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1รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

 2561 2560 2559

อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นสามัญ  (บาท)    1.84 0.49 0.34  
 เงินปันผลต่อหุ้น  (บาท)   0  0 0        
 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท)   15.97 15.22  14.25  
 อัตรากำาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม  %    12.63 5.26  4.57  
 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  %    11.08 4.85 4.34  
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  %    9.90 4.29  3.75  
 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า)    0.13 0.11  0.16  
 อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า)    5.54 7.63  4.27 

 2561 2560 2559

รวมสินทรัพย์   1,082,749 1,010,174 992,402 
รวมหนี้สิน    124,490 97,244 137,120 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    958,259 912,930 855,282 

รวมรายได้    820,405 815,312 791,938 

รวมค่าใช้จ่าย   799,208 782,224 761,527 

ส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   84,228 10,549 3,687 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน    (499) (487) (605) 
กำาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้    104,926 43,151 33,493 
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้    (1,278) (242) 2,728 
กำาไร(ขาดทุน)สำาหรับปี    103,648 42,909 36,221

ข้อมูลทางการเงิน

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ



2 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

	 ภาพรวมธุรกิจสิ่งทอในปีที่ผ่านมา		บริษัท	ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	จำากัด	(มหาชน)		ได้ดำาเนินธุรกิจ

ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวอยู่		การแข่งขันด้านราคามีความเข้มข้น		ราคาฝ้าย

ในตลาดโลก	ปรบัตวัสงูขึน้ตัง้แตไ่ตรมาสท่ี	2	ความไมแ่น่นอนของราคานำา้มนัและความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น

เงินตราต่างประเทศ	ที่ได้รับผลกระทบมาจากนโยบายทางการค้าและการเงินของโลก	 ยังคงสร้างความเส่ียงต่อการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ	อย่างไรก็ตามบรษิทัฯ	มคีวามมุง่มัน่ในการสรา้งมาตราฐานการทำางานใหม้ศัีกยภาพในการแข่งขนั	

และรักษาลูกค้าหลักที่มีความเชื่อถือในด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 	การส่งมอบตรงเวลาในราคาที่เหมาะสม	

จึงทำาให้บริษัทฯได้รับคำาสั่งซื้อจากลูกค้าหลักอย่างต่อเนื่อง

	 ผลการดำาเนินงานในปี	2561	บริษัทฯ	มีรายได้รวม	820	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	5	ล้านบาทคิดเป็น

ร้อยละ	0.62	ประกอบด้วยรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น	4.3	ล้านบาท	รายได้อื่นๆ	เพิ่มขึ้น	0.7	ล้านบาท	บริษัทฯ	มีค่า

ใช้จ่ายรวม	799	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึน	17	ล้านบาท	ประกอบด้วยต้นทุนขายเพ่ิมข้ึน	22	ล้านบาท	และมีค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารลดลง	5	ล้านบาท	ทำาให้บริษัทฯ	มีผลกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	19.42	ล้านบาท	ส่วนผลการ

ดำาเนนิงานตามงบการเงนิ	ซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี	บรษิทัฯ	มกีำาไรสทุธิ	103.65	ลา้นบาท	มสีนิทรพัย์รวม	

1,082.75	ล้านบาท	หนี้สินรวม	124.49	ล้านบาท	และส่วนผู้ถือหุ้น	958.26	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	

0.13	เท่า	และอัตราส่วนสภาพคล่อง	5.54	เท่า	ซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ	ยังมีสภาพคล่องสูง

	 ในปี	2562	เศรษฐกิจโลก	มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอัตราที่ชะลอลง		แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย	ปัจจัย

ความเสี่ยงที่สำาคัญๆอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกสูงขึ้น	ได้แก่		สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน	

สร้างความไม่แน่นอนและความเชื่อมั่นการค้าและการลงทุนทั่วโลก		ภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวต่อเนื่อง	เนื่องจาก

แนวโน้มการดำาเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง	 เสถียรภาพการเมืองของยุโรป	และประเด็นข้อตกลง	Brexit	

ของสหราชอาณาจักร	ท่ียังไม่บรรลุข้อตกลง	สำาหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอไทยปี	2562	คาดว่าการผลิตผ้าผืนอาจชะลอตัว

เนื่องจากการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	จะมุ่งมั่น	 ทุ่มเทในการ

บรหิารจดัการ	ผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกิดขึน้ตามสภาวะเศรษฐกิจโลก	ดว้ยศกัยภาพและทรพัยากรทีบ่รษิทัฯมอียู่

อย่างเต็มกำาลังความสามารถ	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ	

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น	 คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน	 ท่ีให้ความไว้วางใจ

และสนบัสนนุ	การดำาเนนิกิจการของบรษิทัฯ		ดว้ยดตีลอดมา		ตลอดจนการแสดงสทิธิและบทบาทของการมสีว่นรว่ม

ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี		บริษัทฯ		จะยึดมั่นให้การดำาเนินธุรกิจ	มีความโปร่งใส	รอบคอบ	ตรวจสอบได้		

รับผิดชอบต่อสังคม	และต่อต้านการทุจริต	ตามนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจหรือปรัชญาของบริษัทฯ	 เพ่ือให้บริษัท

ประสบความสำาเร็จได้ตามเป้าหมาย	และมีความก้าวหน้า	ยั่งยืนตลอดไป

รายงานคณะกรรมการบริษัท

 นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล
	 ประธานกรรมการ



3รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ   

นางสรัญญา  ดารกานนท์
กรรมการ

นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล
กรรมการผู้จัดการ

นางจันทรตรี  ดารกานนท์
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.
กรรมการ

นายชุตินธร  ดารกานนท์
กรรมการ

นายปรีชา  วัฒนศรานนท์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/

 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท



4 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

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

คณะกรรมการบริษัท

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
  พศ. 2552 – 2556     กรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร 
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่น
  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
        บริษัท เธียรสุรัตน์ จำากัด (มหาชน)
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน  - ไม่มี -
ตำาแหน่งอื่น / บริษัทอื่น
  พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก มหาวิทยาลัยของ 
    รัฐและเอกชน
  พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน  วิทยากรอบรม 
  พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการดำาเนินงานโครงการอบรมและ
   กรรมการโครงการอบรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน    อนุกรรมการการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
       สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ  70  ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ  6 ปี 
(ตั้งแต่ 22 มกราคม 2556)
จำานวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 6 ปี 
(ตั้งแต่ 22 มกราคม 2556)

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
ประธานกรรมการ
อายุ  62  ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 24ปี 
(ตั้งแต่ปี 2538)

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

นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ  68  ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554)
จำานวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 8 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554)



5รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

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

นายปรีชา วัฒนศรานนท์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ  66  ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 7 เดือน 
(ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2558)
จำานวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ปี 7 เดือน 
(ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2558)

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

นายชุตินธร  ดารกานนท์
กรรมการ
อายุ  59  ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี 11 เดือน 
(ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2556)

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

นางพิมพ์พร  โชติรัตนกุล
กรรมการผู้จัดการ
อายุ  68  ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)
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บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

วุฒิการศึกษา
  แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ 
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003
ประสบการณ์
  พ.ศ. 2533 – กุมภาพันธ์ 2560   กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2537 – 2551    กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำากัด
  พ.ศ. 2545 – 2551    กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำากัด
  พ.ศ. 2545 – 2551    กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2545 – 2552  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
   พ.ศ. 2545 – 2557   กรรมการ บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำากัด
  พ.ศ. 2552 – มีนาคม 2560  กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท วีนัสเธร็ด จำากัด
  พ.ศ. 2552 – มีนาคม 2560  กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนซิป จำากัด
  พ.ศ. 2556 – กันยายน 2557 กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
  กันยายน 2557 – 2559  กรรมการรองผู้อำานวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
  พฤษภาคม 2557 – มีนาคม 2560  กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จำากัด 
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
  มิถุนายน 2557-ปัจจุบัน   กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
  มกราคม 2558-ปัจจุบัน   กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
  พฤษภาคม 2558-ปัจจุบัน    กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
   บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
  เมษายน 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน   กรรมการผู้อำานวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน 
  เมษายน 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ  บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำากัด
  เมษายน 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด
  เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำากัด
  เมษายน 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์คอปอเรชั่น จำากัด
  เมษายน 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ  บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำากัด
  เมษายน 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำากัด
  มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไทย–นิจิบัน จำากัด 
  มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนซิป จำากัด
  ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน
บริษัทอื่น  
  พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไซม์ดาร์บี้ (ประเทศไทย) จำากัด
  สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำากัด
  ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำากัด (มหาชน)

นางจันทรตรี  ดารกานนท์
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ  55  ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558)

วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท M.Sc. International Relations, LSE, University of London
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น  126/2016
ประสบการณ์
  กันยายน 2544 – มิถุนายน 2547   เจ้าหน้าที่การทูต กระทรวงการต่างประเทศ
  กรกฎาคม 2547 – มิถุนายน 2549   กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
  กรกฏาคม 2549 – ธันวาคม 2559  ผู้อำานวยการฝ่ายขายต่างประเทศ 
   บริษัท บางกอกไซเคิ้ล อินดัสเตรียล จำากัด 
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
  มกราคม 2559 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด(มหาชน) 
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน 
  กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน   ผู้จัดการโครงการ, บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด
บริษัทอื่น  
 - ไม่มี  -

นางสรัญญา  ดารกานนท์
กรรมการ
อายุ  43  ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 
(ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559)

วุฒิการศึกษา
  Master of Science in Industrial Engineering, University of Pittsburgh, U.S.A.   
  ประกาศนียบัตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกลเรือ โรงเรียนนายเรือ
การอบรม
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007
ประสบการณ์
  พ.ศ. 2537 – 2548   ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จำากัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2549              กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำากัด
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
  พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จำากัด (มหาชน) 
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน  - ไม่มี -
บริษัทอื่น    - ไม่มี - 

นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.
กรรมการ
อายุ  69  ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี 8 เดือน 
(ตั้งแต่ 24 เมษายน 2550)

วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี     
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิค กรุงเทพฯ
การอบรม
  สัมมนาโครงการ CGR Workshop 1/2008 “ Enhancing Good Corporate 
  Governance based on CGR Scorecard” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008     
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
   หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 11/2008  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
   หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28)  
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
   อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP)ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
   หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (P01) 
    หลักสูตรการจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม   
    หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน (S04)   
    หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (S05)  
   หลักสูตรการจัดทำารายงานแห่งความยั่งยืน (S06) ของศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม 
      (SR Center) ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย  
   หลักสูตรผู้ชำานาญการศุลกากร กรมศุลกากร

นางชฎาพร  เจียมสกุลทิพย์   
เลขานุการบริษัท
อายุ  56  ปี
จำานวนปีที่เป็นเลขานุการบริษัท 10 ปี

ประสบการณ์
   กรกฎาคม 2551 –2556   
  ผู้ช่วยเลขานุการ บริษัท  บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)   
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน
  มกราคม 2552 - ปัจจุบัน 
    เลขานุการบริษัท  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)    
   มกราคม 2557-ปัจจุบัน    
  เลขานุการบริษัท  บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) 
  มกราคม 2559 - ปัจจุบัน   
  เลขานุการบริษัท  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)                   
   มกราคม 2559-ปัจจุบัน      
  เลขานุการบริษัท  บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

  หมายเหตุ : บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำากัด (“TCUA”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556  
    ซ่ึงท่ีประชุมได้มีมติให้ TCUA เลิกดำาเนินกิจการและได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2556 ปัจจุบัน 
    อยู่ระหว่างการชำาระบัญชี

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

 ผู้สอบบัญชี  :  
  นางพูนนารถ   เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4) หรือ
  นายกฤษดา   เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4958   หรือ
  นายเติมพงษ์    โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4501   หรือ
  นางสาววิสสุตา   จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3853         
 ที่ตั้ง :  บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  โทรศัพท์ :  0-2264-9090  โทรสาร : 0-2264-0789- 90

 ประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ  ทะเบียนเลขที่  0107537000980 
  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เรียกชำาระแล้ว 600 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ  45  ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
  และ หุ้นบุริมสิทธิ 15 ล้านหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ข้อมูลสำาคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
ในปท่ีีผา่นมา บรษิทัฯ ไมม่ ี และไมไ่ดเ้ปดิเผยขอ้มลูสำาคญัอืน่ท่ีมผีลกระทบตอ่การตดัสนิใจกับนักวิเคราะห์ หรอืกลุม่นกัลงทุนกล่มุอืน่

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

 ที่ตั้งสาขาที่ 1 :

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

 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ :

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

ชื่อบริษัท
     ประเภทธุรกิจ    ประเภทหุ้น    จำานวนหุ้น   จำานวนหุ้น    สัดส่วน
    ออกจำาหน่าย   ที่ถือ   การถือหุ้น

1. บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด        ลงทุน  ธุรกิจนายหน้า      สามัญ       1,200,000   250,001    20.83 %
 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้       และบริการซื้อขาย
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
 โทรศัพท์ 0-2311-5111-9 สิ่งทอและวัตถุดิบอื่นๆ
 โทรสาร 0-2311-5668, 0-2332-5615

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

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

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

	 บริษัทประกอบธุรกิจป่ันด้าย	ทอผ้า	ฟอกย้อมและตกแต่งสำาเร็จเร่ิมต้ังแต่วันท่ี		21	มีนาคม	2520			และได้จดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด	เม่ือ	30	มีนาคม	2537	โดยมีกลุ่มบริษัทสหยูเน่ียนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่		

	 บรษิทัได้ปรบัลดกำาลงัการผลติให้สอดคลอ้งกบัยอดขาย	ซึง่เปน็ผลมาจากปญัหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีสง่ผลให้
สภาวะตลาดสิ่งทอถดถอย				จนกระทั่งเมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2551ได้หยุดดำาเนินธุรกิจด้านการฟอกย้อมและตกแต่งสำาเร็จ	
และนำาทรัพย์สินในส่วนของโรงงานฟอกย้อมไปร่วมลงทุนในบริษัท	 เทนคาเต้-ยูเน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย	 จำากัด	
(TCUA)	แต่ผลการดำาเนินงานเกิดความไม่แน่นอนว่า	 TCUA	จะสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองหรือไม่	 เน่ืองจาก
อตัราผลตอบแทนของสว่นของผูถื้อหุน้มจีำานวนตำา่กว่ารอ้ยละ	5	ตดิตอ่กันมา	4	รอบระยะเวลาบญัชนัีบจากวันท่ี	1	มกราคม	
2552	และมีผลขาดทุนมากกว่าร้อยละ	50		ของทุนจดทะเบียน			ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามข้อกำาหนดของสัญญาร่วมทุนที่ผู้ถือหุ้น
จะพิจารณารว่มกันวา่จะเลกิกิจการหรอืไม	่	และในการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้เมือ่วันท่ี	11	มนีาคม	2556	ไดม้มีตเิลกิกิจการ	
และได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	22		มีนาคม	2556

	 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายผ้าทอ	โดยมีโรงงานปั่นด้าย	และโรงงานทอผ้าตั้งอยู่เลขที่	205	
หมู่	4	ถนนสุขุมวิท	(กม.	39.5)	ตำาบลบางปูใหม่	อำาเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	10280

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

	 เป็นบรษิทัสิง่ทอ	ทีไ่ดร้บัความไว้วางใจ	ในดา้นคณุภาพและการสง่มอบ			มกีารบรหิารจดัการท่ีดี	สามารถดำาเนิน
ธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ		มีความมั่นคงและยั่งยืน		

พันธกิจ (Mission)

 	 ดำาเนินธุรกิจด้านสิ่งทอให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ		และเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ	จากทรัพยากรที่มีอยู่

 	 สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย	เพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

 	 เอาใจใส่	จริงใจ	รับผิดชอบ	และตอบสนองความต้องการต่อลูกค้าให้ดีที่สุด	

 	 ช่วยรักษาความลับทางธุรกิจ	สร้างความสัมพันธ์อันดี	และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

 	 ปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมกัน		เปน็ธรรมและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม	รวมท้ังสนับสนนุการฝกึอบรม	

	 	 และพัฒนาขีดความสามารถการทำางานให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง	

 	 มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม		โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิด

	 	 สิทธิมนุษยชน		และปกป้องสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากการดำาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสากล	ระเบียบ

	 	 ข้อ	บังคับของทางราชการ	และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม

วัตถุประสงค์ ( Objectives )

 	 ฐานะและสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ปกติ

  	 บริหารสินทรัพย์ให้ได้ผลคุ้มค่า

เป้าหมาย (Goals)

