมถึงการส่ือสาร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี  
และการจัดทำาแผนการพัฒนาและสืบทอดตำาแหน่งงาน

องค์ประกอบที่  2. การประเมินความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง
ทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งในปี 2557 ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีผลต่อผลผลิตฝ้าย  หรือความต้องการของประเทศนำาเข้าฝ้ายที่มีผลกระทบต่อราคา
หรือปริมาณการจัดหาฝ้าย   ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจสภาวะการตลาด  และอัตราแลกเปลี่ยน    
  บรษิทัฯ ได้จดัทำาคู่มอืบรหิารความเสีย่งเพือ่ใชเ้ปน็แนวทางจดัทำาบญัชคีวามเสีย่งกจิกรรม หรอืกระบวนการภายใน
ต่างๆ    ทั้งนี้ สำานักตรวจสอบภายใน จะนำาผลการประเมินความเสี่ยงมาจัดทำาแผนการตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ  ซึง่ในป ี2557 ไดม้กีารสอบทานระบบ คา่แรงและเงนิเดอืน  ระบบสารสนเทศ  การควบคมุสนิคา้คงคลงั  
ลูกหนี้และเจ้าหนี้  เงินฝากธนาคารและเงินสดย่อย การสวัสดิการ และการปฏิบัติตามข้อกำาหนด ซึ่งผลการสอบทานมีการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำาหนด  ข้อบกพร่องที่พบไม่เป็นสาระสำาคัญที่ส่อไปทางทุจริต

องค์ประกอบที่  3. การควบคุมการปฏิบัติงาน   
  คณะกรรมการบรษิทั/คณะทำางานบรหิารความเส่ียงมีการประชุมเปน็ประจำา เพือ่ตดิตาม ปรึกษาหารือ เพือ่กำาหนด
มาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อ
รบัทราบสถานการณท์ีอ่าจมผีลตอ่การสัง่ซือ้ของลกูคา้   การใชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิเชน่ การจบัคูร่ะหวา่งรายไดก้บัรายจา่ย

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง
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สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  การเลือกทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้าน
อตัราแลกเปลีย่น   การกำาหนดระดบัวตัถดุบิคงเหลอื เพือ่ลดความเสีย่งตน้ทนุวตัถดุบิและเปน็แนวทางในการจดัหาวตัถดุบิ
ล่วงหน้าที่ต้องพิจารณาถึงแผนการใช้   ปริมาณคงเหลือ  ราคาและระยะเวลาส่งมอบ   ทั้งนี้ บริษัทฯได้กำาหนดผู้รับผิดชอบ  
แนวทางการปฏิบัติ  และการรายงานความก้าวหน้า ตลอดจนผลลัพธ์ที่ได้
  บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในครอบคลุม กิจกรรม กระบวนการต่างๆ ที่กำาหนดเป็นเอกสารได้แก่ คำาส่ัง 
ประกาศ ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติงาน หรือคู่มือการทำางานที่เหมาะสมกับกิจกรรมหรือกระบวนการนั้นๆ  มีการกำาหนด
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลการจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดย
เด็ดขาด  รวมถึงการกำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
  ในปี 2557   บริษัทฯ ไม่มีการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
นอกจากการทำาธุรกรรมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์  โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำากับบุคคลภายนอก และนำาเร่ืองเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำาธุรกรรมนั้นๆ ไม่เข้า
ร่วมประชุมในวาระดังกล่าว
  บริษัทฯ ใช้ระบบสารสนเทศ  AS/400 ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน  การจัดซื้อ การควบคุม
สินค้าคงคลัง การบริหารงานบุคคล โดยมอบหมายให้ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลเป็นผู้ดูแลและ กำาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
ในระบบสารสนเทศของบริษัทตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ AS/400  

องค์ประกอบที่  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
  คณะกรรมการบรษิทัใหฝ้า่ยบรหิารจดัเตรียมข้อมลูเกีย่วกบัเร่ืองทีจ่ะนำาเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณา  รวมทัง้
ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถาม ซึง่จะมกีารบนัทกึ ความเหน็ หรอืขอ้สงัเกตของกรรมการในรายงานการประชมุคณะ
กรรมการบริษัท  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงานจากเลขานุการบริษัท 
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
  การปฏบิตังิานดา้นบญัช ี มกีารจดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ีและบญัชตีา่งๆ เปน็หมวดหมู ่ตามระยะ
เวลาทีก่ฎหมายกำาหนด   มกีารสอบทานนโยบายบญัชวีา่เปน็ไปตามหลกัการบญัชทีีร่องรบัทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะ
ธุรกิจของบริษัท
  บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในโดยการติดประกาศ หรือผ่านระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์ รวมถึงการ
ชี้แจงหน้างานของแต่ละหน่วยงาน  บริษัทกำาหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับแจ้งข้อมูลต่างๆผ่านทางกล่องแสดงความ
คิดเห็นเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำาเนินการ  สำาหรับข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายใน
บริษัท  ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับเรื่องเพื่อแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ การสื่อสารภายนอกบริษัทมอบหมายให้ฝ่าย
ธุรการติดต่อ ประสานงานในประเด็นที่มีเรื่องร้องเรียนจากชุมชนรอบบริษัท   ซึ่งในปี 2557  ไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

องค์ประกอบที่  5.  ระบบการติดตาม 
  บริษัทฯ มีการรายงานผลการดำาเนินธุรกิจทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมชี้แจง และแนวการ
แกไ้ขในกรณทีีผ่ลการดำาเนนิงานไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมาย  และถอืเปน็วาระเรือ่งสบืเนือ่งทีต่อ้งแกไ้ขอยา่งถกูตอ้งและรายงาน
ในการประชุมกรรมการประจำาเดือน
  บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ หรือ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง  มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำาที่ผิดปกติ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและ
ฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ   ซึ่งในปี 2557  ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าว
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  บริษัทฯ กำาหนดให้สำานักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานการปฏิบัติ  และ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การบริหาร และมกีารรายงานตอ่คณะกรรมการ
บริษัทในทุกไตรมาส

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน
  ในปี 2557  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายใน    ตลอดจน
รบัทราบผลการตรวจสอบ   พิจารณารายงานของฝา่ยจดัการและใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การบรหิารในการแกไ้ข
ข้อบกพร่อง และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 
  นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบหารือกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด โดยไม่มีฝ่าย
จัดการของบริษัทฯ เข้าร่วม เพื่อรับทราบข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและให้ข้อคิดเห็นต่อแผนการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการจัดทำาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่งผู้สอบบัญชี
ได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
  (1) คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเหน็ชอบตามทีฝ่า่ยจดัการเสนอแตง่ตัง้นางสาววนดิา  โชคเหมาะ ทำาหนา้ที่
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  โดยคุณสมบัติของนางสาววนิดา โชคเหมาะ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจ
สอบภายใน เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน
ตามระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9000  หลกัสตูรการปอ้งกนัการทจุรติในองคก์ร  และมคีวามเขา้ใจในกจิกรรมและการดำาเนนิ
งานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
  (2) บริษัทฯ มอบหมายให้นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินทำาหน้าที่หัวหน้างานกำากับ
ดแูลการปฏบิตังิาน  เพือ่ทำาหนา้ทีก่ำากบัดแูลการปฏบิตัติามกฏเกณฑข์องหนว่ยงานทางการทีก่ำากบัดแูลการประกอบธรุกจิ
ของบริษัท  โดยคุณสมบัติของนางสาวประยูร ศรีพระราม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน  เคยเข้า
รับการอบรมหลักสูตรผู้ทำาบัญชี  และปัจจุบันได้รับมอบหมายเป็นผู้ใช้งาน และผู้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  โดยมีบทบาท Creator, Contact Person, SHLD Report Creator  และ  ISSUER Member  จึงเห็นว่ามีความ
เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
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  (1)  ในปี 2557  บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ ขอ้ 6 รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ของรายงานและงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557  ดงันี้

 บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) (SUC)    บริษัทซื้อสินค้าประเภท ฝ้าย  343    395 เป็นการจัดหาร่วมกัน   
 - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเส้นใยสังเคราะห์   สำาหรับบริษัทในกลุ่ม เพื่อมี
  ในสัดส่วนร้อยละ 49.88 - เจ้าหนี้ค้างจ่าย ต้นงวด 98 98 อำานาจในการต่อรองเรื่อง
 และมีกรรมการร่วมกัน * - เจ้าหนี้ค้างจ่าย ปลายงวด 45 98 ราคาและปริมาณ

 บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำากัด (UG)  บริษัท ขายผ้าดิบ  12    1 สนับสนุนธุรกิจปกติในลักษณะ 
 - SUC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UG     supply chain
 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 บริษัท ให้ เช่าพื้นที่อาคาร 3 3 ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อทรัพย์สิน
 และมีกรรมการร่วมกัน * โรงงานบางส่วน   ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

  บริษัท ให้บริการ 2 2 ใช้ร่วมกัน
  ระบบสาธารณูปโภค
  - เจ้าหนี้ค้างชำาระ ต้นงวด 1 1
  - เจ้าหนี้ค้างชำาระ ปลายงวด 2 1

 บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด(มหาชน) (UPF)   บริษัท ขายด้าย   7 7 สนับสนุนธุรกิจปกติในลักษณะ
 - SUC ถือหุ้น UPF ในสัดส่วนร้อยละ 48.96 - เจ้าหนี้ค้างชำาระ ต้นงวด 1 1 supply chain
 และมีกรรมการร่วมกัน * - เจ้าหนี้ค้างชำาระปลายงวด 1 1 

 บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน (MRC) จำากัด  บริษัท ขายผ้าดิบ   2    - สนับสนุนธุรกิจปกติในลักษณะ 
 - SUC ถือหุ้น MRC ในสัดส่วนร้อยละ 25.00    supply chain
 และมีกรรมการร่วมกัน * บริษัท ให้เช่าพื้นที่   ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อทรัพย์สิน 
  อาคารโรงงาน   ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
  - เจ้าหนี้ค้างชำาระ ต้นงวด - -
  - เจ้าหนี้ค้างชำาระ ปลายงวด - -

 บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จำากัด (USM) บริษัท ให้เช่าเครื่องจักรปั่นด้าย 2   2 ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อทรัพย์สิน
 - SUC ถือหุ้น USM ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 - เจ้าหนี้ค้างชำาระ ต้นงวด - - ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว/ ไม่เหมาะสมกับการ
 - บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำากัด  - เจ้าหนี้ค้างชำาระปลายงวด - - ผลิตปัจจุบันของบริษัทฯ 
 (กลุ่มดารกานนท์) ถือหุ้น UT และ USM 
 ในสัดส่วนร้อยละ 6.11 และ 74.99 
 ตามลำาดับ    
 - UT แ ละ USM มีกรรมการร่วมกัน *    

 บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง              ลักษณะรายการ                มูลค่า (ล้านบาท)    เหตุผลและความจำาเป็น        

    ความสัมพันธ์กับบริษัท     ปี 2557      ปี 2556

 หมายเหตุ  *  รายละเอียดเกี่ยวกับการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ ในบริษัทร่วม  บริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปรากฎในหน้า 4-6  

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

รายการระหว่างกัน
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 ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สำาหรับปี 2557 ตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  
สามารถวิเคราะห์และอธิบาย ได้ดังต่อไปน้ี
 ภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญ (Overview)
  บริษัทฯ ผลิตผ้าทอตามคุณลักษณะเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย ซ่ึงมีท้ังผ้าฝ้าย 100%  ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ 
และ/หรือไยสังเคราะห์อ่ืนๆ   โดยผ่านกระบวนการป่ันด้าย และกระบวนทอผ้า  ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจดังกล่าว  บริษัทฯ
ได้กำาหนดแนวทางการสำารองฝ้ายซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักไว้ประมาณ 3 – 4 เดือน เพ่ือให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดำาเนินธุรกิจ 
  เศรษฐกิจโลกในปี 2557 ฟื้นตัวต่อเนื่องจากปีก่อน แต่การฟื้นตัวยังเปราะบาง และแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค 
โดยเศรษฐกจิสหรฐัฯขยายตวัไดด้จีากพืน้ฐานทางเศรษฐกจิทีป่รบัดขีึน้ตอ่เนือ่ง ขณะทีเ่ศรษฐกจิกลุม่ประเทศยโูรและญีปุ่น่
ยังฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนเศรษฐกิจเอเชียขยายตัวชะลอลงบ้าง โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอลงจากการปฏิรูป
เศรษฐกิจ สิ่งทอเป็นสินค้าประเภทอุปสงค์ไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Demand) เนื่องจากเป็นสินค้าประเภทปัจจัยสี่ ถึงแม้ว่าจะ
เป็นสิ่งจำาเป็น     แต่ผู้ซื้อสามารถชะลอการสั่งซื้อและลดปริมาณการซื้อได้ ส่งผลให้อุปสงค์โดยรวมลดลง ในขณะที่อุปทาน
ไม่ได้ลดลงตามอุปสงค์ นอกจากนี้ราคาฝ้ายซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตของบริษัทฯ ได้มีราคาตำ่าลงในช่วงปลายปี 
เม่ือเปรยีบเทยีบราคาเมือ่ตน้ป ี2557 เนือ่งมาจากประเทศจนีลดการนำาเขา้ฝา้ย สง่ผลใหฝ้า้ยในตลาดโลก มปีรมิาณคงเหลอื
มากขึ้น ทำาให้เกิดการแข่งขันในด้านราคา ระหว่างผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทำาให้ผู้ซื้อมีอำานาจในการกำาหนด
ราคาขาย  

การวิเคราะห์ และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

  ผลกระทบดังกล่าวทำาให้สต็อกฝ้ายที่เหลืออยู่มีราคาต้นทุนสูงกว่าราคาฝ้ายตลาด  ในขณะที่ราคาขายสินค้าถูก
กำาหนดกับราคาฝ้ายตลาดในปัจจุบัน  ดังนั้น บริษัทฯ จำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
ของสินค้าคงเหลือ เพื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่องสินค้าคงเหลือกำาหนด   และ
สามารถแข่งขันได้ 
  สรุปผลประกอบการ
  บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำานวน 21.98 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 38.39 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556  ซึ่งมีผลกำาไรสุทธิ 16.41 ล้านบาท  ตามสรุปรายการที่แสดงไว้ในตารางเปรียบเทียบผลการ
ดำาเนินงานของบริษัทฯ สำาหรับปี 2557 และ 2556  
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รายได้จากการขาย และบริการ
  บริษัทฯมีรายได้จากการขาย และบริการ เพิ่มขึ้น 124.46  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.54  แบ่งเป็นการขาย
สง่ออกไปยงัตา่งประเทศทัง้ในยโุรป และญีปุ่น่เพ่ิมข้ึน 90.87 ลา้นบาท คดิเปน็ร้อยละ 13.96  และการขายในประเทศเพิม่ขึน้  
33.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.38  เนื่องจากเศรษฐกิจในยุโรปดีขึ้นในช่วงต้นปี 
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รายได้จากการขายและบริการ

ปี 2556

ล้านบาท

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

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 รายการ  ปี     เพิ่ม(ลด)
     2557   2556    จำานวน    ร้อยละ 
 รายได้จากการขายและบริการ   925.37 800.91 124.46 15.54
 - ขายส่งออก    741.66 650.79 90.87 13.96
 - ขายในประเทศ    183.71 150.12 33.59 22.38
 รายได้อื่น ๆ    58.52 98.11 (39.59) (40.35)
    รวมรายได้    983.89 899.02 84.87 9.44

                                (หน่วย :ล้านบาท)

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 รายการ  ปี     เพิ่ม(ลด)
     2557     2556    จำานวน    ร้อยละ
 รายได้รวม    983.89 899.02 84.87 9.44
 ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริการรวม     1,011.16 890.19 120.97 13.59
 ส่วนแบ่งกำาไรเงินลงทุนจากบริษัทร่วม    5.34 4.84 0.50 10.34
 กำาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น     10.37 59.52 (49.15) (82.58)
 รายได้ภาษีเงินได้     (0.05) 2.74 (2.79) (101.87)
 กำาไร(ขาดทุน) สุทธิ      (21.98) 16.41 (38.39) (233.90)
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 รายได้อื่น
  บริษัท ฯ มีรายได้อื่นลดลง  39.59 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 40.35  ประกอบด้วย
   รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ  ลดลง  3.07 ล้านบาท
   รายได้ค่าเช่า ลดลง 0.05 ล้านบาท 
   รายได้จากเงินปันผล เพิ่มขึ้น 0.04 ล้านบาท
   กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน ลดลง 0.64 ล้านบาท
   กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ิมขึ้น 8.04 ล้านบาท
   รายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 3.53 ล้านบาท
   ในป ี2557 บรษิทัฯไมม่รีายไดท้ีไ่มไ่ดเ้กดิจากการดำาเนนิงานตามปกต ิแต ่ในป ี2556 บริษทัฯ รับรู้รายไดจ้าก
   การใหใ้ชอ้าคาร  47.44 ลา้นบาท ซึง่เปน็ผลมาจากบริษทั เทนคาเต-้ยเูนีย่นโปรเทคทฟีแฟบบริค เอเชยี จำากดั 
   (TCUA)  ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ ทำาให้ภาระผูกพันของบริษัทฯ เกี่ยวกับอาคารใช้เพื่อการลงทุนสิ้นสุดลง  

  ต้นทุนขายสินค้าและบริการ เพิ่มขึ้น  173.62  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.42  เนื่องจากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้ม
  ลดลงตัง้แตค่รึง่ปหีลงัของป ี2557  ทำาใหบ้รษิทัฯตอ้งปรบัลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
  การบัญชี
  ค่าใช้จ่ายในการขาย เพิ่มขึ้น  0.58   ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.86 ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง  13.53   ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง และ ในปี 2557 
  บริษัทฯไม่มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   แต่ในปี 2556 บริษัทฯมีผลขาดทุนจากอัตรา
  แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   
  บริษัท ฯ ไม่มีหนี้สงสัยจะสูญ  ในปี 2557
  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน  ลดลง 0.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.45   เนื่องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสด
  จากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น ทำาให้สามารถชำาระเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินบางส่วนได้
 กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ
  บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำานวน 21.98 ล้านบาท ขาดทุน
เพิ่มขึ้น 38.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556  ขาดทุนสุทธิดังกล่าวประกอบด้วยขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จำานวน 27.32 ล้านบาท และรับส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำานวน 5.34 ล้านบาท
  อย่างไรก็ตาม เมื่อกันส่วนเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท เป็นเงิน 21.00 ล้านบาท ตาม
เงื่อนไขในข้อบังคับบริษัทแล้ว   บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ  0.96 บาทต่อหุ้นสามัญ    ขาดทุนเพิ่มขึ้น  0.86 บาทต่อหุ้นสามัญ 
เมื่อเทียบกับปี 2556

 ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
                                (หน่วย :ล้านบาท)

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 รายการ  ปี     เพิ่ม(ลด)
     2557     2556    จำานวน    %
 ต้นทุนขาย     915.00 741.38 173.62 23.42
 ค่าใช้จ่ายในการขาย    32.04 31.46 0.58 1.86
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    62.35 75.88 (13.53) (17.83)
 หนี้สงสัยจะสูญ    - 38.99 (38.99) (100.00)
 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน    1.77 2.48 (0.71) (28.45)
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  ความสามารถในการทำากำาไรในปี 2557 ลดลงเกิดจาก  
    อัตรากำาไรสุทธิลดลง เนื่องจากกำาไรขั้นต้นมีอัตราลดลง สาเหตุมาจาก ต้นทุนราคาวัตถุดิบที่สูง และ
    ตลาดมีการแข่งขันด้านราคารุนแรง
    ประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านทรัพย์สินดีขึ้น
    Financial Leverage มีหนี้สินต่อทุนในสัดส่วนที่ตำ่า

2)  ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
  ฐานะการเงิน
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มฐีานะการเงนิซึง่วเิคราะหจ์ากการเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย ์ 
หนี้สิน  และส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้
                      (หน่วย :ล้านบาท)

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 รายการ  ปี     เพิ่ม(ลด)
     2557     2556    จำานวน    %
 รวมสินทรัพย์   936.88 1,054.05 (117.17) (11.12)
 รวมหนี้สิน    144.32 253.35  (109.03) (43.04)
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น      792.56 800.70  (8.14) (1.02)
  
  สินทรัพย์
  บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมจำานวน  936.88 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำานวน  117.17  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
11.12 โดยมีรายละเอียดสำาคัญ ดังนี้ี้
   เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดจำานวน   23.57 ลา้นบาท เพิม่ขึน้  14.60 ลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ 162.77  
   เนื่องจากได้รับชำาระค่าสินค้า
   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่จำานวน   112.14  ลา้นบาท เพิม่ขึน้  4.32 ลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ 4.00   เนือ่งจาก
   ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น
   สินค้าคงเหลือจำานวน 146.77 ล้านบาท ลดลง  121.09  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.21  ส่วนใหญ่ได้แก่  
   สินค้าสำาเร็จรูป และวัตถุดิบ
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำานวน 260.12 ล้านบาท ลดลง 34.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.62  เนื่องจาก
   เครื่องจักรและอุปกรณ์ บางส่วน หมดอายุการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์

 ความสามารถในการทำากำาไร
        สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 รายการ    หน่วย  2557 2556 
 กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ     ล้านบาท    (21.98) 16.41
 รายได้รวม    ล้านบาท   983.89 899.02
 สินทรัพย์รวม    ล้านบาท    936.88 1,054.05
 ส่วนของผู้ถือหุ้น    ล้านบาท    792.56 800.70
  อัตรากำาไรสุทธิ    %    (2.23) 1.83
  รายได้รวมต่อสินทรัพย์รวม    เท่า    1.05 0.85
  Financial Leverage    เท่า    1.18 1.32
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (2.76) 2.05
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  หนี้สิน
  บริษัทฯมีหนี้สินรวมจำานวน   144.32  ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 109.03  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.04 โดย
มีรายละเอียดสำาคัญดังนี้
   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำานวน  14.02  ล้านบาท ลดลง  14.88 ล้านบาท  เนื่องจากสามารถจ่ายคืนเงินกู้
   ระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
   เจ้าหนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่จำานวน  76.64 ลา้นบาท ลดลง  92.97 ลา้นบาท คดิเปน็ร้อยละ 53.86  เนือ่งจาก
   การสั่งซื้อวัตถุดิบลดลง
   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำานวน  49.75  ล้านบาท ลดลง 1.06  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.09   
   เนื่องจากการพ้นสภาพของพนักงานบางส่วน
  ส่วนของผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน  792.56 ล้านบาท ลดลง 8.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.02 เป็นผลมาจาก
   บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำาเนินธุรกิจ จำานวน 21.98 ล้านบาท
   บริษัทฯ รับรู้กำาไร 13.85 ล้านบาท จากการปรับราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งยังไม่ใช่
   กำาไรที่เกิดขึ้นจริง
  การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
  โครงสร้างของเงินทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยหนี้สินรวม 144.32 ล้านบาท และ
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 792.56 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  0.18  ต่อ 1 สามารถกล่าวได้ว่าบริษัทฯ มี
ฐานะการเงินที่มั่นคง

3)  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
 1)  แหล่งที่มา และใช้ไปของเงินทุน
  การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุน
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำานวน 23.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2556  
จำานวน 14.60 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่ได้มา และที่ใช้ไปของเงินในปี 2557  ดังนี้
                     (หน่วย :ล้านบาท)

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 รายการ  ปี     เปลี่ยนแปลง
     2557     2556    จำานวน    %
 กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำาเนินงาน    47.94 18.63  29.31 157.33
 กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน     (18.46) (14.68) (3.78) (25.75)
 กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน    (14.88) (31.10) 16.22 52.32
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี    23.57 8.97 14.60 162.77

   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ เจ้าหนี้
   การค้าและ สินค้าคงเหลือลดลง และค่าใช้จ่ายด้านหนี้สิน ดอกเบี้ย และภาษีลดลง 
   เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุเพิม่ขึน้   เนือ่งจากบรษิทัฯ มกีารซือ้เครือ่งจกัรและอปุกรณต์ามความจำาเปน็
   เพิ่มขึ้น
   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทฯได้จ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
   วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คือ 0.32 เท่า ใกล้เคียงกับปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ระดับตำ่า
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อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)

 4) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
  บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพียงพอ ไม่มีความจำาเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
 5) ความสามารถในการชำาระหนี้ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม และภาระผูกผันที่สำาคัญ
  ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถชำาระหนี้ และสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

(4)  ภาระผกูพนัดา้นหนีส้นิ (Contractual Obligations) และการบรหิารจดัการภาระนอกงบดลุ (Off-Balance 
 Sheet Arrangements)
  บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24 ของรายงานและงบการเงิน ณ  วันที่ 31 
ธันวาคม 2557

(5)  ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำาเนินงานในอนาคต (Forward looking)
  บริษัทฯ ยังไม่มีโครงการลงทุน หรือการวิจัยและพัฒนาที่จะกระทบต่อผลการดำาเนินงาน และฐานะการเงินใน
ช่วงเวลา 1 ปีข้างหน้า
  สำาหรับธุรกิจหลักปัจจุบัน     บริษัทฯ สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ดีในการจัดทำางบการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  จำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ  ซึ่ง
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้  ประเด็นที่
อาจมีผลต่อการดำาเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคตที่สำาคัญได้แก่
   การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
   ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป
   ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
   ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
   สภาพปัญหาวัตถุดิบที่มีความผันผวนทางด้านราคา  ปริมาณ   และกำาหนดส่งมอบ
   ความสามารถในการดำาเนินกิจการของลูกค้า

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

   อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 3.04 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 1.92 เท่า
   อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 1.37 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 0.55 เท่า
   อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 4.41 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 3.07 เท่า
   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 41 วัน ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 48 วัน แต่ใกล้เคียงกับระยะเวลา
   การให้สินเชื่อของบริษัทฯ
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 2) รายจ่ายลงทุน
  ในปี 2557 บรษิทัฯ มรีายจา่ยลงทนุในการซือ้เคร่ืองจกัร เพือ่ทดแทนเคร่ืองจกัรเกา่ และซือ้อปุกรณช์ว่ยการปฏบิตัิ
งานของพนักงาน รวมเป็นเงิน 23.31  ล้านบาท
 3) ความเพียงพอของสภาพคล่อง
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
  ในปี 2557  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี รองศาสตราจารย์บุญเสริม  วิมุก
ตะนันทน์  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ดร.พิลาศพงษ์  ทรัพย์เสริมศรี  และคุณศุทธินี ขุนวงษา  เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ ไดจั้ดใหม้กีารประชมุรวม 4 ครัง้  โดยทกุทา่นเข้าร่วมประชมุครบทกุคร้ัง   ในการประชมุไดม้กีารหารือร่วมกบัฝา่ย
บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง   โดยสรุปสาระในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจ
สอบ ได้ดังนี้
 1. การสอบทานงานการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี 
2557  ร่วมกับฝ่ายบริหารและสำานักงานตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการรายงานงบการ
เงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจำาปี  เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อสังเกตของ
ผู้สอบบัญชี และให้ข้อคิดเห็นต่อแผนการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี  
 2. การสอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามคู่มือการกำากับดูแล
กิจการที่ดี  และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการปรับปรุง ทบทวนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัทฯ  พบว่า
กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานมีการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และไม่เกิดปัญหาในเรื่องจรรยาบรรณใดๆ
 3. การสอบทานการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ พบว่า
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ดำาเนินการในเรื่องนี้อย่างสมำ่าเสมอ กล่าวคือในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
มีการปรึกษาหารือและประเมินความเสี่ยงเป็นประจำาโดยวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ    เพื่อกำาหนดแนวทางการปฏิบัติ
และผู้รับผิดชอบดำาเนินการ  ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติและผลลัพธ์ที่ได้  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการ
บริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ มีการจัดทำาคู่มือการบริหารความเสี่ยง บัญชีความเสี่ยง เพื่อนำาผลประเมินความเสี่ยง
มาใช้ในการวางแผนตรวจติดตามภายในต่อไป
 4. การสอบทานการควบคมุภายใน  และการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได ้ สอบทานและพจิารณา
อนมุตัแิผนการตรวจสอบภายในประจำาป ี  และประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในร่วมกบัผูส้อบบญัช ีและ
ผูต้รวจสอบภายใน พบวา่การควบคมุภายในของบริษทัฯ มคีวามเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ใหข้้อเสนอแนะอนัเปน็
ประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน
 5. การสอบทานรายงานระหว่างกัน   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และให้ความเห็นการเข้าทำารายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน และไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างครบถ้วน และเพียงพอ
 6. การประเมินตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของตนเอง และพิจารณา
ร่วมกัน  ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติงานครบถ้วนตามขอบเขต หน้าที่  และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี   คณะกรรมการได้พิจารณาค่าสอบบัญชี แผนการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควร
เสนอคณะกรรมการบริษัท  ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ให้แต่งตั้งบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ประจำาปี 2558
 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำาคัญกับการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ บริษัทฯ มีการกำากับดูแล
กจิการทีด่ ี มีระบบควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