 	 ระยะสั้น

	 	 -	 มีกำาไรสุทธิ	

	 	 -	 อัตราส่วนสภาพคล่องมากกว่า	1.0

 	 ระยะยาว

	 	 -	 มีอัตราผลตอบแทน(ROE)	ไม่ตำ่ากว่า	5%	ต่อปี

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



9รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

  ในปีที่ผ่านมา	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำานาจในการควบคุม	และลักษณะการประกอบธุรกิจ

  ในชว่ง	3	ปทีีผ่า่นมา		บรษิทัฯ	ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างมนัียสำาคญัเก่ียวกับโครงสรา้งการถือหุ้น		การจดัการ		

	 	 หรือการประกอบธุรกิจ			บริษัทฯ	ได้จัดหาเครื่องจักร	อุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวมเป็นเงิน		

	 	 19		ล้านบาท	เพ่ือปรับปรุง	ทดแทนเคร่ืองจักร	และอุปกรณ์เดิมท่ีล้าสมัย	รักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์	

	 	 สามารถลดค่าใช้จ่าย	และต้นทุนต่อหน่วยลง	รวมถึงปรับปรุงสภาพ	แวดล้อมการทำางานให้ดีขึ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

	 บริษัทฯ	เป็นบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน	ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป		ตามที่ปรากฎ
ในหน้า	7
 
ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน	 ได้แก่	บริษัท	สหยูเน่ียน	จำากัด	 (มหาชน)	 ถือหุ้นจำานวนร้อยละ	

49.88			บริษัท	ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ	จำากัด	ถือหุ้นจำานวนร้อยละ	17.10		และบริษัท	ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย	จำากัด	ถือหุ้น	

จำานวนร้อยละ	6.11

กลยุทธ์ ( Strategies)

 	 รักษาธุรกิจปัจจุบันให้มีความสามารถในการแข่งขัน

 	 แสวงหารายได้เพิ่มขึ้นจากทรัพยากรที่บริษัทฯมีอยู่



10 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

                                หน่วย : ล้านบาท

 % การถือหุ้น    ปี 2561         ปี 2560    ปี 2559     
  ของบริษัท    รายได้     รายได้     รายได้
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ    ดำาเนินการโดย

	 บรษิทัฯ	ประกอบธุรกิจการทอผา้	โดยผา่นกระบวนการปัน่ดา้ย	และกระบวนการทอผา้			บรษิทัฯมสีายผลติภณัฑ์
เดียวคอืผา้ทอทีใ่ชฝ้า้ยและใยสงัเคราะห์โพลเีอสเตอรเ์ปน็วัตถุดบิหลัก			สินคา้หลักไดแ้ก่	ผ้าฝ้าย	100%			และผ้าโพลีเอสเตอร์
ผสมฝา้ย				บรษิทัฯ	อาจมรีายไดจ้ากผลติภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลติ	อาทเิชน่	การผลติและขายเสน้ดา้ย		ในกรณีท่ีลกูคา้
ต้องการ	และมีกำาลังการผลิตว่างจากการผลิตปกติ

	 สำาหรับการลงทุนในบริษัทร่วม		บริษัทฯได้รับส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน)	ตามวิธีส่วนได้เสีย

โครงสร้างรายได้

	 	 ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี	2561	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายและบริการสิ่งทอเป็นเงิน	761	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น
จากปี	2560	เป็นเงิน	4	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	0.57	แบ่งเป็นส่งออก	651ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	5	และในประเทศ	110		
ล้านบาท	ลดลง	ร้อยละ	20

	 	 บริษัทฯ		รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	ตามวิธีส่วนได้เสีย	เป็นเงิน	84	ล้านบาท	และมีรายได้อื่น	
จำานวน	60	ลา้นบาท	ไดแ้ก่รายไดจ้ากการขายเศษวัตถุดบิ	รายไดจ้ากการใหเ้ชา่สนิทรพัยท์ีห่ยุดการใชง้าน	รายไดเ้งนิปนัผล
จากการลงทุน	กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ	คือ	ผ้าทอซึ่งผลิตตามความต้องการของลูกค้า	 โดยมีทั้งผ้าฝ้าย	100%	 ผ้าฝ้ายผสม
โพลเีอสเตอร	์หรอืใยสงัเคราะหอ์ืน่ๆ	ทีม่คีณุลกัษณะเฉพาะสำาหรับนำาไปใชเ้ปน็วัตถุดบิในการผลติผา้	Workwear	ทัว่ไป	และ
ผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น

	 	 บริษัทฯ	ไม่ได้พึ่งพิงผู้ขายหรือลูกค้า	หรือผู้จัดจำาหน่ายรายใด	ที่มีบทบาทสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ
    
การตลาดและการแข่งขัน
การทำาการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำาคัญ

	 	 บริษัทฯ	มีนโยบายทางการตลาดโดยมุ่งเน้นลูกค้าทั้งในประเทศ	และต่างประเทศที่ีสินค้ามีเครื่องหมายการค้า
เปน็ทีรู่จ้กัในระดบันานาประเทศ	ซึง่ปจับุนั	บรษิทัฯ	มคีวามสมัพันธ์ท่ีดกัีบลกูคา้หลกัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ	รวม	9	ราย	
โดยลูกค้าต่างประเทศได้แก่ญ่ีปุ่น	อังกฤษ	และอิตาลี	ซ่ึงในปี	2561	บริษัทฯ	มีสัดส่วนมูลค่าการขายในประเทศ	และต่างประเทศ
คิดเป็นร้อยละ	14	และ	86	และมีรายได้จากลูกค้า	2	รายที่เกิน	30%	ของรายได้รวม	แต่บริษัทฯไม่ได้พึ่งพิงลูกค้ารายใดราย
หนึ่งที่จะมีผลต่อความอยู่รอดของบริษัทฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บริษัท :
 ผลิตและจำาหน่ายผ้าทอ,    บมจ. ยูเนี่ยน       760.57 83.45 756.26 91.57 733.97 92.25
 เส้นด้าย และบริการ         อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 บริษัทร่วม :
 ลงทุน ธุรกิจนายหน้า     บจ. ยูนิไฟเบอร์     20.83 84.23 9.98 10.55 1.28 3.69 0.46
 และบริการซื้อขาย
 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
 สิ่งทอและวัตถุดิบอื่นๆ
 ผลิต และจำาหน่ายผ้าสี     บจ.เทนคาเต้-ยูเนี่ยน        49.35   -      -  -  -  
  โปรเทคทีฟแฟบบริค 
  เอเชีย
 รายได้อื่น บมจ. ยูเนี่ยน  59.83 6.57 59.05 7.15 57.97 7.29
  อุตสาหกรรมสิ่งทอ
                                  รวม           904.63 100.00 825.86 100.00 795.63 100.00

%%%
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บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

สภาพการแข่งขัน

 	 ในปี	2561	สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม	ยังมุ่งเน้นด้านราคาเป็นอันดับแรก	บริษัทมีคู่แข่ง	14	ราย	แบ่งเป็น
ในประเทศ	8	ราย	และต่างประเทศ	6	ราย		อย่างไรก็ดี		สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ	ยังเป็นท่ีน่าเช่ือถือ
ของลูกค้าในเร่ืองคุณภาพ	และการส่งมอบ	ท้ังน้ี	บริษัทได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติด้านการตลาดและการขาย	ดังน้ี

   	 สร้างทีมขาย	ให้มีความแข็งแกร่ง

   	 รักษากลุ่มลูกค้าหลักในปัจจุบัน	เพิ่มปริมาณการขายทั้งตลาดในประเทศและส่งออก

   	 ให้ความสำาคัญต่อ	คุณภาพ		การส่งมอบ	และการให้บริการต่อลูกค้า

กลยุทธ์การแข่งขัน/การตลาด

 	 	 ภาวะอุตสาหกรรมส่ิงทอกลุ่มเส้นใยส่ิงทอผ้าผืน	ในปี	2562	มีแนวโน้มดีข้ึนต่อเน่ือง	แต่ยังต้องติดตามปัจจัยเส่ียง
อีกมากอย่างใกล้ชิด	 อาทิเช่น	การชะลอตัวของเศรษฐกิจและการเงินโลก	ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าในประเด็น
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน	เพราะอาจส่งผลท้ังบวกและลบ		การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนท่ีอาจชะลอตัวลงจากปีน้ี	 
การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร	(Brexit)		รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ค่าเงินผันผวน	และความ
ผันผวนของราคานำ้ามัน	เป็นต้น		

		 	 	 ราคาขายยังเป็นปัจจัยสำาคัญในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า	 ถึงแม้ว่า	 สินค้าของบริษัทฯ	 จะมีความได้เปรียบ
ในเรื่องคุณภาพ	และการส่งมอบที่ตรงเวลา	แต่จะเสียเปรียบคู่แข่งจากประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการ
ทั่วไป	(	GSP)	ดังนั้นเพื่อให้สามารถแข่งขันได้	บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นดำาเนินการดังนี้

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

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

	 	 บริษัทฯ	มีโรงงานผลิตสินค้า	ตั้งอยู่ที่เลขที่	205	หมู่	4		ถ.สุขุมวิท	(กม.	39.5)	ต.บางปูใหม่		อ.เมืองสมุทรปราการ		
จ.สมุทรปราการ	10280			บริษัทมีกำาลังการผลิตประมาณ		1.5	ถึง	1.7	ล้านเมตรต่อเดือน	ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อเทียบ
กับคู่แข่ง	มีกำาลังการผลิตและผลผลิตในปี	2561	เปรียบเทียบกับปี	2560	และ	2559	ดังนี้

                                                                     ปี	2561	 ปี	2560		 								ปี	2559   

	 	 	 1.		ปั่นด้าย	
         		กำาลังการผลิต			 (พันปอนด์)	 14,400	 14,400	 14,400		 	
     		ผลิตจริง											 (พันปอนด์)	 13,062	 13,433	 12,948		

	 	 	 2.		ทอผ้า
         		กำาลังการผลิต		 (พันเมตร)									 	20,400	 20,400	 20,400
         	 ผลิตจริง											 (พันเมตร)									 17,179	 16,606	 15,631	
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	 	 บริษัทฯ	ได้กำาหนดนโยบายการผลิต	โดยมุ่งเน้นผลิต	สินค้าสิ่งทอประเภท	Technical		workwear		ตามคำาสั่งซื้อ
ของลูกค้า	ให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของกระบวนการผลิต		

	 	 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตได้แก่ฝ้าย	ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ	100%	ส่วนเส้นใยสังเคราะห์สามารถหาซื้อได้
จากผู้ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก	และนำาเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนน้อย	ในปี	2561	ได้สั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จำาหน่าย 
รวม	5	ราย	มูลค่าการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ		41:59

	 	 บริษัทฯ	ไม่ได้พึ่งพิงผู้จัดจำาหน่ายรายใดรายหนึ่ง	ที่มีบทบาทสำาคัญต่อการอยู่รอดของบริษัทฯ

	 	 สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ	อาจมีข้อจำากัดบางประการเกี่ยวกับการจัดหา

  	 การจัดหา	วัตถุดิบหลักประเภท	ฝ้าย	เป็นผลผลิตทางการเกษตร	ซ่ึงอาศัยสภาพอากาศ	ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ 
	 	 	 มีความผันผวนตามฤดูกาลในแต่ละปี	รวมถึงสภาวะราคาในตลาดโลก	และอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

   การจัดหา	เส้นใยสังเคราะห์		เนื่องจากมีจำานวนผู้ผลิตน้อยราย	และแต่ละรายจะมีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
	 	 	 ที่บริษัทฯต้องการแตกต่างกัน	ซึ่งราคาจะผันแปรไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์และกลไกของตลาด

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

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
  
  ไม่มี	เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่เป็นงานโครงการหรือสร้างชิ้นงานที่มีมูลค่าสูง
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากวัตถุดิบ

  บริษัทดำาเนินธุรกิจป่ันด้าย	ทอผ้า	ซ่ึงบริษัทใช้ฝ้ายและโพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเส้นด้ายเพ่ือทอผ้า	
ซึ่งคิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ	55	ของต้นทุนรวม			ทั้งนี้	ราคาฝ้ายในตลาดโลกจะมีความผันแปรไปตามปัจจัยต่างๆ	เช่น	
สภาพภมิูอากาศทีม่ผีลตอ่การเพาะปลกูฝา้ยในแตล่ะป	ี	การเก็งกำาไรของกองทนุรวม	Hedge	Fund			ปรมิาณฝา้ยคงเหลอืใน
ตลาดโลก	และนโยบายการนำาเขา้ของจนี	เปน็ตน้		สำาหรบัโพลเีอสเตอร	์ถึงแมจ้ะจดัหาภายในประเทศ	แตร่าคาโพลเีอสเตอร์
ก็ยังแปรผนัตามอัตราแลกเปลีย่นเงินสกุลสหรฐั	ซึง่จะมผีลตอ่การจำากัดปริมาณการสัง่ซือ้และระยะเวลาการสง่มอบ		บรษิทั
จำาเป็นต้องจัดหาวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าในปริมาณที่คาดว่าจะผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่มี		Lead		time	
การสัง่ซือ้ในช่วงสัน้ๆ	จงึไมส่ามารถหลกีเลีย่งผลกระทบจากความผนัผวนของราคาฝา้ยและโพลเีอสเตอรต์ามทีก่ลา่วขา้งตน้	
ซึง่อาจมผีลกระทบตอ่ไปยังผลประกอบการของบรษิทัฯ	อย่างไรก็ด	ีบรษิทัไดด้ำาเนนิการปอ้งกันความเสีย่งดงักลา่ว	โดยการ
ติดตามสภาวะการเปล่ียนแปลงราคาวัตถุดิบหลักอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง	รวมท้ังการติดต่อกับลูกค้าถึงแนวโน้มความต้องการ
ของสินค้าอยู่ตลอดเวลา	เพื่อบริหารจัดการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีปริมาณที่เพียงพอ	และเหมาะสม

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 	 ในปี	2561	บริษัทฯ	จำาหน่ายสินค้าไปต่างประเทศมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ	86		ของยอดขาย	โดยขายสินค้าเป็น
เงินสกุล	US	Dollar	และ	Euro	ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนจึงมีส่วนกระทบต่อผลการดำาเนินงานได้	อย่างไรก็ดีบริษัทฯ	
ไดติ้ดตามความเคลือ่นไหวของอัตราแลกเปลีย่นอย่างใกลช้ดิ	และมมีาตรการทำาสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้	
ใหค้รอบคลมุมลูคา่ของสนิคา้ตามคำาสัง่ซือ้ของลกูคา้ในแต่ละชว่งเวลา	ซึง่ชว่ยลดความเสีย่งลงไดท้ั้งการนำาเข้าวัตถุดบิ	และ
ส่งออกสินค้า

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสม

 	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	บรษิทัฯ	แสดงผลขาดทนุสะสม	จำานวน		44		ลา้นบาท	ตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ		
ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองมาจาก	บริษัทฯ	รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	TCUA	(บริษัท	เทนคาเต้-ยูเน่ียน
โปรเทคทีฟแฟบบริคเอเซีย	จำากัด)	การที่บริษัทฯ	มีผลขาดทุนสะสมดังกล่าว	ทำาให้บริษัทฯ	ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับ
ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำาหนดไว้	 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลในอนาคตอันใกล้					
เนื่องจากรายได้หลักจากการขายและบริการสิ่งทอยังอยู่ในภาวะชะลอตัว	มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง	และธุรกิจนี้
มีอัตรากำาไรไม่สูงนัก	จึงอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการทำากำาไรในอนาคตของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25

 	 บริษัท	สหยูเนี่ยน	จำากัด	(มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ลักษณะของรายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึ้น
ตามปกตธุิรกิจทีมี่เงือ่นไขทางการค้าท่ัวไป	อกีท้ังยังมคีณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ	3	ทา่น	เปน็ผูท่ี้
มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ	มอีำานาจหนา้ท่ีในการพิจารณารายการทีเ่กีย่วโยงกัน	หรอืรายการท่ีอาจ
มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน	์	ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย	และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่ว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิจารณาอนุมัติการทำา
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน	บรษิทัฯมนีโยบายกำาหนดให้กรรมการท่ีมส่ีวนไดเ้สีย	หรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไมม่สีทิธิ
ออกเสียงในที่ประชุมและไม่ได้อยู่ในที่ประชุม
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	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน	ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงาน
ของบริษัทฯ 

หลักทรัพย์ของบริษัท

	 	 บรษิทัฯ	มทีนุจดทะเบยีน	600	ลา้นบาท	เรยีกชำาระแลว้	600	ลา้นบาท	แบง่เปน็หุน้สามญั	45	ลา้นหุน้	หุน้บรุมิสทิธิ		
15	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท

สภาพและบุริมสิทธิแห่งหุ้นบุริมสิทธิ  มีดังนี้ี้

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

ผู้ถือหุ้น

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรก	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด	วันที่	3	เมษายน		2561

ผู้ถือหุ้น

    จำานวนหุ้น   จำานวนหุ้น  รวม     %ของจำานวนหุ้น 
   สามัญ  บุริมสิทธิ    ทั้งหมด
 ลำาดับที่   ผู้ถือหุ้น  

 1. กลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน
  1.1  บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)    15,580,540    14,348,660     29,929,200    49.88
  1.2  บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำากัด    10,260,200      10,260,200    17.10
  1.3  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำากัด    3,668,280      3,668,280    6.11
 2.  ธนาคาร กรุงเทพ จำากัด (มหาชน)    3,497,400    400,000    3,897,400    6.50
 3.  นายสุรชัย  รติทอง    1,643,000  1,643,000 2.74
 4.  นายพิสิฐ  พฤกษ์ไพบูลย์   1,021,900     1,021,900  1.70
 5.  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)    672,900    233,000    905,900    1.51
 6. นางสุขุมล  ศิริมงคลเกษม 502,000   502,000 0.84   
 7.  BNP PARIBAS WEALTH  478,000     478,000    0.80
  MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH 
 8.  นายชาญ  โสภณพนิช    452,600     452,600    0.75
 9.  นายบรรยง  อภิรักษ์เหล่าสกุล 429,000  429,000 0.72
 10. นายชุตินธร  ดารกานนท์    380,500     380,500     0.63

    รวม   38,586,320 14,981,660 53,567,980 89.28



15รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

การออกหลักทรัพย์อื่น

	 ในปีที่ผ่านมา		บริษัทฯไม่มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 “	ขึน้อยู่กับผลการดำาเนนิงานของกิจการ	ในอตัราทีไ่มต่ำา่กว่า	1	ใน	3	ของกำาไรสทุธิประจำาป	ีหลงัหกัขาดทนุสะสม	
(ถ้ามี)	ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	”

 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2556 - 2560

          หมายเหต	ุ		*		รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 สำาหรับผลประกอบการปี	2561		ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2562		เมื่อวันที่		19		มีนาคม	2562		มีมติ
เห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	26	ในวาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไร		พิจารณา
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี	2561	แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ	เนื่องจากบริษัทฯ	ยังมีผลขาดทุนสะสม	44	ล้านบาท		สำาหรับ
เงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ	14	ต่อปี	ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี	2561	ไปตามสิทธิ
เป็นระยะเวลาไม่เกิน	7	ปี	ตามข้อบังคับบริษัท

 ปี	    2560				 2559				 2558			 2557				 2556

	 การจ่ายเงินปันผลประจำาปี	(ล้านบาท)			 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00

	 กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ											(ล้านบาท)			 32.36	 32.53	 24.71	 (27.32)	 11.57	

	 อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำาไรสุทธิ	(ร้อยละ)				 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00

รายชื่อกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

 2561   2560

  	 จำานวนหุ้น		 สัดส่วน		 จำานวนหุ้น	 สัดส่วน	 เพิ่ม	/(ลด)

	 1.	นางสาวดาลัดย์			 ทรัพย์ทวีชัยกุล					 45,000				 0.075	 45,000	 0.075	 0	

 2.	นางบุญเสริม								 วิมุกตะนันทน์	 ไม่มี	 	 ไม่มี	 	

	 3,	นายปรีชา															 วัฒนศรานนท์	 ไม่มี	 	 ไม่มี	 	

	 4.	นายพิลาศพงษ์									ทรัพย์เสริมศรี	 ไม่มี	 	 ไม่มี	 	

	 5.	นางพิมพ์พร					 โชติรัตนกุล	 ไม่มี	 	 ไม่มี	 	

	 6.	นางจันทรตรี									 ดารกานนท์	 215,200*	 0.359	 215,200	 0.359	 0

	 7.	นายชุตินธร														 ดารกานนท์	 380,500	 0.634	 380,500	 0.634	 0

	 8.	นาวาเอกสุพิช			 สังขโกวิท	 ไม่มี				 	 ไม่มี	 	

	 9.นางสรัญญา											 ดารกานนท์	 ไม่มี	 	 ไม่มี	 	



16 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

16 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)



17รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

1.	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	25	เมื่อ	วันที่	24	เมษายน	2561	ที่ประชุมมีมติกำาหนดคณะกรรมการบริษัท
	 มีจำานวน	9	คน		ประกอบด้วย

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

2.	 ประธานกรรมการเป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ	ไม่ได้เป็นผู้บริหารและ		ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ
	 กับฝ่ายบริหาร	ท้ังน้ี	ประธานกรรมการมีหน้าท่ี	กำากับ	ดูแลการบริหารจัดการ	ให้คำา	แนะนำา	ช่วยเหลือฝ่ายบริหาร	แต่ไม่มี
 ส่วนร่วม	และไม่ก้าวก่ายในการบริหาร	โดยให้เป็นหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ	ภายใต้กรอบอำานาจท่ีได้รับจากคณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ สำานักตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการฝ่ายการบริหาร

ผู้จัดการฝ่ายประสานงานผลิตและขาย

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผจก. ส่วนทรัพยากรบุคล
และธุรการ

ผจก.ส่วนพัฒนาระบบข้อมูล
ผู้จัดการฝ่ายโรงงานปั่นด้าย

ผจก. ส่วนวิศวกรรม

ผู้จัดการฝ่ายโรงงานทอผ้า

คือผู้บริหารของบริษัทฯ	ตามประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.1 8

1

2

3 4

5

6

7

8

คณะกรรมการบรษิทั

แผนภูมิการจัดองค์กรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



18 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท
	 	 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังให้	นางชฎาพร	 เจียมสกุลทิพย์	 	ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท	 ต้ังแต่วันท่ี	 1	
กรกฎาคม		2551	โดยมหีนา้ทีร่ับผิดชอบดำาเนินการตามทีก่ำาหนดในพระราชบัญญตัิหลกัทรัพย	์และตลาดหลกัทรัพย	์(ฉบบั
ที่	4)	พ.ศ.2551	มาตรา	89/15	มาตรา	89/16	มาตรา	89/17	และมาตรา	89/23		นอกจากนี้		เลขานุการบริษัทยังทำาหน้าที่
 	 ใหค้ำาแนะนำาดา้นกฎเกณฑ์	การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกำาหนดตา่งๆทีเ่ก่ียวข้อง		รวมทัง้ข้อพึงปฏิบตัดิา้นการกำากับ
	 	 ดูแลในการดำาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับ  และนโยบายการบริหาร ของบริษัทฯ
1.		 แตง่ตัง้และถอดถอนพนกังานของบรษิทั			อำานาจเชน่ว่านี	้		คณะกรรมการจะมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึง		หรอื
	 หลายคนของบริษัทกระทำาแทนก็ได้
2.		 กำาหนดจ่ายเงินบำาเหน็จรางวัลแก่พนักงาน	หรือลูกจ้างของบริษัท	หรือบุคคลใดที่ทำากิจการให้กับบริษัท	โดยจะเป็น
	 ผู้ทำาการประจำาหรือไม่ประจำาก็ได้
3.		 กำาหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
4.		 ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
5.		 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการโดยให้มีอำานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
6.		 คณะกรรมการอาจแต่งต้ังกรรมการจำานวนหนึง่ตามทีเ่หน็สมควรใหเ้ปน็คณะกรรมการบริหาร		โดยมอีำานาจหนา้ทีค่วบคมุ
	 ดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และในจำานวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
	 กรรมการบริหาร		และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำาแหน่ง
7.		 กรรมการสองคนลงลายมอืชือ่รว่มกันและประทับตราสำาคญัของบรษิทั	คณะกรรมการมอีำานาจกำาหนดชือ่คณะกรรมการ
	 ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทได้
8.		 กำาหนดทิศทาง	เป้าหมายและนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ
9.		 กำากับดูแลการบริหารจัดการ		ให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
10.		กำากับดูแลให้บริษัทฯ	มีบัญชี	และมีรายงานทางการเงินที่เปิดเผยถูกต้องครบถ้วน
11.		พิจารณาแผนงาน	งบประมาณประจำาปีตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ
12.		ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเงินค่าตอบแทนการทำางานแต่ละปี	ของกรรมการผู้จัดการ

	 	 ในการปฏิบัติงานตามอำานาจหน้าที่			คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน		หรือ
บุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้	

	 รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา		ประสบการณ์การทำางานของคณะกรรมการบริษัท		ได้เปิดเผยในหน้า	4	-	6			

 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง	

	 1.		นางสาวดาลัดย์						 ทรัพย์ทวีชัยกุล	 ประธานกรรมการ	

	 2.	 นางบุญเสริม			 วิมุกตะนันทน์					 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 3.		นายพิลาศพงษ์				 ทรัพย์เสริมศรี		 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	และ	

	 	 	 	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 4.		นายปรีชา															วัฒนศรานนท์	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการสรรหา	และกำาหนดค่าตอบแทน

		 5.		นางพิมพ์พร					 โชติรัตนกุล							 กรรมการผู้จัดการ	 	

	 6.		นายชุตินธร											 ดารกานนท์	 กรรมการ	

	 7.		นางจันทรตรี									 ดารกานนท์	 กรรมการ	และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 8.		นาวาเอกสุพิช								 สังขโกวิท	 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ

	 9.		นางสรัญญา										 ดารกานนท์	 กรรมการ

 หมายเหตุ
	 นางบญุเสรมิ		วิมกุตะนนัทน์	ไดข้อลาออกจากการเปน็กรรมการบรษิทั	กรรมการอสิระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	เน่ืองจากเกษยีณอายมุผีล

ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

3.		 รายชื่อและตำาแหน่งของกรรมการ	และผู้มีอำานาจควบคุม	ประจำาปี	2561



19รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของผู้บริหาร
 กรรมการผู้จัดการ
  	 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	ปฏิบัติหน้าที่และดำาเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัท	และตามที่
	 	 	 คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  	 มอีำานาจอนุมติัและลงนามเอกสารการใชจ้า่ยเงนิและวงเงนิ	ตามหลกัเกณฑ์การลงนามเอกสารการอนุมตักิาร
	 	 	 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		ซึ่งจำานวนเงินเกินอำานาจอนุมัติและลงนาม		การใช้จ่ายเงิน
	 	 	 	 ตามหลักเกณฑ์

 	 ทำาหน้าที่ในการดำาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการชุดย่อย	และการประชุมผู้ถือหุ้น
 	 ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 	 จดัการ	ประสานงาน	และเกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีท่ีรายงานโดยกรรมการ	ผูบ้รหิาร		รวมทัง้จดัสง่สำาเนา
	 	 รายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ		ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน	7	วันทำาการ	นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับ
	 	 รายงานนั้น
 	 ประสานงานการจดัให้กรรมการ/ผูบ้รหิารไดรั้บความรูแ้ละเข้าอบรมหลกัสตูรต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัหิน้าท่ี
	 	 กรรมการ	และกรรมการเฉพาะเรื่อง
 	 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำากับดูแล	เช่น	สำานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ	และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและ
	 	 รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำากับดูแลและสาธารณชน	ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมาย
 	 จัดให้มีการปฐมนิเทศ		จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่	และให้คำาแนะนำาแก่
	 	 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 	 หน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้บริหาร
	 		 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯมีผู้บริหารตามนิยามที่สำานักงาน	ก.ล.ต.	ประกาศ	จำานวน	7	คน	ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้

	 ชื่อ		–		สกุล			 ตำาแหน่ง							

								 	 1.	 นางพิมพ์พร												 โชติรัตนกุล	 กรรมการผู้จัดการ
	 	 2.		นาวาเอกสุพิช									 สังขโกวิท	 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
	 	 3.	 นายวรงค์		 วิไลหงษ์	 ผู้จัดการฝ่ายการบริหาร
	 	 4.		นางสาวประยูร	 ศรีพระราม		 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
	 	 5.		นายวีรธรรม	 ภูจิญญาณ์	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
	 	 6.		นางสาวนภาพร							 เกรียงไกรวานิช	 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานผลิตและขาย
	 	 7.		นางพิมพ์พร												 โชติรัตนกุล	 รักษาการผู้จัดการฝ่ายโรงงานปั่นด้าย

	 	 8.		นายสมชัย															 เล้าเรืองตระกูล	 ผู้จัดการฝ่ายโรงงานทอผ้า

 หมายเหตุ
	 ลำาดับที่	(7)		นางพิมพ์พร			โชติรัตนกุล		ทำาหน้าที่รักษาการผู้จัดการฝ่ายโรงงานปั่นด้าย	ตั้งแต่	1	พ.ค.	2561	แทนนายสุวิช		น้อมสูงเนิน	ที่ขอลาออก	
เนื่องจากเกษียณอายุ
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2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 	 คา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารอยู่ภายใตก้รอบโครงสรา้งเงนิเดอืนตามกลุม่งาน	ซึง่มกีารปรบัปรงุ
เปน็ครัง้คราว	และเปน็ไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการกำาหนด		โดยระดบัคา่ตอบแทนจะพิจารณาจากผลการ
ดำาเนนิงานของบรษิทัฯ	และผลการปฏิบตังิานของผูบ้รหิารแตล่ะคน		ซึง่ในป	ี2561		บรษิทัฯไดจ้า่ยคา่ตอบแทนประกอบดว้ย
เงินเดือนและโบนัส	ให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร	รวม		7		ราย	เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น	9.94	ล้านบาท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน      
1.	 ค่าตอบแทนกรรมการ
	 	 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจำาป	ีครัง้ท่ี	25	เมือ่วันท่ี	24	เมษายน	2561			ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัวิงเงนิคา่ตอบแทน
กรรมการ	ประจำาปี	2561		ในวงเงินไม่เกิน	1,500,000		บาทต่อปี	(เท่ากับปี	2560)	ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาจดัสรรตามท่ีเห็นสมควรตอ่ไป		ซึง่บรษิทัฯ	
ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม	ตามจำานวนครั้งการประชุม	ดังนี้

 

เบี้ยประชุม	(บาท)

	 2561				 2560
	 รายชื่อกรรมการ					 ตำาแหน่ง

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

	 	 (2)		คณะกรรมการตรวจสอบ

 

เบี้ยประชุม	(บาท)

	 2561				 2560
	 รายชื่อกรรมการ					 ตำาแหน่ง

	 1.		 นายพิลาศพงษ์				 ทรัพย์เสริมศรี		 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน		 12,000	 6,000	 	 	 	
					 2.		 นายปรีชา							 วัฒนศรานนท์							 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 12,000	 6,000
	 3.		 นางจันทรตรี									 ดารกานนท์	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 12,000	 6,000
	 	 	 	 																																																				ยอดรวม	 36,000	 18,000

	 	 (3)		คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 	 (1)		คณะกรรมการบริษัท

เบี้ยประชุม	(บาท)
	 รายชื่อกรรมการ					 ตำาแหน่ง

	 2561			 2560

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

	 	 	 	 	 ยอดรวม	 864,000 864,000
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บุคลากร     
ณ	วันที่		31		ธ.ค.	2561		บริษัทฯ	มีพนักงาน	จำานวน		597		คน	ลดลงจากปี	2560	จำานวน	17			คน

	 	 (ก)	จำานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก	

    (1)	 โรงงานปั่นด้าย-ทอผ้า	 จำานวน					 527				คน

    (2)	 บัญชีและการเงิน	 จำานวน	 9				คน	

    (3)	 บริหารงานทั่วไป	 จำานวน	 						54		 คน

    (4)	 การขายและการตลาด	 จำานวน										7					คน	

	 	 (ข)		ลักษณะผลตอบแทนรวมของพนักงาน
		 	 	 	 	 																																																																																															(หน่วย	:	ล้านบาท)	
			 			 	 	 	 	 		 	ปี	2561			 	ปี	2560						 ปี	2559 

    (5)	 เงินเดือนและค่าแรงงาน	 102.59		 104.46	 110.16		 	 								

      (6)	 โบนัส	 	 11.06	 		11.45	 12.60	 							 				

           (7)	 เงินสมทบประกันสังคม	 3.38	 3.60	 3.87		 			 	

    (8)	 เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 						2.23	 2.39	 2.52								 				

																															 รวม	 	 119.26	 121.90		 129.15		 	 	

    (ค)		ในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน	หรือไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงาน
อย่างมีนัยสำาคัญ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน     

	 	 	 บรษิทัฯ	มนีโยบายใหม้กีารอบรมพนักงานทกุระดบัชัน้อย่างตอ่เน่ือง	เพ่ือเสรมิสรา้งและพัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน		โดยทบทวนความรู้ทางเทคนิค		วิธีปฎิบัติงาน	และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความก้าวหน้าตามสายงาน
อาชพี		โดยในปี		2561	บรษิทัฯ	จดัใหม้กีารฝกึอบรม	ตามแผนงานการฝกึอบรมภายในและภายนอก	รวมทัง้สิน้			20		หลกัสตูร	
อาทิเช่น
    	 หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำาบัญชี
    	 หลักสูตรการจัดทำามาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
    	 หลักสูตรผู้ปฏิบัติตามกฏหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานตาม	พรบ.การส่งเสริม
    	 หลักสูตรการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
    	 หลักสูตรการดับเพลิงขั้นรุนแรงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
    	 หลักสูตรการจัดการพลังงาน	สำาหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม
    	 หลักสูตรการบริหารแผนขายที่มีประสิทธิภาพ
    	 หลักสูตรกลยุทธ์การปรับเข้าสู่	ISO	9001:2015	และการตรวจประเมินคุณภาพภายใน	

ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
	 	 	 	 -	ไม่มี	-
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

	 	 	 	 -	เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

	 	 บริษัทฯได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน		โดยบริษัทฯได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ	3 
ของเงินเดือน		สำาหรับผู้บริหาร		4		คน	ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบสำารองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงิน	116,600			บาท
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1.  นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
	 	 	 คณะกรรมการบริษัท	ตระหนักถึงประโยชน์	 และความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ		
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ		เป็นธรรม		โปร่งใส	ตรวจสอบได้	 	และส่งเสริมให้บริษัท	
สามารถสร้างผลประโยชน์ท่ีดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน	ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้าและเจ้าหน้ี	คู่แข่ง		รวมถึง
สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม
	 	 	 ตามที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	สำาหรับบริษัท
จดทะเบียน	ปี	พ.ศ.	2560	เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณานำาหลักปฏิบัติไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจขององค์กร		
ซึ่งคณะกรรมการได้ทบทวนและกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	ดังนี้
	 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
	 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
	 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
	 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
	 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
	 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
	 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
	 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
	 	 	 ในปี	2561	บริษัทมีการดำาเนินการ	ดังนี้
สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1.	 ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	25		ซึ่งกำาหนดให้มีขึ้นในวันที่	24	เมษายน	2561		บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาส
	 ให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	หรือส่งคำาถามเก่ียวกับ
	 บรษิทัฯ	เปน็การลว่งหนา้ตัง้แตวั่นที	่	1	ตลุาคม	2560	จนถึงวันที	่31	ธันวาคม	2560	เพ่ือบรรจเุปน็วาระการประชมุสามญั
	 ผู้ถือหุ้นประจำาปี	รวมทั้งได้เผยแพร่	ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	http://www.ut.co.th		ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
	 มาบรรจุเป็นวาระ
2.	 บริษัทฯ	ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี		คร้ังท่ี	25		พร้อมเอกสารประกอบการประชุม	ท้ังภาษาไทย
	 และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ		http://www.ut.co.th	ตั้งแต่วันที่	22	มีนาคม	2561	และให้บริษัทศูนย์รับฝาก
	 หลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด	จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	คร้ังท่ี	25	ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายช่ือ
	 ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ทราบล่วงหน้าเม่ือวันท่ี	28	มีนาคม	2561	ก่อนวัน
	 ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีขึ้นในวันที่	24	เมษายน	2561			ทั้งนี้	เอกสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วย
	 (ก)	 สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	24	เมื่อวันที่	18	เมษายน	2560
	 (ข)	 CD	รายงานประจำาปี	งบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน	หรืองบการเงิน	ประจำาปี	สิ้นสุดวันที่		31	ธันวาคม	2560
	 (ค)	 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	(1)	และรายชื่อกรรมการบริษัท
	 (ง)	 นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	 (จ)	 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
	 (ฉ)	 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
	 (ช)	 หนังสือมอบฉันทะ	(2)
	 (ซ)	 แผนที่สถานที่ประชุม	(3)
หมายเหตุ
	 (1)	 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ประกอบด้วย	ชื่อ-นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประวัติการทำางาน	
ประสบการณ์	/	การดำารงตำาแหน่งกรรมการ	ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	และในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิม
กลับเข้าดำารงตำาแหน่งใหม่	จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา	และจำานวนวาระ/ปีที่เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการใน
บริษัทนี้ด้วย

การกำ�กับดูแลกิจการ
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	 	 (2)		บริษัทฯ	อำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองได้	โดยใช้หนังสือมอบ	พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดก็ได้	โดยไม่จำากัดว่าต้องเป็นผู้บริหาร	หรือ
กรรมการของบริษัทเข้าประชุมแทน		โดยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ		เป็นไปตามความประสงค์ของ
ผู้ถือหุ้น	นอกจากนี้	ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ		http://www.ut.co.th
	 	 (3)		บริษัทฯ	อำานวยความสะดวกผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม	รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเดินทางเข้าร่วมประชุม
3.	 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี		ครั้งที่	25	
	 (ก)	 มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ		โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์		ระเบียบข้อบังคับ	หรือตาม
	 	 	 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัดที่เกี่ยวข้อง
	 (ข)	 ได้แสดงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน
4.	 ในวาระพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรเงินกำาไร		บรษิทัฯไดช้ีแ้จงนโยบายการจา่ยเงนิปนัผล	และ	แสดงรายละเอยีดการจา่ย
	 เงินปันผลในช่วงปี	เปรียบเทียบตั้งแต่ปี	2558	ถึงปี	2560	เพื่อเป็นข้อมูลเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
	 ประจำาปี	2560		และให้สะสมเงินปันผลตามสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่พึงจะได้รับในปี	2560	ไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน	
	 7	ปี	ตามข้อบังคับบริษัท			
5.	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี		ครั้งที่	25		เมื่อวันอังคารที่	24	เมษายน		2561	
	 (ก)	 ได้จัดข้ึน	ณ	ห้องประชุมช้ัน	9	อาคารสำานักงานใหญ่บริษัท	สหยูเน่ียน	จำากัด	(มหาชน)	ต้ังอยู่เลขท่ี	1828	ถนนสุขุมวิท	
	 	 	 แขวงพระโขนงใต้	เขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	
	 (ข)	 ไดห้มายเหตเุก่ียวกับเอกสาร/หลกัฐานเพ่ือใชใ้นการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ		ทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง		
	 	 	 หรือการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาร่วมประชุม
	 (ค)	 มีกรรมการเข้าประชุมครบทั้ง		9		คน	ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการ	นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่
	 	 	 ผู้สอบบัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	และเลขานุการบริษัท	เพื่อพบปะและตอบคำาถามผู้ถือหุ้นที่ซักถาม
	 	 	 ปัญหาเกี่ยวกับบริษัท
	 (ง)	 ประธานท่ีประชุมได้ช้ีแจงถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน	ซ่ึงตามข้อบังคับของบริษัทฯ	กำาหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
	 	 	 มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ	แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือ
	 	 	 เสนอความคิดเห็นได้เต็มที่	
	 (จ)	 ในวาระพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ	ซึง่ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ	กำาหนดวา่	ในการประชมุผูถื้อหุ้นประจำาปทีกุครัง้
	 	 	 ให้กรรมการจำานวน	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทีจ่ะพึงมอีอกจากตำาแหนง่ตามวาระ		ประธานท่ีประชมุเปดิโอกาส
	 	 	 ให้ผู้ถือหุ้นกำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการท้ังแบบรายบุคคล	หรือแบบท้ังคณะก็ได้	ตามแต่ท่ีประชุม
	 	 	 จะเห็นสมควร
	 (ฉ)	 ในวาระพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
	 	 	 ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	และคณะกรรมการบรษิทัซึง่มแีนวทางปฏิบตัใิหม้กีารทบทวน
	 	 	 ทกุป	ีโดยพิจารณาเปรยีบเทียบกับบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ขีนาดธุรกิจใกลเ้คยีงกัน	ภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ
	 	 	 ของคณะกรรมการ	ผลประกอบการของ	บริษัทฯ	และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน	เพ่ือเสนอผู้ถือหุ้น
	 	 	 กำาหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี		และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 	 	 พิจารณาจดัสรรต่อไป		ทัง้นี	้ขอ้มลูคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยเปน็รายบคุคลไดเ้ปดิเผย
	 	 	 ไว้ที่หัวข้อ	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 (ช)	 ในวาระพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจำาปี	2561	และกำาหนดเงินค่าตอบแทน	ได้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับช่ือ-สกุล
	 	 	 ของผูส้อบบญัชทีกุราย	บรษิทัท่ีสงักัด	ประสบการณ์	ความสามารถของผูส้อบบญัช	ีรวมทัง้ประเดน็เก่ียวกับความ
	 	 	 เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี	และค่าบริการของผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน
	 (ซ)	 ในการประชุมครั้งนี้	ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ	ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
	 (ฌ)	 ได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	25	ต่อ	ตลท.	เมื่อวันที่	24	เมษายน	2561
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6.	 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	25	เมื่อวันที่		24	เมษายน	2561
	 (ก)	 	ได้บันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ	และให้มีการ
	 	 	 ใช้บัตรลงคะแนน
	 (ข)	 ไดบ้นัทึกประเด็นผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืเสนอความคดิเห็น	ตลอดจนคำาถาม	คำาตอบ		เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทีไ่มไ่ดเ้ข้าประชมุ
	 	 	 ได้รับทราบ
	 (ค)	 ในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม	มีการลงคะแนนเสียง	และบันทึกมติของที่ประชุมไว้
	 	 	 ให้ชดัเจน	โดยประธานท่ีประชมุได้แจง้จำานวนคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย	ไมเ่หน็ดว้ย	และงดออกเสียงใหท้ีป่ระชมุทราบ
	 	 	 ในแต่ละวาระ
	 (ง)	 ได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2561	

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 	 	 บรษิทัฯ	ดำาเนนิธุรกจิและทำาธุรกรรมตา่งๆ	โดยตระหนกัดว่ีาสทิธิของผูม้สีว่นไดเ้สยีไมว่า่จะเปน็สทิธิท่ีกำาหนดโดย
กฎหมายหรอืโดยขอ้ตกลงทีท่ำารว่มกัน		รวมถึงความสมัพนัธ์และความรว่มมอืท่ีด	ีเปน็ปจัจยัสำาคญัท่ีจะชว่ยสง่เสรมิให้บรษิทั
สามารถเจริญเติบโตได้อย่างย่ังยืน	สร้างความสามารถในการแข่งขัน	เพ่ือนำาไปสู่ความสำาเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ	ดัง	น้ัน	
คณะกรรมการบริษัท	ได้กำาหนดนโยบายที่คำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ		ดังนี้
1.	 ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ	กับผู้มีส่วนได้เสีย	
2.	 ยึดมั่นแนวคิดในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ด้วยความโปร่งใส		และคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	
	 รวมถึงนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน	
3.	 จัดให้มีช่องทางสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	ในการสอบถาม	แจ้งข้อมูล	ข้อร้องเรียน	หรือข้อสงสัยในรายงานการเงิน	
	 ผ่านช่องทางต่างๆ	ดังนี้
 	 กรณีสืบค้นข้อมูลของบริษัท		สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ	http://www.ut.co.th	ท้ังน้ี	เลขานุการบริษัทเป็นผู้	
	 	 ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมำ่าเสมอ
 	 กรณีขอ้สงสยัรายงานทางการเงิน	สามารถตดิตอ่สอบถามผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ	และ/หรอื	กรรมการผูจ้ดัการ
	 	 ทางโทรศัพท์หมายเลข	02-3231085-87
 	 กรณีแจง้ขอ้มลู	ขอ้รอ้งเรยีน	สามารถแจง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบทางโทรศพัทห์มายเลข		02-3231085-87		
	 	 เพื่อรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		กรรมการผู้จัดการ		หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำาเนินการสอบสวน	/	
	 	 แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม	หากข้อร้องเรียนมีมูลความจริง	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่
	 	 ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 	 	 คณะกรรมการบริษัท	มีหน้าที่ดูแล	ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับบริษัทอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และ
ทันเวลา	โดยมอบหมายให้
1.	 กรรมการผู้จัดการ	เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	และเลขานุการบริษัททำาหน้าที่ติดต่อ
	 สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น
2.	 เลขานุการบริษัทเป็นผู้	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมำ่าเสมอ

	 	 	 ผู้ลงทุนและผู้สนใจท่ัวไป	สามารถสืบค้นข้อมูลซ่ึงนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดและผ่านช่องทาง
ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	แบบแสดงรายการข้อมลูประจำาป	ี(แบบ	56-1)	และรายงานประจำาปแีลว้		ผู้ลงทนุและผูส้นใจ	สามารถ
เข้าถึงและ/หรอื	Download	รายงานประจำาปขีองบรษิทั	โดยผา่นชอ่งทางเว็บไซต	์ของบริษทั		http://www.ut.co.th		ทัง้นีข้อ้มลู
ที่เผยแพร่มีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ	หรือ	สามารถติดต่อได้ที่	นางสาวประยูร	ศรีพระราม	ตำาแหน่งผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	ที่หมายเลขโทรศัพท์		02-3231085-87	ต่อ	1113



25รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

3.				ในปี	2561		มีการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	ดังนี้
	 	 (ก)	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติ		4	ครั้ง	 

	 1.		 นางสาวดาลัดย์						ทรัพย์ทวีชัยกุล	 ประธานกรรมการ	 12/12	 1/1
	 2.	 นางบุญเสริม			 วิมุกตะนันทน์					 กรรมการอิสระ	 12/12	 1/1			
	 3.	 นายพิลาศพงษ์				 ทรัพย์เสริมศรี		 กรรมการอิสระ		 10/12	 1/1			
	 4.		 นายปรีชา														วัฒนศรานนท์ 	 กรรมการอิสระ																	 12/12	 1/1		 					
												 5.	 นางพิมพ์พร											โชติรัตนกุล							 กรรมการผู้จัดการ	 12/12	 1/1
	 6.		 นายชุตินธร											 ดารกานนท์	 กรรมการ	 8/12	 1/1				 	
	 7.	 นางจันทรตรี									 ดารกานนท์	 กรรมการ	 12/12	 1/1	
	 8.		 นาวาเอกสุพิช								สังขโกวิท	 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ	 12/12	 1/1
	 9.	 นางสรัญญา										ดารกานนท์ 	 กรรมการ	 12/12	 1/1

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		(จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งที่ประชุม)

	 ชื่อ	-	สกุล					 ตำาแหน่ง		 การเข้าร่วมประชุม

	 1.	 นางบุญเสริม			 วิมุกตะนันทน์				 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		 4/4

	 2.		 นายพิลาศพงษ์				ทรัพย์เสริมศรี	 กรรมการตรวจสอบ	 3/4

	 3.	 นายปรีชา									 วัฒนศรานนท์	 กรรมการตรวจสอบ	 4/4

(จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งที่ประชุม)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.	 ในปี	2561	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	รวม	12	ครั้งตามที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า	ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง
	 (ก)	 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะรว่มกันพิจารณาการเลอืกเรือ่งเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการ	และ
	 	 	 กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องการประชุมซึ่งจะบรรจุไว้ในวาระอื่นๆ
	 (ข)	 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบก่อนการประชุม
	 	 	 ล่วงหน้า	7	วัน	เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาข้อมูล
	 (ค)	 ใช้เวลาไม่ตำ่ากว่า	2	ชั่วโมง	ซึ่งเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและกรรมการจะอภิปรายปัญหาสำาคัญกันอย่าง
	 	 	 รอบคอบโดยท่ัวกัน	ซ่ึงประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ	และกรรมการทุกคนให้ความสนใจ
	 	 	 กับประเด็นทุกเรื่องที่นำาสู่ที่ประชุม	รวมทั้งการกำากับดูแลกิจการ
	 (ง)	 มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
	 	 	 ปัญหาโดยตรง	เช่นสถานการณ์ด้านการตลาด	การจัดหาวัตถุดิบ	และการผลิต	เป็นต้น	และเพ่ือมีโอกาสรู้จักผู้บริหาร
	 	 	 ระดับสูงสำาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
	 (จ)	 คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำาเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท	หรือผู้บริหารอื่น
	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย	ภายในขอบเขตนโยบายที่กำาหนดไว้
	 (ฉ)	 กรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชมุระหวา่งกันเองตามความจำาเปน็เพ่ืออภิปรายปญัหาตา่งๆเก่ียวกับ
	 	 	 การจัดการที่อยู่ในความสนใจ	โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย		และจะแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการ
	 	 	 ประชุมด้วย
2.	 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท	ตามวาระปกติ	และการประชุมผู้ถือหุ้น