  ( รองศาสตราจารย์บุญเสริม   วิมุกตะนันทน์ )
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงิน
ทีป่รากฎในรายงานประจำาป ีงบการเงนิดงักลา่วจดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ  ทั้งยังใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ 
ประมาณการอย่างดีที่สุดในการจัดทำา  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำารงรักษาไว้ ซ่ึงระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล เพ่ือให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ เพียงพอ
ที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบจุดอ่อน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการ
ที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ 
 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ
อิสระซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และ
ระบบควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวม อยู่ในระดับที่น่า
พอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557
      
    ในนามของคณะกรรมการบริษัท

 (นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา) (นางพิมพ์พร  โชติรัตนกุล)
 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ

รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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เสนอต่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำาไรขาดทุน งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบ
กระแสเงนิสด สำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่ำาคญัและหมายเหตเุรือ่งอืน่ ๆ  และไดต้รวจสอบงบการเงนิ
เฉพาะกิจการของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำา  งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธี
การตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระ
สำาคญัของงบการเงนิไม่วา่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในที่
เก่ียวข้องกบัการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงนิโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ ์แต่
ไมใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัทำาขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการนำาเสนอ
งบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ผลการดำาเนนิงานและกระแสเงนิสดสำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั
ของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501

บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2558

31 ธันวาคม 2557

รายงานของ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

 หมายเหตุ	 2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 7   23,567,959  8,969,100  23,567,959  8,969,100 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 8  112,141,859  107,827,304  112,141,859  107,827,304 

สินค้าคงเหลือ	 9  146,771,836  267,864,672  146,771,836  267,864,672 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	5,464,329		 4,205,151		 5,464,329		 4,205,151	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   287,945,983  388,866,227  287,945,983  388,866,227 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินลงทุนในบริษัทร่วม		 10  205,860,181  190,269,747  25,000,100  25,000,100 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น		 11  135,649,300  131,149,300  135,649,300  131,149,300 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		 12  41,927,986  43,571,968   41,927,986  43,571,968 

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 13   260,115,744  294,315,868  260,115,744  294,315,868 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 20   4,564,101  5,515,490  4,564,101  5,515,490 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	820,699		 360,499		 820,699		 360,499	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   648,938,011  665,182,872  468,077,930  499,913,225 

รวมสินทรัพย ์   936,883,994  1,054,049,099  756,023,913  888,779,452 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 งบการเงิน	 	 	 	
	 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)

 หมายเหตุ	 2557 2556 2557 2556

 งบการเงิน	 	 	 	
	 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      
หนี้สินหมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	 	 	 	 	 	
	 จากสถาบันการเงิน	 14  14,019,466  28,895,208  14,019,466  28,895,208 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 15  79,636,162  172,608,237  79,636,162  172,608,237 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	918,447		 1,040,325		 918,447		 1,040,325	
รวมหนี้สินหมุนเวียน   94,574,075  202,543,770  94,574,075  202,543,770 
หนี้สินไม่หมุนเวียน      
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16  49,745,358  50,809,191  49,745,358  50,809,191 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   49,745,358  50,809,191  49,745,358  50,809,191 
 รวมหนี้สิน   144,319,433  253,352,961  144,319,433  253,352,961 
 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		 	 	(31,992,981)	 (10,014,784)	 (157,343,120)	 (130,021,109)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	74,557,542		 60,710,922		 19,047,600		 15,447,600	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    792,564,561  800,696,138  611,704,480  635,426,491 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   936,883,994  1,054,049,099  756,023,913  888,779,452 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายได้      
รายได้จากการขาย	 	 	925,373,167		 800,908,071		 925,373,167		 800,908,071	
รายได้อื่น	 	 	 	 	 	
	 รายได้จากการให้ใช้อาคาร	 12	 	-		 47,444,566		 -		 47,444,566	
		 รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ	 	 	17,330,031		 20,404,207		 17,330,031		 20,404,207	
		 รายได้ค่าเช่า	 	 	16,266,272		 16,314,306		 16,266,272		 16,314,306		
	 รายได้เงินปันผล	 11  3,040,000  2,995,000  3,040,000  2,995,000 
		 กำาไรจากการจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ ์   877,795  1,522,243  877,795  1,522,243 
		 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	 	 	8,044,631		 -		 8,044,631		 -	
	 อื่นๆ	 	 	12,956,279		 9,430,230		 12,956,279		 9,430,230	
รวมรายได้   983,888,175  899,018,623  983,888,175  899,018,623 
ค่าใช้จ่าย      
ต้นทุนขาย	 	 	916,446,001		 749,344,495		 916,446,001		 749,344,495	
โอนกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 9	 	(1,444,373)	 (7,960,995)	 (1,444,373)	 (7,960,995)
รวมต้นทุนขาย	 	 	915,001,628		 741,383,500		 915,001,628		 741,383,500	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 	32,039,208		 31,454,675		 32,039,208		 31,454,675	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 	62,346,986		 75,880,183		 62,346,986		 75,880,183	
หนี้สงสัยจะสูญ	 	 	-		 38,994,732		 -		 38,994,732	
รวมค่าใช้จ่าย   1,009,387,822  887,713,090  1,009,387,822  887,713,090 
กำาไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     
 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้	 	 	(25,499,647)	 11,305,533		 (25,499,647)	 11,305,533	
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10.2	 	5,343,814		 4,842,975		 -		 -	
กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้	 	 	(20,155,833)	 16,148,508		 (25,499,647)	 11,305,533	
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 	 	(1,770,975)	 (2,475,329)	 (1,770,975)	 (2,475,329)
กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 	(21,926,808)	 13,673,179		 (27,270,622)	 8,830,204	
รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้	 20	 	(51,389)	 2,741,100		 (51,389)	 2,741,100	
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี	 	 	(21,978,197)	 	16,414,279		 		(27,322,011)	 		11,571,304	

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 21     
ขาดทุนสำาหรับป	ี 	 	(0.96)	 (0.10)	 (1.07)	 (0.21)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: บาท)

งบกำาไรขาดทุน

 หมายเหตุ	 2557 2556 2557 2556

 งบการเงิน	 	 	 	
	 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: บาท)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  2557 2556 2557 2556

 งบการเงิน	 	 	 	
	 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี	 	(21,978,197)	 	16,414,279		 	(27,322,011)	 	11,571,304	

       
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     
ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย     
	 หลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทฯ	-	สุทธิจากภาษีเงินได้	 	3,600,000		 (3,600,000)	 3,600,000		 (3,600,000)
		 หลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทร่วม	-	สุทธิจากภาษีเงินได้	 	10,246,620		 (10,261,023)	 -		 -	
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับป ี	 	13,846,620		 (13,861,023)	 3,600,000		 (3,600,000)
 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	 	(8,131,577)	 2,553,256		 (23,722,011)	 7,971,304	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด

  2557 2556 2557 2556

 งบการเงิน	 	 	 	
	 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน     
กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษ	ี 	(21,926,808)	 13,673,179		 (27,270,622)	 8,830,204	
รายการปรับกระทบยอดกำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเป็น     
	 เงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมดำาเนินงาน     
	 ค่าเสื่อมราคา	 	58,223,559		 61,634,421		 58,223,559		 61,634,421	
	 หนี้สงสัยจะสูญ	 	-		 38,994,732		 -		 38,994,732	
		 โอนกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ		 	(1,444,373)	 (7,960,995)	 (1,444,373)	 (7,960,995)
	 กำาไรจากการจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ	์ 	(877,795)	 (1,522,243)	 (877,795)	 (1,522,243)
	 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	(5,343,814)	 (4,842,975)	 -		 -	
	 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	(904,985)	 (2,578,580)	 (904,985)	 (2,578,580)
	 รับรู้รายได้จากการให้ใช้อาคารรอตัดบัญชี	 	-		 (47,444,566)	 -		 (47,444,566)
	 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  5,095,478  13,159,870   5,095,478  13,159,870 
		 เงินปันผลรับ	 	(3,040,000)	 (2,995,000)	 (3,040,000)	 (2,995,000)
	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 	1,353,936		 1,933,268		 1,353,936		 1,933,268	
	กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง     
	 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน  31,135,198  62,051,111  31,135,198  62,051,111 
สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง     
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	(3,409,570)	 (22,871,234)	 (3,409,570)	 (22,871,234)
	 สินค้าคงเหลือ	 	122,537,209		 (44,819,328)	 122,537,209		 (44,819,328)
	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	(2,131,636)	 817,065		 (2,131,636)	 817,065	
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	(460,200)	 (36,630)	 (460,200)	 (36,630)
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)     
	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 	(92,972,075)	 29,585,296		 (92,972,075)	 29,585,296	
	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	(121,878)	 946,855		 (121,878)	 946,855	
	 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 	(6,159,311)	 (4,196,321)	 (6,159,311)	 (4,196,321)
เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  48,417,737  21,476,814  48,417,737  21,476,814  
	 จ่ายดอกเบี้ย	 	(1,353,936)	 (2,069,152)	 (1,353,936)	 (2,069,152)
	 จ่ายภาษีเงินได้	 	872,458		 (775,068)	 872,458		 (775,068)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน  47,936,259  18,632,594  47,936,259  18,632,594 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

  2557 2556 2557 2556

 งบการเงิน	 	 	 	
	 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	 	(23,312,136)	 (19,451,788)	 (23,312,136)	 (19,451,788)
เงินสดรับจากการจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ ์  1,810,478  1,777,957  1,810,478  1,777,957 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	 	3,040,000		 2,995,000		 3,040,000		 2,995,000	
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 	(18,461,658)	 (14,678,831)	 (18,461,658)	 (14,678,831)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	 	 	 	 	
	 จากสถาบันการเงินลดลง	 	(14,875,742)	 (31,104,792)	 (14,875,742)	 (31,104,792)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 	(14,875,742)	 (31,104,792)	 (14,875,742)	 (31,104,792)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	 	14,598,859		 (27,151,029)	 14,598,859		 (27,151,029)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี	 	8,969,100		 36,120,129		 8,969,100		 36,120,129	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  23,567,959  8,969,100  23,567,959  8,969,100 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	
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1. ข้อมูลทั่วไป

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

 สำานักงานใหญ่: เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

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

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

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

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
 งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

 1.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

  กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
  มาตรฐานการบัญชี
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำาเสนองบการเงิน
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้
   ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
   ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม
   ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
   ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
   ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์
   ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
   ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก
   ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำาเนินงาน
  การตีความมาตรฐานการบัญชี
   ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าดำาเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
   ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
   ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
   ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 
     และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
   ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
   ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
     และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
   ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง 
     การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
   ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
   ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
   ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
   ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
   ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
  แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ ซึง่โดยสว่นใหญเ่ปน็การปรบัปรงุถอ้ยคำาและคำาศพัท ์การตคีวามและการ
 ใหแ้นวปฏิบตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกล่าวไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระสำาคญั
 ต่องบการเงินนี้ 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

 สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุและฉบบัใหมเ่ปน็จำานวนมาก ซึง่มผีลบงัคับใชส้ำาหรบั
 รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลา่วไดร้บัการปรบัปรงุหรอื
 จดัใหม้ขีึน้เพือ่ใหม้เีนือ้หาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศโดยการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการ
 รายงานทางการเงินในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี
 กับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินนี้ในปีที่นำามาตรฐาน
 ดงักลา่วมาถอืปฏบิตั ิอยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามท่ีกล่าวข้างต้นบางฉบบัเปน็มาตรฐานการรายงาน
 ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกำาหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 ทนัทใีนกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ ในขณะทีม่าตรฐานฉบบัเดมิอนญุาตใหก้จิการเลอืกรบัรูร้ายการดงักลา่วทนัทใีนกำาไรขาดทนุ 
 หรือในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำาไรขาดทุนก็ได้ 

 ปัจจุบันบริษัทฯรับร ู ้รายการกำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำาไรหรือขาดทุน
 ในงวดที่เกิดรายการ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯประเมินว่าเมื่อนำามาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้มาใช้ในปี 2558 และเปลี่ยนมารับรู้
 รายการกำาไรขาดทุนดังกล่าวทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่มีผลกระทบต่อหนี้สินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
 พนักงานและกำาไรสะสมยกมาในงบการเงิน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำางบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับ
 การบัญชีสำาหรับงบการเงินรวมที่เดิมกำาหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
 กิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำานาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้
 มาตรฐานฉบบันีผู้ล้งทนุจะถอืวา่ตนควบคมุกจิการทีเ่ขา้ไปลงทนุได ้หากตนมสีทิธไิดร้บัหรอืมสีว่นไดเ้สยีในผลตอบแทนของ
 กจิการทีเ่ขา้ไปลงทนุ และตนสามารถใชอ้ำานาจในการส่ังการกจิกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจำานวนเงนิผลตอบแทนน้ันได้ ถงึแมว้า่
 ตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญนี้ส่งผลให้ฝ่าย
 บรหิารตอ้งใชด้ลุยพนิจิอยา่งมากในการทบทวนวา่บรษิทัฯมอีำานาจควบคมุในกจิการทีเ่ขา้ไปลงทนุหรอืไมแ่ละจะตอ้งนำาบรษัิท
 ใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำางบการเงินรวมบ้าง

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้ถูก
 ยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้กำาหนดให้กิจการบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันที่เข้านิยามของการร่วมค้าโดยใช้วิธี
 ส่วนได้เสีย ในขณะที่มาตรฐานฉบับที่ 31 กำาหนดให้กิจการสามารถเลือกนำาเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันมาจัดทำา
 งบการเงินรวมโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วน หรือบันทึกเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียก็ได้

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯไม่มีเงินลงทุนในกิจการที่ 
 ควบคุมร่วมกัน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

 มาตรฐานฉบับน้ีกำาหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม 
 รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯ
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มาตรฐานฉบับน้ีกำาหนดแนวทางเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม  กล่าวคือ 
 หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำาหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้อง 
 วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้
 มาตรฐานนี้

 จากการประเมินเบ้ืองต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน
 ของบริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้

 ขายสินค้า

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้
 กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ
 หลังจากหักส่วนลดแล้ว

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกำาหนด
 จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนี้การค้า

 ลกูหนีก้ารคา้แสดงมลูคา่ตามจำานวนมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั บรษิทัฯบนัทกึคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำาหรบัผลขาดทนุโดยประมาณ
 ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกล้เคียงกับต้นทุนจริง) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
 แล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย

 วัตถุดิบและสารเคมีแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำา่กว่า อะไหล่
 และวสัดโุรงงานแสดงมลูคา่ตามราคาทนุถวัเฉลีย่หรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะตำา่กวา่ และจะถอืเปน็สว่นหนึง่
 ของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
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4.5 เงินลงทุน

 ก) เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายแสดงตามมลูคา่ยตุธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยด์งักลา่วบนัทกึ
 ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำาหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

 มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัทำาการสดุทา้ยของป ีและ
 บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน 

 ข) เงนิลงทนุในตราสารทนุทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดถอืเปน็เงนิลงทนุทัว่ไป ซึง่แสดงในราคาทนุสทุธจิากคา่เผือ่การ
  ด้อยค่า (ถ้ามี)

 ค) เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนได้เสียแสดงมลูค่าตามวธิส่ีวนได้เสียหกัดว้ย
  ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ง) เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุนหักด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถา้ม)ี

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำารายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ
 จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นอาคารใช้เพื่อการลงทุนคำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
 การใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ 20 ป ีคา่เสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุรวมอยูใ่นการคำานวณผลการดำาเนนิงาน

 บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำาไรหรือ
 ขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
 ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

 คา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณค์ำานวณจากราคาทนุของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ
 ดังนี้

   อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 20   ปี

   เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5, 10, 20   ปี

   เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน 3, 5, 10   ปี

   ยานพาหนะ 5, 10   ปี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและระหว่างก่อสร้าง และสินทรัพย์ที่เลิกใช้งาน 

 บรษิทัฯตดัรายการทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ออกจากบญัช ีเมือ่จำาหนา่ยสนิทรพัยห์รอืคาดวา่จะไมไ่ดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิ
 ในอนาคตจากการใชห้รอืการจำาหนา่ยสนิทรพัย ์รายการผลกำาไรหรอืขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรพัยจ์ะรบัรูใ้นส่วนของกำาไร
 หรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
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4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่า
 จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 ซึง่ทำาใหม้อีทิธพิลอยา่งเปน็สาระสำาคญัตอ่บรษิทัฯ ผูบ้รหิารสำาคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯทีม่อีำานาจในการวางแผน
 และควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า
 ถอืเปน็สญัญาเชา่ดำาเนนิงาน จำานวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเชา่ดำาเนนิงานรบัรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยในสว่นของกำาไรหรอืขาดทนุตาม
 วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และหน้ีสินท่ี เป็น
 ตวัเงนิซึง่อยูใ่นสกลุเงนิตราตา่งประเทศไดแ้ปลงค่าเปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน หรอื
 หากเป็นรายการท่ีได้มีการทำาสัญญาตกลงอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าไว้ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนท่ีตกลงล่วงหน้าน้ัน

 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
 
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ หากมีข้อ
 บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่า
 ตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
 สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

 บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่าย
 สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ
 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษัทฯมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการเงิน
 ช่วยเหลือหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน

 บรษิทัฯคำานวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนักงานโดยใชว้ธิคิีดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
 ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน

 สินทรัพย์หรือหนี้สินโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วย
 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่สามารถนำาไปจ่ายภาระผูกพันได้โดยตรง