	 รายชื่อกรรมการ																													 	ตำาแหน่ง										 คณะกรรมการ	บมจ.		 ประชุมผู้ถือหุ้น



26 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

	 ชื่อ	-	สกุล					 ตำาแหน่ง		 การเข้าร่วมประชุม

(จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งที่ประชุม)

	 	 (ข)	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีการประชุมตามวาระปกติ	2	ครั้ง

	 1.	 นายพิลาศพงษ์				ทรัพย์เสริมศร	ี	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 2/2

	 2.		นายปรีชา								 วัฒนศรานนท์	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 2/2

	 3.	 นางจันทรตรี								ดารกานนท์	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 2/2

4.	 	 ในปี	2561	คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ	ดังนี้
   การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ	ได้ประเมินใน	6	หัวข้อ	ได้แก่		1)	โครงสร้างและคุณสมบัติ
	 	 	 ของคณะกรรมการ		2)	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ		3)		การประชุมคณะกรรมการ  
	 	 	 4)	การทำาหน้าที่ของกรรมการ		5)		ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	และ		6)	การพัฒนาตนเองของกรรมการและ
	 	 	 การ	พัฒนาผู้บริหาร	ซึ่งผลประเมินมีการดำาเนินการในแต่ละหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม
  	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคลได้ประเมินใน	3	หัวข้อ	ได้แก่		1)	โครงสร้างและคุณสมบัติ
	 	 	 ของคณะกรรมการ		2)	การประชมุคณะกรรมการ	และ		3)	บทบาท	หน้าที	่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ	
	 	 	 ซึ่งผลการประเมินมีการดำาเนินการในแต่ละหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม
  	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้ประเมินใน	3	หัวข้อ	ได้แก่		1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของ
	 	 	 คณะกรรมการ		2)		การประชุมคณะกรรมการ	และ	3)	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	  
	 	 	 ซึ่งผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเหมาะสมทำาให้การทำางานมีประสิทธิภาพ	มีการปฏิบัติ 
	 	 	 หน้าท่ีในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และได้ให้ความสำาคัญใช้เวลาในการพิจารณาทบทวนในเร่ืองท่ีได้รับ
	 	 	 มอบหมายอย่างเพียงพอ	อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
  	 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการสรรหา	และกำาหนดคา่ตอบแทน	ไดป้ระเมนิใน	3	หวัข้อ	ไดแ้ก่	1)	โครงสรา้ง
	 	 	 และคุณสมบัติของคณะกรรมการ		2)		การประชุมคณะกรรมการ	และ		3)		บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบ
	 	 	 ของคณะกรรมการ	ซึ่งผลการประเมินมีการดำาเนินการในแต่ละหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
5.	 	 บรษิทัฯ	มหีลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหาผูบ้รหิาร		โดยจดัทำาแผนทดแทนตำาแหน่งงาน	โดยกรรมการผูจ้ดัการพิจารณา
	 	 บคุคลทีม่คีณุสมบตั	ิมคีวามรู	้ทกัษะ	ความสามารถ	และผลการปฏบิติังานท่ีผา่นมาท่ีเหมาะสมกับตำาแหนง่งานท่ีว่าง		
	 	 แล้วนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6.	 	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
  	 คณะกรรมการสง่เสรมิและอำานวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้กผู่้เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัิ
	 	 	 หน้าที่		เช่นหลักสูตร	DAP	สำาหรับคณะกรรมการบริษัท	หลักสูตร	ACP	สำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ	และ
	 	 	 หลักสูตรบริหารความเสี่ยงสำาหรับผู้บริหาร	เป็นต้น
  	 ฝ่ายจัดการและเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
	 	 	 กรรมการใหม่	รวมถึงการแนะนำาลักษณะธุรกิจ	และแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
  	 กรรมการผูจ้ดัการมหีนา้ทีร่ายงานเพ่ือทราบเปน็ประจำาถึงแผนการพัฒนาและสบืทอดตำาแหนง่งาน	รวมถึงมกีาร
	 	 	 เตรียมพร้อม	ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
  	 กรรมการผู้จัดการมีหน้าท่ีรายงานเป็นประจำาทุกปีถึงโครงการสำาหรับพัฒนาผู้บริหารและส่ิงท่ีได้ทำาไปในระหว่างปี

2.  คณะกรรมการชุดย่อย

(1)  โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย
	 	 บรษิทัฯ	โดยคณะกรรมการบรษิทั	กำาหนดใหม้คีณะกรรมการชดุย่อย	2	ชดุ	ไดแ้ก่	คณะกรรมการตรวจสอบ		และคณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ซึ่งคณะกรรมการทั้ง	2	ชุดมีกรรมการอิสระดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการ
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(2)  ขอบเขต อำานาจหน้าที่/รายชื่อของกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	คน			มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

 ประเทศไทยโดยมีนางบุญเสริม		วิมุกตะนันทน์		กรรมการอิสระ	ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ท่ีมี
	 ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
	 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

     ชื่อ	-	สกุล  ตำาแหน่ง
	 	 1.	 นางบุญเสริม		 วิมุกตะนันทน์	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 2.	 นายพิลาศพงษ์					ทรัพย์เสริมศรี		 กรรมการตรวจสอบ
	 	 3.	 นายปรีชา									 วัฒนศรานนท์	 กรรมการตรวจสอบ
	 หมายเหตุ

	 นางบุญเสริม				วิมุกตะนันทน์	ได้ขอลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	เนื่องจากเกษียณอายุ	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

 	 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ	3	ปี
 	 รายละเอียดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ได้เปิดเผยในหน้า	4-5

	 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
	 1.	สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง	เพียงพอ	และเปน็ไปตามมาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไป
	 2.	สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน		(Internal	Control)		และระบบการตรวจสอบภายใน		(Internal	Audit)	
	 	 ที่เหมาะสม		และมีประสิทธิผล		และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความ
	 	 เห็น	ชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน
	 3.	สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
	 	 ประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 4.	 พิจารณาคัดเลือก	เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	และเสนอค่าตอบแทน
	 	 ของบคุคลดงักลา่ว	รวมท้ังเขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปลีะ	1	ครัง้
	 5.	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฎหมาย		และข้อ
	 	 กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์		ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	 6.	สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งองิและแบบประเมนิตนเองเก่ียวกับมาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ของบรษิทั	
	 	 ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
	 7.	 จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท	ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
	 	 โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย	ดังต่อไปนี้
	 	 (ก)	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
	 	 (ข)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	และระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
	 	 (ค)	 ความเหน็เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรพัย์	
	 	 	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 	 (ง)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 	 (จ)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 (ฉ)	 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 	 (ช)	 ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏบิติัหน้าทีต่ามกฎบตัร	(charter)	หรอื
	 	 	 ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 (ซ)	 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขต	หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
	 	 	 จากคณะกรรมการบริษัท



28 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

8.	 ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
9.	 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำาคัญ
10.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

	 ในปี	2561		กรรมการอิสระ/ตรวจสอบ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	หรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนมจีำานวน	3	คน	ในจำานวนนีเ้ปน็กรรมการอสิระ	2	คน	โดยมนีายพิลาศพงษ	์	
	 ทรัพย์เสริมศรี	กรรมการอิสระ	ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

      ชื่อ	-	สกุล     ตำาแหน่ง
	 	 1.	 นายพิลาศพงษ์							ทรัพย์เสริมศรี		 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 	 2.	 นายปรีชา													 วัฒนศรานนท์	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 	 3.	 นางจันทรตรี									 ดารกานนท์			 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 	รายละเอียดวุฒิการศีกษาและประสบการณ์	ตามที่ปรากฎในหน้า	4	-	6
	 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 1.	กำาหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัทฯ
	 2.	หน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่	เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
	 3.	พิจารณาแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ
	 4.	กำาหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ	โดยนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ
1.	 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	พรบ.บริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	และ	พรบ.
	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และคุณสมบัติของบริษัทฯ		
	 	 (ก)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ		บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม			
	 	 	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	ท้ังน้ี	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
	 	 	 รายนั้น	ๆ	ด้วย
	 	 (ข)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา	หรือผู้มี
	 	 	 อำานาจควบคุมของบริษัทฯ		บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ
	 	 	 ของผูม้อีำานาจควบคุม	ของผูข้ออนญุาต	เวน้แตจ่ะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปก่ีอน
	 	 	 วันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน		ทั้งนี้		ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
	 	 	 ข้าราชการ	หรือที่ปรึกษา	ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ
	 	 (ค)	 ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธ์ทางสายโลหติ	หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย	ในลักษณะท่ีเปน็	บดิามารดา	
	 	 	 คู่-สมรส	พี่น้อง	และบุตร		รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจควบคุม		หรือบุคคล
	 	 	 ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย
	 	 (ง)	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ		บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มี
	 	 	 อำานาจควบคุมของบริษัทฯ	ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมท้ังไม่เป็น
	 	 	 หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย  
	 	 	 บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ		เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
	 	 	 ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน
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	 	 ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่	รวมถึงการทำารายการทางการคา้ทีก่ระทำาเปน็ปกติเพ่ือประกอบกิจการ	การเชา่
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม	คำ้าประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	 รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ	
หรอืคูส่ญัญามภีาระหน้ีท่ีตอ้งชำาระตอ่อกีฝา่ยหนึง่	ตัง้แตร่อ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธิของบรษิทัฯ	หรอืตัง้แตย่ี่สบิ
ลา้นบาทขึน้ไป	แลว้แต่จำานวนใดจะตำา่กว่า		ทัง้น้ี	การคำานวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ปน็ไปตามวิธีการคำานวณมลูคา่ของรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	โดยอนุโลม	
แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว	 ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
	 	 (จ)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ		บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจ
	 	 	 ควบคุมของบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี	ซึ่งมี
	 	 	 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ขอ
	 	 	 อนญุาตสงักัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปก่ีอนวันท่ีย่ืนคำาขออนุญาต
	 	 	 ต่อสำานักงาน
	 	 (ฉ)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ			ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
	 	 	 ทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้น
	 	 	 รายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ		และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้
	 	 	 บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย		เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น
	 	 	 คำาขออนุญาตต่อสำานักงาน
	 	 (ช)	 ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเปน็ตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรือผูถื้อหุ้นซึง่
	 	 	 เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 	 (ซ)	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	หรือ
	 	 	 ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับ
	 	 	 เงินเดือนประจำา	หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น		ซึ่งประกอบ
	 	 	 กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ		หรือบริษัทย่อย
	 	 (ฌ)	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของผู้ขออนุญาต	

	 	 	 ภายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ให้เปน็กรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเปน็ไปตามวรรคหนึง่	(ก)	ถึง	(ฌ)	แลว้	กรรมการอสิระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	
บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective	decision)	ได้

2.	 มีประสบการณ์		เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3.	 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการ
	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน			มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการพิจารณาคดัเลอืกและกลัน่กรองบคุคล
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	
ดังนี้
1.	 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด	และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
	 หลักทรัพย์	รวมทั้ง	การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
2.	 ความรู้	ความสามารถ	และมีความเป็นอิสระ	สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	ด้วยความระมัดระวัง	ซื่อสัตย์สุจริต	(Duty
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	 of	Care	and	Duty	of	Loyalty)	สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มท่ี	มีคุณวุฒิ	วัยวุฒิท่ีเหมาะสม	มีสุขภาพ
 ร่างกายที่แข็งแรง	และจิตใจที่สมบูรณ์	มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม		มีความตรงไปตรงมา		มีความกล้าหาญ
 ในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม	และ/หรือ	เป็นนักธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง	ประวัติการทำางาน	และจริยธรรมท่ีดีงาม	รวมท้ัง 
	 เป็นที่ยอมรับจากสังคม
3.	 มีความรู้ความสามารถท่ีสำาคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหน่ึง	เช่น	ด้านธุรกิจของบริษัท	บัญชีและการเงิน	การบริหารเชิงกลยุทธ์	
	 การกำากับดูแลกิจการที่ดี	กฎหมาย	และกฎระเบียบต่างๆ

	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	จะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กล่าวมาข้างต้น	แล้วนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	ก่อนนำาเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี	ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ	ซึ่งดำาเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ		ดังนี้

1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.	 ในการเลือกตั้งกรรมการ	อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน
	 รวมกันเป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตามจำานวนกรรมการท้ังหมดท่ีจะต้องเลือกต้ังในคราวน้ันก็ได้	ท้ังน้ีตามแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
	 จะเห็นสมควร	แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มี	ทั้งหมด		จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด	 
	 หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้		
3.	 การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก	หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียง
	 ชี้ขาด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

	 	 	 ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ	 ซึ่งจะเป็นบุคคลท่ีมี
คณุสมบติัครบถ้วน	เหมาะสม	มคีวามรูค้วามสามารถ	ทกัษะ	และประสบการณ์ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การดำาเนนิงานของบรษิทัฯ		
และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี	และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	 เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท
กำาหนดไว้ได้	และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1.	 บริษัทฯ	ได้ลงทุนในบริษัทร่วม	2	บริษัทได้แก่
  	 บริษัท	ยูนิไฟเบอร์	จำากัด	ซึ่งประกอบธุรกิจ	ลงทุน	ธุรกิจนายหน้า	และบริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
	 	 	 และวัตถุดิบอื่นๆ	ในอัตราร้อยละ			20.83
  	 บริษัท	เทนคาเต้-ยูเน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย	จำากัด		ในอัตราร้อยละ	49.35	ซ่ึงปัจจุบันได้จดทะเบียนเลิกกิจการ
	 	 	 กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ	วันที่	22	มีนาคม	2556	และอยู่ระหว่างการชำาระบัญชี	
2.	 นโยบายการดำาเนินงานของบริษัทฯ	และบริษัทร่วม
  	 มีการบริหารงานแยกต่างหากเป็นอิสระจากกัน	และส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัท

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 	 	 บรษิทัฯ	มนีโยบายปอ้งกันการใชข้อ้มลูภายใน	โดยกำาหนดในระเบยีบข้อบงัคับของบริษทัฯ		ซึง่พนกังาน	ผูบ้รหิาร	
และกรรมการได้รับทราบถึงการห้ามใช้อำานาจหน้าที่ของตน	หรืออาศัยอำานาจหน้าที่ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตน	หรือ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนในทางมิชอบ	แล	ะต้องปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	ท้ังน้ี	บริษัทฯ	ได้กำาหนดบทลงโทษทางวินัยหากเกิด
การกระทำาผิดข้างต้น	  
   ในแต่ละปี	บริษัทฯ	จะมีหนังสือแจ้งให้กรรมการ	และผู้บริหารทราบถึงการหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
กำาหนดช่วงเวลาก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำาปี	 จนถึงช่วงเวลาภายหลังจากการเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   บรษิทัฯ	ให้กรรมการและผูบ้รหิารรายงานการมสีว่นไดเ้สยีและการถือครองหลกัทรพัย์	เปน็ประจำาทกุปหีรือเมือ่มี
การเปลีย่นแปลง	และใหเ้ลขานกุารบรษิทัเปน็ผูเ้กบ็รกัษา	รวมทัง้จดัสง่สำาเนารายงานดงักลา่วใหป้ระธานกรรมการ		ประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน	7	วันทำาการ	นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับรายงานนั้น
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	 การกำากับกิจการของคณะกรรมการ	 SEC	CG	Code

	 ช่วยในการกำาหนดวัตถุประสงค	์ หลักปฏิบัติ	1.	 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กร 
 หรือเป้าหมายหลักอันมุ่งหวังให	้ 	 ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
	 เกิดการเสริมสร้างคุณค่าของ	 หลักปฏิบัติ	2.	 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
	 กิจการอย่างยั่งยืน

	 เป็นแนวทางสนับสนุนให้การ	 หลักปฏิบัติ	3.	 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
 ดำาเนินงานสามารถบรรล	ุ หลักปฏิบัติ	4.	 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
 วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำาหนด	 หลักปฏิบัติ	5.	 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

	 เป็นแนวทางในการติดตามและ	 หลักปฏิบัติ	6.	 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 ประเมินผลการดำาเนินงานของ	 หลักปฏิบัติ	7.	 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
	 ฝ่ายจัดการและเปิดเผยผลการ	 หลักปฏิบัติ	8.	 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
	 ดำาเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสีย
	 ได้รับทราบ