 สนิทรพัยโ์ครงการ คอื สนิทรพัยท์ีถ่อืไวโ้ดยกองทนุผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน สนิทรพัยโ์ครงการไมส่ามารถใชใ้นการ
 จา่ยชำาระเจา้หนีแ้ละไมส่ามารถจา่ยโดยตรงมายงับรษิทัฯ บรษิทัฯวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยโ์ครงการโดยใชข้อ้มลูราคา
 ตลาดและในกรณทีีส่นิทรพัยโ์ครงการเปน็ตราสารหนีท้ีม่ตีลาดซือ้ขายคลอ่งบรษิทัฯจะวดัมลูคา่โดยใชร้าคาเสนอซือ้ทีป่ระกาศ 

4.13 ประมาณการหนี้สิน

 บรษิทัฯจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไวใ้นบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เปน็ผลมาจากเหตกุารณใ์นอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวาม
 เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถ
 ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.14 รายได้จากการให้ใช้อาคารรอตัดบัญชี

 รายได้จากการให้ใช้อาคารรอตัดบัญชีบันทึกด้วยมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บริษัทฯได้มาจากการนำาอาคารและสิ่ง
 ปลูกสร้างของตนไปลงทุน และทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงในระยะเวลา 15 ปี ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเช่าที่ดิน

4.15 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไรทาง
 ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วันส้ินรอบ
 ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะ
 เวลารายงาน 

 บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
 รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
 คอ่นขา้งแนท่ีบ่รษิทัฯจะมกีำาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชหั้กภาษแีละผลขาดทนุ
 ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
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 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรับ
 ลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
 โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ือง
 ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน
 และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้  การใช้
 ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในการประมาณคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดวา่
 จะเกดิขึน้จากลกูหนีแ้ตล่ะราย โดยคำานงึถงึประสบการณก์ารเกบ็เงนิในอดตี อายขุองหนีท้ีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปน็
 อยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

 การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 ในการประมาณการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้า
 คงเหลอื โดยจำานวนเงนิทีค่าดวา่จะไดร้บัจากสนิคา้คงเหลอืพจิารณาจากการเปลีย่นแปลงของราคาขายหรอืตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้ง
 โดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
 คาดว่าจะเกิดขึ้นจากที่สินค้าเสื่อมคุณภาพ โดยคำานึงถึงอายุของสินค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ในการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการกระแส   เงินสดที่คาดว่าจะได้รับ
 ในอนาคตจากการลงทุนในบริษัทร่วม รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแส
 เงินสดนั้น

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

 บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
 ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุน
 ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
 คงเหลอืเมือ่เลกิใชง้านของอาคารและอปุกรณ ์และตอ้งทบทวนอายกุารใชง้านและมลูคา่คงเหลอืใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลง
 เกิดขึ้น
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 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
 การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้
 ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บรษิทัฯ จะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีำาหรบัผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชหั้กภาษแีละขาดทุนทางภาษท่ีีไมไ่ดใ้ชเ้มือ่
 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ
 ขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น
 จำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนีส้นิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณติศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่ต้องอาศยัขอ้
 สมมติฐานต่างๆในการประมาณการน้ัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลง
 ในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
 ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
                     (หน่วย: ล้านบาท)

   2557    2556    นโยบายการกำาหนดราคา

 รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่

 ซื้อวัตถุดิบ    343    395    ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มของบริษัทใหญ่

 รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

 ขายสินค้า    -    2    ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

 ซื้อสินค้า   -     1   ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มของบริษัทร่วม

 รายได้ค่าเช่า    - 5   ราคาตามสัญญา

 รายได้อื่น    - 1     ราคาตามสัญญา

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 ขายสินค้า    21 8     ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

 ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ    2 1     ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 รายได้ค่าเช่า    7 6     ราคาตามสัญญา

 รายได้อื่น    2    2    ราคาตามสัญญา
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

       (หน่วย: พันบาท)
    2557     2556
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
  บริษัทร่วม    38,995 38,995
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)     3,220 1,769
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)    120 106
  อื่นๆ    10    10
 รวม     42,345 40,880
 หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (38,995) (38,995)
 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ    3,350 1,885

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ 15) 
  บริษัทใหญ่    44,842 98,132
  บริษัทร่วม    629 629
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)    57 23
  อื่นๆ    68 62
 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    45,596 98,846

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหวา่งปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บรษิทัฯมค่ีาใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แกก่รรมการและผูบ้รหิาร 
 ดังต่อไปนี้
       (หน่วย: พันบาท)
    2557     2556
 ผลประโยชน์ระยะสั้น   9,814 10,193
 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน    31 131
 รวม     9,845 10,324

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
                 (หน่วย: พันบาท)
    2557     2556
 เงินสด    39    90
 เงินฝากธนาคาร    23,529 8,879
 รวม     23,568 8,969

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.38 ถึง 0.50 ต่อปี (2556: 0.50 ถึง 0.63 ต่อปี)
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8.   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น     
                 (หน่วย: พันบาท)
    2557     2556
 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ
 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ    2,669 1,180
 ค้างชำาระมากกว่า 12 เดือน   9,635 9,635
 รวม     12,304 10,815
 หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (9,635) (9,635)
 รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ    2,669 1,180

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ
 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ                 102,657 96,480
 ค้างชำาระไม่เกิน  3 เดือน    3,497 4,718
 รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    106,154 101,198
 รวมลูกหนี้การค้า    108,823 102,378

 ลูกหนี้อื่น  
 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    30,041 30,065
 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    2,638 4,744
 รวม     32,679 34,809
 หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                    (29,360) (29,360)
 รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ    3,319 5,449
 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ    112,142 107,827

 ยอดคงคา้งของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ขา้งตน้ ไดร้วมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ของบรษิทั เทนคาเต-้ยเูนีย่นโปรเทคทฟี
 แฟบบริคเอเชีย จำากัด (“TCUA”) จำานวนเงิน 39 ล้านบาท ซึ่งมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำานวนเงินที่จะได้รับชำาระ เนื่องจาก 
 TCUA ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวงพาณชิยแ์ละอยูร่ะหวา่งการชำาระบญัช ีซึง่ยงัไมส่ามารถสรปุมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิ
 ไดใ้นขณะนี ้อยา่งไรกต็าม เพือ่ความระมดัระวงับรษิทัฯจงึไดต้ัง้สำารองคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำาหรบัหนีด้งักลา่วไวเ้ตม็จำานวน
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9. สินค้าคงเหลือ
                        (หน่วย: พันบาท)
   รายการปรับลดราคาทุน
   ราคาทุน     ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ     สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
   2557    2556    2557   2556    2557   2556
 สินค้าสำาเร็จรูป    39,014 123,215 (1,988) (3,308) 37,026 119,907
 งานระหว่างผลิต  30,368 43,388 - - 30,368 43,388
 วัตถุดิบและสารเคมี    79,125 100,980 (225) (227) 78,900 100,753
 อะไหล่และวัสดุโรงงาน    2,059 1,956 (1,581) (1,704) 478 252
 สินค้าระหว่างทาง - 3,565 - - - 3,565
 รวม    150,566 273,104 (3,794) (5,239) 146,772 267,865

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
                                                                                                                                              (หน่วย: พันบาท)

     งบการเงิน

   จัดตั้งขึ้น    ซึ่งแสดงเงินลงทุน   

 บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน   ตามวิธีส่วนได้เสีย   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2557    2556   2557    2556   2557    2556 

   ร้อยละ    ร้อยละ     

บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด    ตัวแทนจำาหน่ายสินค้า   ไทย 20.83 20.83 205,860 190,270 25,000 25,000

บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยน       

 โปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย  ผลิตผ้าป้องกันภัยและอันตราย

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม        222,810 207,220 215,000 215,000

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ     205,860 190,270 25,000 25,000

 ภายใต้สัญญาร่วมลงทุนใน TCUA ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ Ten Cate Advanced Textiles BV ซึ่งเป็นบริษัท
 ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ร่วมทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำากัดบางประการซึ่งรวมถึงข้อจำากัดใน
 การโอนหุน้ TCUA ใหแ้กบ่คุคลอืน่วา่จะตอ้งไดร้บัความยนิยอมอยา่งเปน็ลายลกัษณอ์กัษรจากผูร้ว่มทนุอกีฝา่ยหนึง่เสยีกอ่น

 นอกจากนี้สัญญาดังกล่าวยังได้กำาหนดว่าหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ผู้ถือหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 อาจร้องขอให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจว่าจะเลิกกิจการของ TCUA หรือไม่่

 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
 หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TCUA ได้สูญเสียลูกค้ารายสำาคัญไปในไตรมาส 4 ของปี 2555 เพื่อความระมัดระวังบริษัทฯจึง
 ตั้งสำารองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน TCUA ไว้เต็มจำานวน
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 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 TCUA ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ TCUA เลิกดำาเนิน
 กิจการ และ TCUA ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2556 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำาระบัญชีี

10.2 ส่วนแบ่งกำาไร

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียดังนี้

                 (หน่วย: พันบาท)

    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

    ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน

   ชื่อบริษัท    ในบริษัทร่วมในระหว่างปี

   2557    2556
 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด    5,344 4,843
 รวม  5,344 4,843

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

 บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในระหว่างปี 2557 และ 2556

10.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้ี้
                   (หน่วย: ล้านบาท)

    ทุนเรียกชำาระ สินทรัพย์รวม   หนี้สินรวม   รายได้รวมสำาหรับ   กำาไรสำาหรับ  

     ณ วันที่  ณ วันที่   ณ วันที่    ปีสิ้นสุดวันที่   ปีสิ้นสุด  

 บริษัท   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม     31 ธันวาคม     31 ธันวาคม    วันที่ 31 ธันวาคม