แนวปฏิบัติที่ต่างไปจาก CG Code

	 ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	(แนวปฏิบัติ	3.2.1)	แต่มีอิสระในบทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ	เป็นผู้นำา
 คณะกรรมการ	กำากับ	ดูแล	และส่งเสริมให้การดำาเนินงานของคณะกรรมการที่เอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
	 อย่างมีอิสระ
	 บริษัทไม่ได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน	9	ปี	นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
	 ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	(แนวปฏิบัติ	3.2.5)	เนื่องจากได้กำาหนดเกษียณอายุกรรมการไว้แล้ว
	 บริษัทไม่ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ	(แนวปฏิบัติ	3.5.2)	เนื่องจากมีข้อจำากัด
	 เรื่องความรู้	ความชำานาญในลักษณะและประเภทของธุรกิจ	เช่นสิ่งทอ	และคณะกรรมการได้แสดงให้เห็นว่าสามารถ
	 ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		บรรลุผลตามหลักปฏิบัติข้อ	3.5	คณะกรรมการควรกำากับดูแลให้กรรมการทุกคน
	 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ	

	 	 	 ในป	ี2561	ไมพ่บการกระทำาความผดิดังกลา่วและไมม่กีรณีกรรมการ/ผูบ้รหิารของบรษิทัฯมกีารซือ้ขายหลกัทรพัย์
โดยใช้ข้อมูลภายใน

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1.	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(	Audit	fee	)
	 	 	 บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท	คือ	นางพูนนารถ		เผ่าเจริญ	หรือนายกฤษดา		
เลิศวนา	หรือนายเติมพงษ์	โอปนพันธุ์	หรือนางสาววิสสุดา	จริยธนากร		สังกัด	บริษัท	สำานักงาน	อีวาย		จำากัด	ในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม	1,100,000	บาท			

2.	 ค่าบริการอื่นๆ	(	Non-audit	fee)
	 	 	 บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	(non-audit	fee)		และไม่มีงานบริการอื่นที่ไม่แล้วเสร็จที่
ต้องจ่ายในปีถัดไปให้กับผู้สอบบัญชี	หรือสำานักงานดังกล่าวอีก

7. การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)  ไปปรับใช้

	 	 	 ตามท่ีคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 สำาหรับบริษัท
จดทะเบียน	ปี	2560	(CG	Code)		เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณานำาหลักปฏิบัติไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของ
องค์กร
	 	 	 คณะกรรมการได้พิจารณานำาหลักปฏิบัติทั้ง	 8	 ข้อไปปรับใช้ในการกำากับดูแลกิจการ	กล่าวคือ	 1)	 ช่วยในการ
กำาหนดวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายหลกัอนัมุง่หวังให้เกิดการเสรมิสรา้งคณุคา่ของกิจการอย่างย่ังยนื		2)	เปน็แนวทางสนับสนนุ
ให้การดำาเนินงานสามารถบรรลวุตัถุประสงคห์รอืเปา้หมายท่ีกำาหนด	และ	3)	เปน็แนวทางในการตดิตามและประเมนิผลการ
ดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ	และเปิดเผยผลการดำาเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ	ดังแสดงตามตารางข้างล่าง
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นโยบายภาพรวม

	 คณะกรรมการบรษิทัไดพิ้จารณาและมมีตใิหค้วามเหน็ชอบนโยบายความรบัผดิชอบตอ่สงัคม		เพ่ือเปน็แนวทางการ
ดำาเนินงานสำาหรับผู้บริหารและพนักงาน	ดังนี้

	 (ก)		การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
  ปฏบัิตอิย่างเสมอภาค	และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเปน็ธรรม	หลีกเล่ียงการดำาเนินการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา		
	 (ข)		การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  ไมเ่รยีก	รบั	หรอืจา่ยผลประโยชน์ใดๆ	นอกเหนือจากผลประโยชนต์ามข้อตกลงทางการค้า	หากพบข้อมลูว่ามกีาร
เรียก	รับ	หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น	บริษัทฯ	จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	และแก้ไขปัญหา
ให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว
	 (ค)		การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 	 หลีกเลี่ยงการกระทำาที่อาจก่อให้เกิดการลิดรอน	หรือละเมิดสิทธิ	รับฟังข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม	และเสมอภาค
	 (ง)		การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
  ปฏิบตัติอ่พนักงานอย่างเทา่เทียมและเปน็ธรรม	จดัใหมี้สวัสดกิาร	ความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานทีท่ำางาน
รวมถึงดูแลเอาใจใส่	 ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา	การถ่ายทอดความรู้	 และความสามารถของพนักงาน	 โดยให้โอกาส
พนักงานอย่างทั่วถึง	และสมำ่าเสมอ		ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้	ความสามารถ	ความรับผิดชอบ	และ
ผลการปฏิบัติงาน

	 	 	ในการดำาเนนิธุรกิจด้านสิง่ทอทีผ่า่นมา		บรษิทัฯ	ยึดมัน่และตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สังคมเพ่ือความย่ังยืน
ขององค์กร	โดยยึดถือหลักปฏิบัติ	“คุณธรรม		คุณภาพ		คุณประโยชน์”ซึ่งเป็นค่านิยมหลักของสหยูเนี่ยนและบริษัทในกลุ่ม				
ท้ังน้ี	บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำาหนดคำาจำากัดความของค่านิยม	เพ่ือให้พนักงาน
รวมทั้งฝ่ายบริหารยึดถือและปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ	ดังนี้:

	 คณะกรรมการบริษัท	ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์	และพันธกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์	และสภาพการดำาเนิน
ธุรกิจ	ตามที่ปรากฎภายใต้หัวข้อ	“	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	”	หน้า	8

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณุธรรม�(Integrity)

คุณภาพ�(Quality)
�เอาใจใส่ในรายละเอียดที่ลูกค้าคาดหวัง
�ร่วมคิด�ร่วมทำ��ให้บรรลุเป้าหมาย
�เรียนรู้�และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

�รักและเคารพ�ตนเอง�ครอบครัว�องค์กร�และสังคม
�ทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง
�เปิดใจรับฟังความคิดเห็น

คุณประโยชน์�(Service)
�คำ�นึงถึงความคุ้มเสมอ
�การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส
�เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของบรษิทัอยา่งต่อเน่ือง
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	 (จ)		ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
	 	 ผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ	ตรงตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้า	 	รวมถึงมีระบบรับฟังข้อคิดเห็น	
เสนอแนะ	หรือข้อร้องเรียน	ซึ่งบริษัทฯ	จะนำาประเด็นที่มีนัยสำาคัญดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง	และดำาเนินการแก้ไขอย่าง
รวดเร็วภายในเวลาที่สมควร

	 (ฉ)		การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  ปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และข้อกำาหนดท่ีเก่ียวข้อง	ไม่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ	ทำาลายธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

	 (ช)		การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
  สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

	 (ซ)	 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
  ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำางานต่างๆอย่างต่อเน่ือง	เพ่ือป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดข้ึน	
รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า	และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำาเป็น

การดำาเนินงานและการจัดทำารายงาน

กระบวนการจัดทำารายงาน
	 	 บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยใช้ฝ้ายและโพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผ้าทอ	โดยผ่านกระบวนการปั่นด้าย
และทอผ้า	 	ด้วยอุตสาหกรรมสิ่งทอมีคุณลักษณะท่ีใช้แรงงานเข้มข้น	และพลังงานไฟฟ้าสำาหรับเดินเครื่องจักรผลิตสินค้า	
และอุปกรณ์สนับสนุน	อาทิเช่นระบบอากาศอัด	ระบบนำ้าเย็นเพื่อควบคุมระบบปรับอากาศ	เป็นต้น		ดังนั้น	การดำาเนินธุรกิจ
ทีผ่า่นมา	บรษิทัฯ	ได้สง่เสรมิการดำาเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ซึง่พนักงานไดถื้อปฎิบตัเิปน็ปกตใินการดำาเนินงาน	
อาทิ	เช่น		การอนุรักษ์พลังงาน	การลดค่าใช้จ่าย	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางาน	
เป็นต้น

    การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย
	 	 บรษิทัฯ	ตระหนักถึงผลกระทบทีเ่กิดจากการดำาเนนิธุรกิจและประเดน็ทีห่ยิบยกโดยผูม้สีว่นไดเ้สยี		ซึง่ตามตาราง
ขา้งลา่งไดแ้สดงถึงชอ่งทางการเชือ่มโยง	และการดำาเนนิงานเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีในประเดน็ตา่งๆ

		 ผู้มีส่วนได้เสีย			 ประเด็นที่หยิบยก			 การเชื่อมโยง		 การตอบสนอง

	 ผู้ถือหุ้น				 -	ผลตอบแทนการลงทุน					 -	การประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี						 -	การประกอบกิจการด้วย

	 	 -	ความยั่งยืนของบริษัท				 -	เว็บไซต์บริษัทฯ						 		ความเป็นธรรม

	 	 	-	มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี					 -	โทรศัพท์					 -	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

	 พนักงาน				 -	ค่าตอบแทนและ					 -	กล่องรับข้อคิดเห็นเสนอแนะ					 -	การเคารพสิทธิมนุษยชน

	 	 		ผลประโยชน์ที่เหมาะสม					 -	โทรศัพท์สายด่วน					 -	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

	 	 -	ความมั่นคงในการทำางาน					 -	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์						 -	นวัตกรรมและการเผยแพร่

	 	 -	สภาพแวดล้อมการทำางาน			 -	คณะกรรมการสวัสดิการ					 		นวัตกรรมจากการดำาเนินงานด้าน

	 	 		ที่เหมาะสม	ปลอดภัย					 -	กิจกรรมประจำาปี					 		ความรับผิดชอบต่อสังคม

	 ลูกค้า			 -	ราคา				 -	การสำารวจความพึงพอใจ						 -	ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

	 	 -	คุณภาพ				 -	การพบปะเยี่ยมเยียน					 -	นวัตกรรมและการเผยแพร่

	 	 -	การปรับปรุง/พัฒนาสินค้า	 -	โทรศัพท์					 		นวัตกรรมจากการดำาเนินงานด้าน

	 			 		เพื่อลดต้นทุน				 -	โทรสาร					 		ความรับผิดชอบต่อสังคม		 	

					 	 -	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์		 



34 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

การดำาเนินงาน

มิติความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

				การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
	 บริษัทฯมุ่งมั่นปฎิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเสมอภาค	และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน
ที่เป็นธรรม		หลีกเลี่ยงการดำาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
รวมทั้งส่งเสริมการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ		โดยได้จัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจ	เพื่อให้พนักงานใช้
เป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมหรือการกระทำา	ในประเด็น	ดังต่อไปนี้
	 (1)		การแข่งขันที่เป็นธรรม
  	 ปฏบิตัอิย่างเสมอภาค	และเปน็ธรรม	และตัง้อยู่บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนทีเ่ปน็ธรรมท้ังสองฝา่ย
  	 ปฎิบัติให้สอดคล้องกับหลักสากล	ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับหลักการปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าท่ีดี	
	 (2)		การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า
  	 ให้ความร่วมมือ	ชี้แจง	ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม
	 	 	 ในการทำางานของผู้ขาย	ผู้รับเหมา	ที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ
	 (3)		การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของธุรกิจอื่น
  	 รักษาความลับของลูกค้า	โดยไม่นำาไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ
	 (4)		การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ
  	 เปิดโอกาสให้พนักงานไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเสรี
	 ในปีที่ผ่านมา	ไม่มีข้อร้องเรียนหรือโทษปรับในประเด็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ	

				การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	ยึดมั่นในความถูกต้อง	ไม่เรียก	รับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	นอกเหนือจาก
ผลประโยชน์ตามขอ้ตกลงทางการค้า	หากพบขอ้มลูว่ามกีารเรยีก	รบั	หรอืการจา่ยผลประโยชน์ใดๆ	ทีไ่มส่จุรติเกิดข้ึน	บรษิทัฯ	
จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	และแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

	 บริษัทฯ	 ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	และกำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท	 เพ่ือสื่อสารให้กับพนักงานได้รับทราบ	 รวมท้ังกำาหนดเป็น
หัวข้อหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่		

	 คู่ค้าและ	 -	ได้รับการปฎิบัติที่เป็นธรรม				 -	การเยี่ยมชม/พบปะ					 -	การประกอบกิจการ

	 เจ้าหนี้	 -	ปฏิบัติตามสัญญา	และ			 -	โทรศัพท์					 		ด้วยความเป็นธรรม

	 	 		ข้อตกลงต่างๆ				 -	โทรสาร				 	

	 	 	 -	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

	 ชุมชนและ	 -	การดูแลรักษา	 -	การพบปะ	พูดคุยกับผู้นำาชุมชน				 -	การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

	 	สังคม		 		สภาพแวดล้อม		 -	โทรศัพท์			 -	การดูแลรักษา	สิ่งแวดล้อม

	 หน่วยงาน	 -	ปฏิบัติตามกฎหมาย	 -	การเข้าร่วมในกิจกรรมและ		 -	การประกอบกิจการ

	 ราชการและ	 	-	เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติ/				 		โครงการ		 		ด้วยความเป็นธรรม

	 องค์กรภาครัฐ	 			ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทาง		 -	การจัดส่งรายงาน					 	

	 ที่กำากับดูแล	 			หลักเกณฑ์ที่กำาหนด		    

		 ผู้มีส่วนได้เสีย			 ประเด็นที่หยิบยก			 การเชื่อมโยง		 การตอบสนอง



35รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

	 บรษิทัฯ	ไดจ้ดัให้มกีารประเมนิความเสีย่งระดบัปฏบิติัการ	ซึง่ในประเดน็ความเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กิดการทุจริตคอรร์ปัชัน่		
บริษัทฯ	ได้กำาหนดมาตรการควบคุมในเรื่องต่างๆ	ดังนี้
	 (1)		การจัดซื้อ-จัดจ้าง
  	 ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ
	 (2)		การเก็บรักษาเงินสดและเงินสดย่อย
  	 มีการกำาหนดวงเงินและผู้รักษาเงินสดและเงินสดย่อย
  	 เข้าตรวจนับโดยไม่แจ้งให้ผู้รักษาเงินสด-เงินสดย่อยทราบล่วงหน้า
	 (3)		การควบคุมสินค้าคงคลัง
  	 มีการจัดทำาใบบันทึกรับ-จ่าย		และสอบทานกับข้อมูลที่บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์		
  	 จัดทำาสรุปการเคลื่อนไหวทุกสิ้นเดือน
  	 ตรวจนับสินค้าคงคลังทุกประเภททุก	6	เดือน
	 (4)		การขายเศษวัสดุเหลือใช้
  	 จัดให้มีการประมูลทุก	6	เดือน
   มีการตรวจชั่งนำ้าหนักร่วมกัน	พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   
	 (5)		การรับ	การให้ของขวัญ	หรือประโยชน์อื่นใด
  	 พึงหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง	การรับของขวัญ	ของกำานัล	หรือสินนำ้าใจ
   กรณีได้รับของจากการทำาธุรกรรมของบริษัทฯ	ต้องส่งมอบของดังกล่าวให้กับบริษัทฯ	เพื่อนำาไปใช้ให้เกิด
	 	 	 ประโยชน์สูงสุด
	 (6)		การซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัท
   ไม่ใช้ข้อมูลภายใน	เพื่อประโยชน์ของตน	หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น
	 ทั้งนี้		บริษัทฯจัดให้มีสายด่วน	โทร.	0-2323-1085	ต่อ	1234	สำาหรับรับแจ้งเบาะแสการทุจริต	ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มี
การแจ้ง	หรือร้องเรียนในประเด็นที่อาจให้เกิดการทุจริต

				นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	
	 บริษัทฯ	มุ่งมั่น	ส่งเสริม	ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำางานต่างๆอย่างต่อเนื่อง	เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบ
ในทางลบที่อาจเกิดขึ้น	รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า	และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำาเป็น

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

					 ผลการดำาเนินงาน			 หน่วย	 2559								2560						 2561	

			 รายได้จากการขาย	และบริการ	 ล้านบาท	 733.97	 756.26	 760.57

	 กำาไรสุทธิสำาหรับปี			 ล้านบาท	 36.22	 42.91	 103.65

	 เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น			 ล้านบาท	 0	 0	 0

	 ค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงาน	 ล้านบาท		 129.15	 121.90	 119.26

	 ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล	และหน่วยงานราชการท้องถิ่น	เช่น			 	 	 	

	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีบำารุงท้องถิ่น	ภาษีโรงเรือน		 ล้านบาท	 1.93	 1.70	 1.76

 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ	เพื่อพัฒนาและสนับสนุนด้านสังคม	และชุมชน	 บาท	 45,616	 44,885	 87,652

	 อัตราเงินสมทบที่องค์กรจ่ายเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ให้แก่พนักงาน		 ร้อยละ	 3	 3	 3

	 	 ของฐาน

	 	 เงินเดือน

		 ร้อยละของผู้ส่งมอบในท้องถิ่น	(Supplier/Service/Outsource)				 ร้อยละ	 37	 36	 35

	 ร้อยละของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปที่มาจากคนในท้องถิ่น			 ร้อยละ	 54	 52	 52
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บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

					 ผลการดำาเนินงาน			 หน่วย	 2559								2560						 2561	

มิติความยั่งยืนด้านสังคม
				การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยหลีกเล่ียงการกระทำาท่ีอาจก่อให้เกิดการลิดรอน	หรือละเมิดสิทธิ  
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน	โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน	ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	เพื่อหาข้อยุติ	
แก้ไข	ปรับปรุงอย่างมีเหตุและผล
	 ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว
			การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 บริษัทฯ	มีพนักงานที่หลากหลายอาทิ	เช่น	เพศ	เชื้อชาติ	ศาสนา	หรือการศึกษา	แต่บริษัทฯ	มีนโยบายให้มีการปฏิบัติ
ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม	และให้โอกาสเท่าเทียมกัน	เช่น	ค่าตอบแทนและผลประโยชน์	การพัฒนา	ความสามารถ	การเจริญ
เติบโตในหน้าที่การงาน

			 จำานวนพนักงานรวม		    

  	 พนักงานประจำา	 คน	 597	 519	 487

  	 พนักงานชั่วคราว			 คน	 68	 95	 110

	 จำานวนพนักงานจำาแนกตามเพศ	     

  	 ชาย			 คน		 221	 205	 198

  	 หญิง		 คน	 444	 409	 399

	 จำานวนพนักงานจำาแนกตามระดับพนักงาน    

  	 ระดับปฏิบัติการ		 คน	 362	 341	 335

  	 ระดับบังคับบัญชาและสายวิชาชีพ		 คน	 278	 250	 241

  	 ระดับผู้จัดการ		 คน	 25	 23	 21

	 ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ	 	 	 	

  	 ใน	5	ปี	(ช่วงอายุ	55-60	ปี)		 ร้อยละ	 29.02	 33.88	 28.14

  	 ใน	10	ปี	(ช่วงอายุ	50-60	ปี)				 ร้อยละ	 52.48	 56.18	 47.24

	 อัตราการลาออก	(Turn	Over	Rate)			 ร้อยละ	 2.69	 2.53	 1.75

	 อัตราการกลับมาทำางานหลังจากการลาคลอด		 ร้อยละ	 100	 100	 100

			 จำานวนพนักงานที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ		 คน	 7	 7	 7

	 จำานวนพนักงานที่อยู่ในคณะกรรมการความปลอดภัย    

  	 ตัวแทนนายจ้าง	และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ		 คน	 2	 2	 2

  	 ตัวแทนลูกจ้าง	(คน)	 คน	 9	 9	 9

	 อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน	(IFR)	(รายต่อล้านชั่วโมงการทำางาน)	 ppm		 12	 11	 10

	 อัตราการเกิดโรคจากการทำางาน	(ISR)	(รายต่อล้านชั่วโมงการทำางาน)		 ppm			 0		 0	 0

	 จำานวนอุบัติเหตุจากการทำางานที่หยุดงานเกิน	3วัน	 ราย	 7	 5	 7

 อัตราการลาหยุดงานที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากการทำางาน	(AR)		 ราย	 0.020	 0.013	 0.056

	 (ต่อชั่วโมงการทำางาน)    

	 จำานวนผู้เสียชีวิตจากการทำางาน		 คน	 0	 0	 0

	 ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี	 ชั่วโมง	 6.70	 6.34	 6

	 พนักงานที่ได้รับการประเมินผลการดำาเนินงาน		 ร้อยละ	 100	 100	 100

	 อัตราส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงและชาย				 -	 62:38	 62:38	 62:38
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					 ผลการดำาเนินงาน			 หน่วย	 2559								2560						 2561	

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

			การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
	 บริษัทฯ	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสังคมชุมชน
	 ในปีท่ีผ่านมา	การดำาเนินงานไม่มีผลกระทบเชิงลบหรือมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำาคัญ
ต่อชุมชนท้องถิ่น

			 ผลการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า				 ร้อยละ	 91.50	 90	 95

	 ข้อร้องเรียนจากลูกค้า	 ครั้ง	 7	 15	 10	

			 ร้อยละของพนักงานใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมนโยบาย	และแนวปฏิบัติการ				 ร้อยละ	 0	 100	 100
	 ต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร	 	 	 	

	 จำานวนข้อร้องเรียน	เกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	 ครั้ง	 0	 0	 0
	 และการดำาเนินการแก้ไขอย่างเป็นทางการ

มิติความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

			การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

	 ที่ตั้งบริษัทฯ	เลขที่	205	หมู่	4	ถนนสุขุมวิท	ก.ม.	39.5	
ตำาบลบางปูใหม่	 อ.เมืองสมุทรปราการ	 จังหวัดสมุทรปราการ	
10280	

	 ขนาดของที่ดิน	218	ไร่		33	ตารางวา	โดยบริษัทฯเป็น
เจา้ของกรรมสทิธ์ิ	พ้ืนท่ีโดยรอบทีต้ั่งบรษิทัฯ	ในรศัม	ี5	กิโลเมตร	
เป็นชุมชน	 วัด	 โรงเรียน	สถานที่ราชการ	 โดยด้านทิศใต้ของ
บริษัทความยาวประมาณ	500	 เมตรติดกับถนนเลียบชายฝั่ง
อ่าวไทย

	 ในปีท่ีผ่านมาไม่มีประเด็นที่มีนัยสำาคัญเก่ียวกับการ
ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม	เช่นการปล่อย
นำ้าทิ้ง	ของเสีย	หรือการหกรั่วไหล

บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

					 ผลการดำาเนินงาน			 หน่วย	 2559								2560						 2561	



38 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

การดำาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

1		 บรษิทัฯไมม่เีรือ่งถกูตรวจสอบหรอือยูร่ะหวา่งถกูตรวจสอบโดยหนว่ยงานทีม่อีำานาจหนา้ทีว่า่การดำาเนนิงานของบรษิทัฯ
	 มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ	8	ข้อ	อย่างมีนัยสำาคัญ

2	 การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า	มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม		หรือไม่เป็นไปตาม
 หลักการ	8	ข้อ	โดยเฉพาะกรณีท่ีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน	และเป็นกรณีท่ีอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ	ช่ือเสียง	
	 หรือความน่าเชื่อถือ	ของบริษัทฯอย่างมีนัยสำาคัญ

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 ในปี	2561	บริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยสรุป		ดังนี้
  	 ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทอดกฐินสามัคคี
  	 ร่วมกันบริจาคเงิน	สิ่งของให้กับ	โรงเรียน		และหน่วยงานราชการต่างๆ	รอบๆ	บริษัทฯ
  	 ร่วมกับชุมชนในการเข้าร่วมงานมหกรรมแอโรบิคเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	มีนโยบายดำาเนินธุรกิจตามค่านิยม	“คุณธรรม		คุณภาพ		คุณประโยชน์”	และมีการบริหารจัดการที่ดี	ให้มี
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์		ไม่ทุจริต		โดยให้มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน		ถูกต้อง		และคำานวณภาษี	รวมทั้งชำาระภาษี
ให้ถูกต้อง	ไม่ให้จ่ายสินบนให้ผู้เก่ียวข้อง		ซ่ึงบริษัทฯ	ยึดเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอด	ทำาให้บริษัทฯ	เป็นท่ีน่าเช่ือถือจากภาครัฐ
และสังคม			 			

	 				วัตถุดิบหลัก	

  	 ฝ้าย		 ตัน	 3,284	 3,473	 3,530

  	 โพลีเอสเตอร์		 ตัน	 3,238	 3,342	 3,338

	 ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิล			 	 	 	

  	 นำ้ามันดีเซล 		 MJ	 145,826	 147,865	 156,606

  	 NGV	 MJ	 29,348,321	 29,840,411	 32,822,105

	 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	 MJ	 123,966,094	 131,852,580	 135,411,462

	 ปริมาณการใช้นำ้าจำาแนกตามแหล่งนำ้า    

  		 นำ้าประปา		 ลบ.เมตร		 163,347	 162,387	 152,314

  		 นำ้าบาดาล		 ลบ.เมตร		 	1,531	 101	 1,124

	 การนำานำ้าผ่านระบบ	RO	กลับมาใช้ใหม่			 ร้อยละ	 8.42	 14.57	 11

	 ปริมาณนำ้าทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน		 	ลบ.เมตร	 156,000	 162,000	 153,438

	 ปริมาณของเสีย		 	 	 	

  		 ของเสียอันตราย						 ตัน	 	 	

  		 ของเสียไม่อันตราย		 ตัน	 800	 800	 800

	 การรั่วไหลของสารเคมี/นำ้ามัน/นำ้าทิ้ง/ของเสีย	ที่มีนัยสำาคัญ	 ครั้ง	 0	 0	 0

	 ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม		 ล้านบาท	 1.76	 2.73	 0

	 ค่ากำาจัด	และบำาบัดของเสีย		 บาท	 120,000	 120,000	 120,000

 ค่าการจัดทำาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม	(รวมค่าวิจัยศึกษาพัฒนา)	 บาท	 0	 0	 0	

					 ผลการดำาเนินงาน			 หน่วย	 2559								 2560						 2561	



39รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

การดำาเนินการ
	 คณะกรรมการบรษิทัมเีจตนารมณ์ให้ความรว่มมอืและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อตา้นการทจุรติ
คอร์รัปชั่น	โดยกำาหนดแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้
  	 ส่งเสริม	ปลูกฝังค่านิยม	และถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต้องรับทราบ 
	 	 	 ทำาความเข้าใจ	โดยการสื่อสารและฝึกอบรม	และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
  	 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม		เพื่อป้องกันมิให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วน
	 	 	 เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
   จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน		เพื่อติดตามดูแลให้มีการตรวจสอบเป็นการประจำา	และรายงานต่อคณะ
	 	 	 กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการผู้จัดการ		ทั้งนี้ได้กำาหนดให้การตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
   ทุจริตคอร์รัปชั่น	เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน
  	 ประเมินตนเองโดยใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
	 	 	 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	(CAC)	มาพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสม	

ทอดกฐินสามัคคี	ณ	วัดลาดหวาย	จ.สมุทรปราการ

มอบอุปกรณ์	เครื่องเขียนให้	ร	ร	ตำาหรุ	สมุทรปราการ

กิจกรรมเสริมสร้างในการสัมมนา

สมทบทุนก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	และจัดซื้อคุรุภัณฑ์	
ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบางปูใหม่

มอบอุปกรณ์การเรียน	อาหารแห้ง
ให้กับโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์

กรรมการผู้จัดการเปิดการสัมมนา	
มุมมองของผู้ปฎิบัติกับการพัฒนา	
เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน	ทีร่าชบรุี

จัดถวายเทียนพรรษา	
ถวาย	ณ	วัดตำาหรุ	จ.	สมทุรปราการ



40 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
 	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	คร้ังท่ี	12/2561	เม่ือวันท่ี	18	ธันวาคม		2561	คณะกรรมการบริษัท	ได้พิจารณา
สรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง	 และมีความเห็นตามคณะ
กรรมการตรวจสอบ	ว่า	บริษัทฯมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ	5	องค์ประกอบ	มีบุคลากรดำาเนินการตามระบบได้อย่าง
มีประสิทธิผลและเพียงพอให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์	กล่าวคือ	

องค์ประกอบที่  1. การควบคุมภายในองค์กร 

 บริษัทฯ	ยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม	โดยได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	และจัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจ 
เป็นลายลักษณ์อักษร	 เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่	 สำาหรับการเข้าทำา
รายการที่เก่ียวโยงกัน	 คณะกรรมการบริษัท	 และผู้บริหารจะพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องอย่าง
รอบคอบ	มีเหตุผล	โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ	เป็นสำาคัญ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ชี้แจงและเผยแพร่ระเบียบข้อบังคับ
ในการทำางาน	การปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ	และกำาหนดใหม้กีารตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตัโิดยสำานักตรวจสอบ
ภายใน

	 บริษัทฯ	ได้กำาหนดบทบาท	หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร	ดูแลให้มีการกำาหนด
เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได้	โดยร่วมพิจารณา	ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนประจำาปีตามท่ีฝ่ายบริหาร
จดัทำาแผนดำาเนินงานภายใต้	สถานการณ์ต่างๆ	ใหเ้หมาะสมกับสภาพธุรกิจทีเ่ปลีย่นแปลงไป	และไมม่กีารสรา้งจงูใจทีร่นุแรง
ให้พนักงานต้องปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่สูงเกินจริงซึ่งอาจนำาไปสู่การกระทำาที่ทุจริต

	 โครงสรา้งการจดัองค์กรของบรษิทัฯ	ไดก้ำาหนดสายการบงัคบับญัชา	ไว้อย่างชดัเจน		มกีารจดัทำาเปน็เอกสารระเบยีบ
ปฏิบัติ	คู่มือการทำางาน	และใบพรรณนาลักษณะงานของพนักงาน		ทั้งนี้	ส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล	ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม	การจัดหา	พัฒนา		และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
ที่เหมาะสม	รวมถึงการสื่อสาร	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี		
และการจัดทำาแผนการพัฒนาและสืบทอดตำาแหน่งงาน

	 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการสอบถาม	แจ้งข้อมูล	ข้อร้องเรียน	หรือข้อสงสัย	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีมาตรการในการเก็บ
รักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล	ทั้งนี้	ในปี	2561	ไม่มีการแจ้งเบาะแส

องค์ประกอบที่  2. การประเมินความเสี่ยง 

	 บรษิทัฯ	จดัทำางบการเงินโดยปฏิบติัตามหลกัการบญัชทีีรั่บรองท่ัวไป	ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต
ท่ีได้รับความเห็นชอบโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ซ่ึงรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำาปี	

	 บริษัทฯ	มีคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม	หรือกระบวนการ 
รวมถึงแนวทางเพ่ือปอ้งกันหรอืลดความเสีย่ง		ทัง้น้ี	ใหส้ำานกัตรวจสอบภายในนำาผลการประเมนิความเส่ียงมาจดัทำาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำาปี		และในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	กำาหนดให้ฝา่ยบริหารเข้าร่วมประชมุเพ่ือชีแ้จงประเดน็
ที่คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัย	ซึ่งในปี	2561	ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำาคัญส่อไปทางทุจริต

องค์ประกอบที่  3. การควบคุมการปฏิบัติงาน   
 
 บริษัทฯ	มีมาตรการควบคุมภายในครอบคลุม	กิจกรรม	กระบวนการต่างๆ	ท่ีกำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร	มีการกำาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบที่เก่ียวกับการอนุมัติ	 การบันทึกรายการ	และการดูแลการจัดเก็บทรัพย์สินท่ีแยกออกจากกันโดย
เด็ดขาด		รวมถึงการกำาหนดขอบเขต	อำานาจหน้าที่	และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

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

 	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ไม่มีการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
นอกจากการทำาธุรกรรมกับกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกันท่ีเปน็ธุรกิจปกตติามเงือ่นไขทางการคา้ทีเ่ปน็ธรรมและไมก่่อใหเ้กิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์	โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำากับบุคคลภายนอก	และนำาเรื่องเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 
ก่อนเสนอขออนมุตัใินการประชมุคณะกรรมการบริษทั	โดยกรรมการผูม้สีว่นได้เสยีในการทำาธุรกรรมนัน้ๆ	ไมเ่ข้ารว่มประชมุ
ในวาระดังกล่าว		

องค์ประกอบที่  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมให้กรรมการรับทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	7	วัน	ซึ่งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการจัดทำาข้อมูล	รายละเอียด	รวมทั้ง
ให้ผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งเขา้ชีแ้จง	ตลอดจนขอ้มลูเพ่ิมเตมิหากคณะกรรมการตอ้งการ	เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ	
ซ่ึงจะมีการบันทึก	ความเห็น	หรือข้อสังเกตของกรรมการในรายงานการประชุมฯ	ท้ังน้ี	เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีเก็บรักษารายงาน
การประชมุคณะกรรมการบรษิทั	และผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิรบัผดิชอบการจดัเกบ็เอกสารทางการเงนิตามระยะเวลา
ที่กฎหมายกำาหนด

	 	 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารภายในโดยการติดประกาศ	หรือผ่านระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์	รวมถึงการชี้แจง
หนา้งานของแตล่ะหน่วยงาน		บรษิทักำาหนดใหส้ว่นทรัพยากรบคุคลและธุรการรับแจง้ข้อมลูตา่งๆผา่นทางกลอ่งแสดงความ
คดิเห็น	รวมถึงโทรสายด่วนเพ่ือสง่ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดำาเนนิการ		สำาหรับข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉอ้ฉล
หรือทุจริตภายในบริษัท	 	ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับเรื่องเพื่อแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ	สำาหรับการสื่อสารภายนอก
บริษทัมอบหมายให้สว่นงานธุรการตดิตอ่	ประสานงานในประเดน็ท่ีมเีร่ืองรอ้งเรียนจากชมุชนรอบบริษทั		ซึง่ในป	ี2561		ไมม่ี
ข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