   2557  2556  2557    2556    2557  2556   2557    2556    2557     2556 

 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด  120 120 1,059 973 71 59 42 41 26 23

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
   สัดส่วนเงินลงทุน     มูลค่าเงินลงทุน
   2557    2556    2557   2556
   ร้อยละ    ร้อยละ    พันบาท    พันบาท
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
 บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)      0.33 0.33 16,191 16,191
 บวก: กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      23,809 19,309
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ      40,000 35,500

 เงินลงทุนในบริษัทอื่น
 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำากัด    19.00 19.00 94,999 94,999
 บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำากัด     13.00 13.00 650 650
 รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น      95,649 95,649
 รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ      135,649 131,149
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12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้
                (หน่วย: พันบาท)
   ที่ดินรอการขาย/    อาคารใช้เพื่อ
   ที่ดินให้เช่า     การลงทุน    รวม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 ราคาทุน    41,227 167,538 208,765
 หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม    - (166,837) (166,837)
 มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ    41,227 701 41,928

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 ราคาทุน    41,227 167,538 208,765
 หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม    - (165,193) (165,193)
 มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ   41,227 2,345 43,572

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้
                              (หน่วย: พันบาท)
    2557    2556
 มูลค่าตามบัญชีต้นปี     43,572 47,223
 ค่าเสื่อมราคา     (1,644) (3,651)
 มูลค่าตามบัญชีปลายปี     41,928 43,572

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่ายุติธรรมของที่ดินมีจำานวนประมาณ 308 ล้านบาทซึ่งประเมินโดย ผู้ประเมินราคาอิสระ
 โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด บริษัทฯไม่ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารเพื่อใช้ในการลงทุน อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารเชื่อว่า
 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวจะไม่แตกต่างจากมูลค่าสุทธิตามบัญชีอย่างมีนัยสำาคัญ

 อาคารใชเ้พือ่การลงทนุไดแ้กอ่าคารและโครงสรา้งท้ังหมดของโรงงานฟอกยอ้มรวมถงึบอ่บำาบดันำา้เสียซึง่บรษิทัฯนำาไปลงทนุ
 ในบริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำากัด (TCUA)ในปี 2551 โดยบริษัทฯยังไม่ตัดรายการสินทรัพย์
 ดังกล่าวออกจากบัญชีเนื่องจากบริษัทฯมีภาระผูกพันบางประการซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เหล่านั้นที่บริษัทฯต้องปฏิบัติตาม
 สญัญาใหเ้ชา่ทีด่นิแก ่TCUA บรษิทัฯไดบ้นัทกึมลูคา่ของเงนิลงทนุทีไ่ดร้บัเปน็คา่ตอบแทนการใหใ้ชส้นิทรพัยด์งักลา่วภายใต้
 รายการ “รายได้จากการให้ใช้อาคารรอตัดบัญชี” ในงบแสดงฐานะการเงินและทยอยรับรู้เป็นรายได้ในงบกำาไรขาดทุน 

 เนื่องจาก TCUA ไม่ได้ดำาเนินการต่อสัญญาเช่าที่ดินตามที่บริษัทฯได้มีหนังสือแจ้งไป และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 TCUA 
 ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว จึงมีผลทำาให้ภาระผูกพันของบริษัทฯเกี่ยวกับอาคารใช้เพื่อการลงทุน
 สิน้สดุลง บรษิทัฯจึงรบัรู ้“รายไดจ้ากการใหใ้ชอ้าคาร รอตดับญัช”ี ทีเ่หลอือยูจ่ำานวน 47 ลา้นบาท เปน็รายไดใ้นงบกำาไรขาดทนุ
 ในปี 2556 ทั้งจำานวน

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัท ยูเน่ียน ไมครอนคลีน จำากัด จำานวน 1.0   ล้านบาท (2556: 1.5 ล้านบาท) 
 และบริษัท สหยูเน่ียน จำากัด (มหาชน) จำานวน 2.0 ล้านบาท (2556: 1.5 ล้านบาท)
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      สินทรัพย์
    เครื่องตกแต่ง  ระหว่างติดตั้ง
  อาคารและ     เครื่องจักรและ    และเครื่องใช้     และระหว่าง   เครื่องจักรและ  
 ที่ดิน    สิ่งปลูกสร้าง    อุปกรณ์    สำานักงาน    ยานพาหนะ    ก่อสร้าง      อุปกรณ์    รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556    35,498 201,167 1,698,897 27,114 17,095 10,723 7,285 1,997,779

ซื้อเพิ่ม    - - 534 959 - 17,959 - 19,452

จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย    - (13,923) (52,461) (995) (1,133) - (7,285) (75,797)

โอนระหว่างบัญชี    - 12,566 16,043 61 - (28,670) - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556     35,498 199,810 1,663,013 27,139 15,962 12 - 1,941,434

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

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

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

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

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556   - 185,098 1,434,405 23,805 14,090 - 7,278 1,664,676

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี    - 4,589 51,287 1,180 927 - - 57,983

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย    - (13,923) (52,215) (992) (1,133) - (7,278) (75,541)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556    - 175,764 1,433,477 23,993 13,884 - - 1,647,118

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

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

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

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556    35,498 16,069 264,492 3,309 3,005 10,723 7 333,103

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556     35,498 24,046 229,536 3,146 2,078 12 - 294,316

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

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2556 (จำานวน 49 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)        57,983

2557 (จำานวน 48 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)       56,579

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตาม
 บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 1,166 ล้านบาท (2556: 1,159 ล้านบาท)

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ถึง 6.75 ต่อปี ซึ่งสินเชื่อนี้ปราศจาก
 ภาระคำา้ประกนั อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯไดใ้หค้ำามัน่ต่อธนาคารวา่จะไมจ่ำาหน่ายจา่ยโอนหรอืกอ่ภาระผูกพนัในอสังหารมิทรพัย์
 ของบริษัทฯ ตามที่ระบุในสัญญาสินเชื่อดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
                                                       (หน่วย: พันบาท)
  สินทรัพย์
  ซึ่งเลิกใช้งาน
  แต่ยังไม่เข้าข่าย  
  จัดประเภทเป็น 
 สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำาเนินงาน ถือไว้เพื่อขาย 
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15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
                   (หน่วย: พันบาท)
     2557    2556 
 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    45,251 98,501
 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    14,560 16,175
 เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    345 345
 เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 1,262 35,126
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    18,218 22,461
 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    79,636 172,608

16. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จำานวนเงนิสำารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานซึง่เปน็เงนิชดเชยพนักงานเมือ่ออกจากงาน    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 และ 2556 แสดงได้ดังนี้
                  (หน่วย: พันบาท)
     2557    2556
 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน    82,582 83,417
 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ    (32,837) (32,608)
 หนี้สินสุทธิ    49,745 50,809

 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ มีดังนี้

                  (หน่วย: พันบาท)
   2557    2556 
 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นป ี    83,417 73,244
 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน     4,117 4,232
 ต้นทุนดอกเบี้ย    2,700 2,823
 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย    - 6,793
 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี    (7,652) (3,675)
 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายป ี    82,582 83,417

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นป ี   32,608 31,398
 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม    1,722 688
 เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ    2,936 2,995
 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี    (4,429) (2,473)
 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี    32,837 32,608

 สินทรัพย์โครงการ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล ตราสารทุนและตราสารหนี้ภายในประเทศที่มีตลาด
 ซื้อขายคล่อง
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 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี ้
                  (หน่วย: พันบาท)
     2557    2556
 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน     4,117 4,232
 ต้นทุนดอกเบี้ย    2,700 2,823
 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (1,722) (688)
 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย    - 6,793
 รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน    5,095 13,160

 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
 ต้นทุนขาย    3,890 8,295
 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร    1,205 4,865

 สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
   2557    2556  
   (ร้อยละต่อปี)             (ร้อยละต่อปี)
 อัตราคิดลด    3.7    3.7
 อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)    3.5 - 6.5     3.5 - 6.5
 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน  (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)    0 - 30     0 - 30

  จำานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำาหรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

                    (หน่วย: พันบาท)
    ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

   ปี 2557     49,745

   ปี 2556    50,809

   ปี 2555     41,846

   ปี 2554 40,912

   ปี 2553 38,080

17. หุ้นบุริมสิทธิ

 ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ14 ต่อปีของมูลค่าหุ้น
 ทีไ่ดร้บัชำาระแลว้ และในปใีดทีบ่รษิทัฯไมส่ามารถจา่ยเงนิปนัผลให้แก ่ผู้ถอืหุ้นบรุมิสิทธไิด้หรอืจา่ยได้ไมเ่ต็มตามสิทธ ิใหส้ะสม
 เงินปันผลที่พึงจะได้รับหรือในส่วนที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีไปได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญ
 ได้รับอัตราเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิจะได้รับเงินปันผลในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปีด้วย 
 โดยให้ได้รับเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญ ในกรณีที่บริษัทฯเลิกกิจการให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินค่าหุ้นคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ 
 นอกเหนือจากสิทธิที่ได้ระบุข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นสามัญทุกประการ

 จำานวนเงินปันผลที่บริษัทฯยังไม่ได้จ่ายให้ตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิพึงจะได้รับสะสมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเป็น
 จำานวน 81 ล้านบาท (2556: 60 ล้านบาท)
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18. สำารองตามกฎหมาย

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี
 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี   หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
 สำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ  ทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงิน
 ปันผลได้

 อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯได้กำาหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุน
 จดทะเบียน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีสำารองตามกฎหมายเป็นจำานวน 150 ล้านบาท (เท่ากับร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
 ของบริษัทฯ) ซึ่งครบตามจำานวนขั้นตำ่าที่กำาหนดในข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้
                 (หน่วย: พันบาท)
   2557     2556
 เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน   157,284 160,851
 ค่าเสื่อมราคา    58,223 61,634
 ค่าสาธารณูปโภค    130,929 128,982
 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป    520,316 508,396
 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา    95,902 (59,105)

20. ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้
                 (หน่วย: พันบาท)
   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

   2557     2556
 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี    -    -
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
  และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว    51 (2,741)
 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุน    51 (2,741)

 จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำาไรจากการวัดมูลค่า                  
  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทฯ    (900)    900
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 รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปีสิ้นสุด
 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงได้ดังนี้
                 (หน่วย: พันบาท)
   งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน                         
   ตามวิธีส่วนได้เสีย     งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2557     2556     2557     2556
 กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล   (21,927) 13,673 (27,271) 8,830

 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล    ร้อยละ 20    ร้อยละ 20    ร้อยละ 20    ร้อยละ 20
 กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล   
      คูณอัตราภาษี    (4,385) 2,735 (5,454) 1,766
 ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:
  ค่าใช้จ่ายต้องห้าม    433 24 433 24
  รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น    (608) (599) (608) (599)
  ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    (1,069) (969) - -
  ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง
   ภาษีที่ไม่ได้บันทึก    5,680 (3,932) 5,680 (3,932)
 รวม     4,436 (5,476) 5,505 (4,507)
 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน     
  งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    51 (2,741) 51 (2,741)
 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
         (หน่วย: พันบาท)
    งบแสดงฐานะการเงิน
    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี                  
    ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
        ณ วันที่     ณ วันที่
         31 ธันวาคม 2557     1 ธันวาคม 2556
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน       9,949 9,916
 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า เงินลงทุน (4,762) (3,862)
  ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์       (188) (539)
  อื่นๆ      (435) -
 รวม       4,564 5,515

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำานวน 506 
 ล้านบาท (2556: 491 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ  ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  เนื่องจากบริษัทฯพิจารณาแล้ว
 เห็นว่าบริษัทฯอาจไม่มีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำาผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้าง ต้น
 มาใช้ประโยชน์ได้
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21. กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

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

 กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำานวณได้ดังนี้
    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

    จำานวนหุ้นสามัญ     ขาดทุนต่อหุ้น  

   กำาไร (ขาดทุน)   ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก ขั้นพื้นฐาน

  2557  2556  2557  2556   2557   2556  

  พันบาท   พันบาท   พันหุ้น   พันหุ้น   บาท   บาท

 กำาไร (ขาดทุน)    (21,978) 16,414

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

 ขาดทุนที่เป็นของหุ้นสามัญ    (42,978) (4,586) 45,000 45,000 (0.96) (0.10)

    งบการเงินเฉพาะกิจการ

    จำานวนหุ้นสามัญ     ขาดทุน 

   กำาไร  (ขาดทุน) ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 2557   2556  2557   2556  2557   2556  

 พันบาท   พันบาท   พันหุ้น   พันหุ้น   บาท   บาท

 กำาไร (ขาดทุน)    (27,322) 11,571

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

 ขาดทุนที่เป็นของหุ้นสามัญ    (48,322) (9,429) 45,000 45,000 (1.07) (0.21)

22.  ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
 ขอ้มลูสว่นงานดำาเนนิงานทีน่ำาเสนอนีส้อดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัฯทีผู่ม้อีำานาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดำาเนนิงาน
 ได้รับและสอบทานอย่างสมำา่เสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงาน
 ของส่วนงาน

 บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำาเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจำาหน่ายส่ิงทอ และดำาเนินธุรกิจ
 ในเขตภมูศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย บรษิทัฯประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงานโดยพจิารณาจากกำาไรหรอืขาดทนุจาก
 การดำาเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบ
 การเงิน ดังนั้น รายได้ กำาไรจากการดำาเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
 ดำาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

 รายได้จากลูกค้าภายนอกกำาหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า
      (หน่วย: ล้านบาท)
   2557    2556
 รายได้จากลูกค้าภายนอก
 สหราชอาณาจักร      350    341
 ประเทศอิตาลี      294    265
 ประเทศอื่นๆ     281    195
 รวม      925    801
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 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
 ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำานวนสองราย รวมเป็นจำานวนเงิน 644 ล้านบาท (2556: 606 ล้านบาท)

23. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บรษิทัฯและพนกังานบรษิทัฯไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนสำารองเล้ียงชพีข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสำารองเล้ียงชพี พ.ศ. 2530 
 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราที่เท่ากันคือร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำารอง
 เลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบ
 ว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำานวนเงิน 3 ล้านบาท (2556: 3 ล้านบาท)

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

24.1  ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำานวน 1 ล้านบาท 
 (2556: 1 ล้านบาท)

24.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

 บรษิทัฯไดเ้ขา้ทำาสญัญาเชา่ดำาเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชา่รถ สัญญารกัษาความปลอดภยั และสัญญาอืน่ๆ อายขุองสญัญา
 มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีจำานวนเงินข้ันตำา่ท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ินภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้
 ที่ต้องจ่ายชำาระภายใน 1 ปี เป็นจำานวนเงินประมาณ 2 ล้านบาท (2556: 3 ล้านบาท)

24.3 การคำ้าประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีหนังสือคำ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเพื่อคำ้าประกันการใช้ไฟฟ้าเหลือ
 อยู่เป็นจำานวนเงิน 12 ล้านบาท (2556: 12 ล้านบาท)

25. เครื่องมือทางการเงิน

25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสำาคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
 ข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุน 
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 กับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ
 กำาหนดใหม้นีโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงันัน้บรษิทัฯจงึไมค่าดวา่จะไดร้บัความเสยีหายทีเ่ปน็สาระ
 สำาคัญจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ีการให้สินเช่ือของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเน่ืองจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าท่ีหลากหลาย
 และมีอยู่จำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า
 และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
 ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนดหรือวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ได้ดังนี้
                 (หน่วย: ล้านบาท)

   งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

   อัตรา   อัตราดอกเบี้ย

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

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

              (หน่วย: ล้านบาท)

   งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

   อัตรา   อัตราดอกเบี้ย

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

  สินทรัพย์ทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    - 8 1 9 0.50 - 0.63
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    - - 108 108 -
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม    - - 190 190 -
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น    - - 131 131 -
 หนี้สินทางการเงิน
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ  
  สั้นจากสถาบันการเงิน    29 - - 29 3.28 - 3.90
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    - - 173 173 -

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
 จากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตรา
 ตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ใน
 ระดับตำ่า
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                      (หน่วย: ล้านบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

 อัตรา   อัตราดอกเบี้ย

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

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

                       (หน่วย: ล้านบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 อัตรา   อัตราดอกเบี้ย

 ดอกเบี้ยคงที่   ปรับขึ้นลงตาม      อัตราดอกเบี้ย
 ภายใน 1 ปี   ราคาตลาด   ไม่มีดอกเบี้ย   รวม    ที่แท้จริง

     (ร้อยละต่อปี)

  สินทรัพย์ทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    - 8 1 9 0.50 - 0.63
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    - - 108 108 -
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม    - - 25 25 -
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น    - - 131 131 -
 หนี้สินทางการเงิน
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
  สั้นจากสถาบันการเงิน    29 - - 29 3.28 - 3.90
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   - - 173 173 -

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลง
 ทำาสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง
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 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

    สินทรัพย์ทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
   สกุลเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม                   ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2557    2556    2557    2556 
  (ล้าน) (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
 เหรียญสหรัฐอเมริกา   0.33 0.05 32.9630 32.8136
 ยูโร    1.32 1.65 40.0530 45.0216

 บริษัทฯมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

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

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
    อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย วันครบกำาหนด
      สกุลเงิน จำานวนที่ขาย       ตามสัญญาของจำานวนที่ขาย           ตามสัญญา  
   (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
 เหรียญสหรัฐอเมริกา    1.79 31.26 - 32.62 24/01/57 - 18/06/57
 ยูโร    4.19 38.38 - 44.15 17/01/57 - 11/06/57

25.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียง
 กบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯจงึประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบัญชี
 ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำาระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่าย
 มีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน 
 วธิกีารกำาหนดมลูคา่ยตุธิรรมขึน้อยูก่บัลกัษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ มลูคา่ยตุธิรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดลา่สุด หรอื
 กำาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม  

26. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารจดัการทนุทีส่ำาคญัของบรษิทัฯ คอืการจดัใหม้ซีึง่โครงสรา้งทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิ
 ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
 ตามวิธีส่วนได้เสียแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.18:1 (2556: 0.32:1) และงบการเงินเฉพาะกิจการมีอัตราส่วนเท่ากับ 
 0.24:1 (2556: 0.40:1)

27. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558



รายงานประจำาปี 2557 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) 82

ดัชนี แบบ 56-2

 1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  8
 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 8
 3. ปัจจัยความเสี่ยง  12
 4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น  7
 5. ผู้ถือหุ้น  13
 6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล  14
 7. โครงสร้างการจัดการ  16
 8. การกำากับดูแลกิจการ  21
 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม  32
 10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 37
 11. รายการระหว่างกัน  40
 12. ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ  1
 13. การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ  41

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จาก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน                                       
www.sec.or.th  หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.ut.co.th
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