องค์ประกอบที่  5.  ระบบการติดตาม 

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท		กำาหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำาเนินธุรกิจ		พร้อมท้ังช้ีแจง	และแนว
การแก้ไขในกรณีท่ีผลการดำาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำาหนด		และถือเป็นวาระเร่ืองสืบเน่ือง

	 	 บริษัทฯ	กำาหนดให้สำานักตรวจสอบภายใน	มีหน้าท่ีสอบทานการปฏิบัติ	โดยจัดทำาแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี		
และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร	
และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส	

	 	 บรษิทัฯ	มนีโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกับการรายงานเมือ่เกิดเหตกุารณ์ซึง่อาจกระทบตอ่ชือ่เสยีงและฐานะ
การเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ	รวมถึงแนวทางและความก้าวหน้า/ผลของการแก้ไข	สำาหรับปี	2561	ไม่มีเหตุการณ์ดัง
กล่าว

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน

	 	 ในการประชุมคณะกรรมตรวจสอบ	ครั้งที่	3/2561	เมื่อวันอังคารที่	7	สิงหาคม	2561	คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	โดยไม่มีฝ่ายจัดการ	เพื่อรับทราบข้อสังเกตจากการเข้าตรวจ	และให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการตรวจสอบ		เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทมีความ
ถูกต้อง	ครบถ้วน	และเชื่อถือได้		ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสาระสำาคัญในระบบการควบคุม
ภายใน
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  เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน		คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและให้ความเห็นชอบตอ่แผนงานตรวจสอบ
ภายใน	รับทราบผลการตรวจสอบ		ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องจากการ
ตรวจพบ	และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข	และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส	

	 	 จากผลการประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง	ประจำาป	ี2561	มคีวาม
เห็นว่า	บริษัทฯ	มีบุคลากรปฏิบัติงานตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ครบท้ัง	 5	องค์
ประกอบ	ซี่งเพียงพอและ	เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบตามที่ฝ่ายจัดการเสนอแต่งตั้งนางสาววนิดา	โชคเหมาะ			หัวหน้าแผนก
	 ตรวจสอบภายใน	ทำาหน้าท่ีหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	โดยนางสาววนิดา	โชคเหมาะ	มีคุณสมบัติท้ังทางด้านการศึกษา	
	 อบรม	และประสบการณ์ในการปฏิบตังิานดา้นการตรวจสอบภายใน		และมคีวามเขา้ใจในกจิกรรมและการดำาเนินงาน
	 ของบริษัท	จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

 บริษัทฯ	มอบหมายให้นางสาวประยูร	ศรีพระราม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินทำาหน้าที่หัวหน้างานกำากับดูแลการ
	 ปฏบิตังิาน	เพ่ือทำาหน้าทีก่ำากับดแูลการปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องหนว่ยงานทางการทีก่ำากับดแูลการประกอบธุรกิจของ
	 บริษัท	โดยคุณสมบัติของนางสาวประยูร	ศรีพระราม	มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน		เข้ารับการ
	 อบรมหลกัสตูร	พัฒนาความรูต่้อเนือ่งสำาหรบัผูท้ำาบญัชบีญัชเีปน็ประจำาทุกป	ี	และปจัจบุนัไดร้บัมอบหมายเปน็ผูใ้ชง้าน	
	 และผู้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยมีบทบาท	Creator,	Contact	Person,	SHLD	Report	
	 Creator	,	ISSUER	Member		และ	Chief	Financial	Officer	จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
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นโยบายการกำาหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน
	 การซ้ือขายสินค้า	ราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติเช่นเดียวกับท่ีขายให้กับกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกัน	และเป็นไป
	 ตามราคาตลาด
	 การเช่าพ้ืนท่ีอาคารโรงงาน	และเคร่ืองจักรท่ีไม่ได้ใช้งาน	เป็นรายการท่ีมีลักษณะเฉพาะ	ไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเง่ือนไข
	 การค้าทั่วไป	จึงคำานวณจากฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	การใช้ประโยชน์ที่เป็นธรรม	และเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย
	 การใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภค	ราคาคำานวณจากฐานคา่ใชจ้า่ยท่ีเก่ียวขอ้งตามสดัสว่นท่ีใชร้ว่มกัน	และเปน็ท่ียอมรับ
	 ทั้งสองฝ่าย
ความจำาเป็นและความสมเหตุผล 
 	 เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต 
	 รายการซ่ึงเป็นธุรกิจปกติ	หรือตามข้อตกลงของสัญญายังดำาเนินต่อไป	ตามเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของท้ังสองฝ่าย	
	 และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
	 ไม่มีการทำารายการระหว่างกันประเภทต่างๆ	รวมทั้งการซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน	/	ไม่ปฏิบัติตาม
	 กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ในปี 2561  บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

รายการระหว่างกัน

 บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง /             มูลค่า (ล้านบาท)            
         ลักษณะรายการ                 เหตุผลและความจำาเป็น  
 ความสัมพันธ์กับบริษัท     ปี 2561      ปี 2560

 บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) (SUC)    บริษัทซื้อสินค้าประเภท ฝ้าย  371    391  เป็นการจัดหาร่วมกัน   
 -  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเส้นใยสังเคราะห์   สำาหรับบริษัทในกลุ่ม เพื่อมี
   ในสัดส่วนร้อยละ 49.88 เจ้าหนี้ค้างจ่าย   อำานาจในการต่อรองเรื่อง
  และมีกรรมการร่วมกัน     ต้นงวด 21 56 ราคาและปริมาณ
      ปลายงวด 53 21

 บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำากัด (UG)  บริษัท ขายผ้าดิบ  3   6  สนับสนุนธุรกิจปกติ 
 -  SUC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UG  บริษัท ให้เช่าพื้นที่อาคาร 5 6 ในลักษณะ supply chain
  ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โรงงานบางส่วน   ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
  และมีกรรมการร่วมกัน บริษัท ให้บริการ 1 1 ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
   ระบบสาธารณูปโภค   ใช้ร่วมกัน
   ลูกหนี้ค้างชำาระ 
      ต้นงวด 1 2
      ปลายงวด 1 1

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

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		(หน่วย	:ล้านบาท)

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม
	 รายการ		 ปี					 เพิ่ม(ลด)
     2561     2560    จำานวน    ร้อยละ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		(หน่วย	:ล้านบาท)

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม
	 รายการ		 ปี					 เพิ่ม(ลด)
     2561     2560    จำานวน    ร้อยละ

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
  ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสำาหรับปี	 2561	 	ตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
สามารถวิเคราะห์และอธิบาย	ได้ดังต่อไปน้ี

1. ภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญ (Overview)

	 	 	 บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจส่ิงทอ	โดยมีโรงงานป่ันด้าย	และโรงงานทอผ้า	สำาหรับการผลิตผ้าทอ	ตามคำาส่ังซ้ือ	ท้ังผ้าฝ้าย	
100%	ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์	และใยสังเคราะห์อื่นๆ	ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ลูกค้ากำาหนด
	 	 	 ในชว่ง	3	ปทีีผ่า่นมา	บรษิทัฯ	ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างมนัียสำาคญัเก่ียวกับโครงสรา้งการถือหุ้น	การจดัการ	หรอื
การประกอบธุรกิจ

 1.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดำาเนินธุรกิจ 

	 	 	 ในปี	2561	บริษัทได้รับผลกระทบจากการปรับราคาขึ้นของวัตถุดิบหลักคือ	ฝ้ายและเส้นใยสังเคราะห์	ที่มีราคา
สูงข้ึนต้ังแต่ไตรมาส	2	เป็นต้นมา	เน่ืองจากราคาฝ้ายในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึน	ความไม่แน่นอนของราคานำา้มัน	ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ	อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจได้	เนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนการส่งออก
เปน็หลกั	และยังมปีจัจยัสำาคญัท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่คำาสัง่ซือ้ของลกูคา้หลกัท่ีอยู่ในประเทศองักฤษ		ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
สภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ	ในเรื่อง	การถอนตัวของอังกฤษจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป	(Brexit)	ที่ยังไม่บรรลุข้อ
ตกลง

 1.2   สรุปผลประกอบการ

  	 บริษัทฯ	มีผลกำาไรสุทธิสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2561	จำานวน	103.65	ล้านบาท	กำาไรเพ่ิมข้ึน	60.74		ล้านบาท	
เมื่อเทียบกับปี	2560	ซึ่งมีผลกำาไรสุทธิ	42.91	ล้านบาท	ตามสรุปรายการที่แสดงไว้ในตารางเปรียบเทียบผลการดำาเนิน	งาน
ของบริษัทฯ	สำาหรับปี	2561	และ	2560		

	 รายได้รวม				 820.40	 815.31	 5.09		 0.62
	 ต้นทุน	และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม					 799.70	 782.71	 16.99	 2.17
	 ส่วนแบ่งกำาไรเงินลงทุนจากบริษัทร่วม				 84.23	 10.55	 73.68	 698.45
	 รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้					 (1.28)	 (0.24)	 (1.04)	 433.33
	 กำาไร(ขาดทุน)	สุทธิ						 103.65	 42.91	 60.74	 141.56

2.  ผลการดำาเนินงาน  และความสามารถในการทำากำาไร (Results of Operations)

						2.1	รายได้

	 รายได้จากการขายและบริการ			 760.57	 756.26	 4.31	 0.57
	 -	ขายส่งออก				 651.33	 619.98	 31.35	 5.06
	 -	ขายในประเทศ				 109.24	 136.28	 (27.04)	 (19.84)
	 รายได้อื่น	ๆ				 59.83	 59.05	 0.78	 1.32	
	 รวมรายได้				 820.40	 815.31	 5.09	 0.62
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บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

   (1)  รายได้จากการขาย และบริการ

	 	 	 ในปี	2561	บริษัทฯมีรายได้จากการขาย	และบริการ	เท่ากับ	760.57		ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก	ปี	2560		เท่ากบั	4.31			
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	0.57	เป็นการขายส่งออกไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น		31.35	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	5.06	และ
การขายในประเทศลดลง		27.04	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	19.84		เป็นผลมาจากลูกค้าหลักของตลาดต่างประเทศมีคำาสั่งซื้อ
เพิ่มขึ้น	ส่วนตลาดในประเทศลูกค้าชะลอการสั่งซื้อ	เนื่องจากมีการนำาเข้าผ้าผืนตกแต่งในราคาถูกจากจีนมาใช้แทน

	 	 	 (2)  รายได้อื่น

	 	 	 ในปี	2561	บริษัทฯ	มีรายได้อื่น	เท่ากับ	59.83	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2560	เท่ากับ	0.78		ล้านบาท	หรือคิดเป็น
ร้อยละ	1.32		เนื่องจาก	บริษัทฯมีรายได้จากการขายเศษวัตถุดิบเพิ่มขึ้น		4.48		ล้านบาท		รายได้จากเงินปันผล	เพิ่มขึ้น		1.17	
ล้านบาท	มีรายได้ค่าเช่าลดลง	1.43	ล้านบาท		กำาไรจากการจำาหน่ายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีไม่ได้ใช้งานลดลง		0.64		ล้านบาท	 
กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง		2.52		ล้านบาท	และรายได้อื่นๆลดลง	0.28	ล้านบาท

 2.2  ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

	 	 ต้นทุนขายสินค้าเพิ่มขึ้น		22.34		ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	3.19		สาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่าย
ในการขายลดลง	1.08		ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ4.22		เนื่องจากค่าระวางเรือลดลง		ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ลดลง		4.27		
ล้านบาท		คิดเป็นร้อยละ	7.61	เกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินลดลง

 2.3  กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ

	 	 บริษัทฯ	มีผลกำาไรสุทธิ	ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	จำานวน	103.65	ล้านบาท	กำาไรเพิ่มขึ้น			
60.74	ลา้นบาท	เมือ่เทยีบกบัป	ี2560	กำาไรสทุธิดงักลา่วประกอบดว้ยกำาไรสทุธิตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ	19.42	ลา้นบาท	
และรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำานวน	84.23		ล้านบาท

	 	 เม่ือกันสว่นเงนิปนัผลให้แก่หุ้นบรุมิสทิธิในอตัราหุ้นละ	1.40		บาท	เปน็เงนิ	21.00		ลา้นบาท	ตามเง่ือนไขในข้อบงัคบั
บริษัทแล้ว	บริษัทฯ	มีกำาไรสุทธิ	1.84	บาทต่อหุ้นสามัญ

 2.4  ความสามารถในการทำากำาไร

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		(หน่วย	:ล้านบาท)

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม
	 รายการ		 ปี					 เพิ่ม(ลด)
     2561     2560    จำานวน    ร้อยละ

	 ต้นทุนขาย					 722.75	 700.41	 22.34	 3.19
	 ค่าใช้จ่ายในการขาย				 24.61	 25.69	 (1.08)	 (4.22)
	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				 51.85	 56.12	 (4.27)	 (7.61)
	 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน				 0.49	 0.49	 0	 0

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

       2561 2560

	 อัตรากำาไรขั้นต้นต่อยอดขาย	 %				 4.97	 7.38	
	 อัตรากำาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม	 %	 12.63	 5.26
	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 เท่า	 0.13:1	 0.11:1
	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 %	 11.08	 4.85

	 รายการ				 หน่วย
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อัตรากำาไรขั้นต้นต่อยอดขาย  

	 	 ในปี	2561	บริษัทฯ	มีกำาไรขั้นต้น	37.83		ล้านบาท	อัตรากำาไรขั้นต้น	4.97%	ของยอดขาย		เมื่อเทียบกับปี	2560		ที่
มีกำาไรขั้นต้น	55.84	ล้านบาท	คิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้น	7.38	%	ของยอดขาย	อัตรากำาไรขั้นต้นลดลง	เนื่องจาก	ราคาวัตถุดิบ
เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนกำาไร(ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม

  บริษัทฯ	มีกำาไรสุทธิตามงบการเงินท่ีคำานวณตามวิธีส่วนได้เสีย		มีจำานวน	103.65	ล้านบาท		หรือคิดเป็นร้อยละ	12.63	
ของรายได้รวม	เมื่อเทียบกับปี	2560	ซึ่งมีผลกำาไรสุทธิ	42.91	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	5.26	ของรายได้รวม	ปี	2561
มีกำาไรสุทธิมากกว่า	60.74	ล้านบาท	สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากปี	2560

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 ในปี	2561	บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.13	เท่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี	2560	ที่มีอยู่		0.11	เท่า	
ทั้งนี้เนื่องจากในปี	2561	บริษัทฯมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

	 	 ตามงบการเงินของบริษัทฯ	ซึ่งคำานวณตามวิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี	มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากเงิน
ลงทุนในบรษิทัฯรว่มด้วย	บรษิทัฯมกีำาไรสทุธิ	103.65	ลา้นบาท	คดิเปน็อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุ้น	เท่ากับ	11.08%	
สูงกว่า	ปี	2560	ที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	4.85	%

3)  ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
  
	 3.1		ฐานะการเงิน
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีฐานะการเงินซึ่งวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์		
หนี้สิน		และส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

	 	 (1)	สินทรัพย์

	 	 บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวม	ณ	สิ้นปี	2561	เท่ากับ	1,082.75	ล้านบาท	โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์ประกอบด้วย	สินทรัพย์
หมุนเวียน	 45.04%	 พันธบัตรที่มีภาระคำ้าประกัน1.02	%	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 23.41%	 เงินลงทุนระยะยาว	13.04%	
อสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทนุ	4.90%		ทีดิ่นอาคารและอปุกรณ	์12.32%		และสนิทรพัย์อืน่ๆ	0.28%	เมือ่เปรยีบเทยีบสนิทรัพย์
รวม	ณ	สิ้นปี	2560	ที่มีอยู่	1,010.17	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	72.58	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	7.18	รายการที่เปลี่ยนแปลง
มีดังนี้

	 สนิทรพัย์หมนุเวียนเพ่ิมขึน้		62.37	ลา้นบาท	ประกอบดว้ย	เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	เพ่ิมขึน้	40.19		ลา้นบาท		
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น	11.25	ล้านบาท	สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น	10.68	ล้านบาท	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ 
	 เพิ่มขึ้น	0.25	ล้านบาท	

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น	10.21	ล้านบาท	ประกอบด้วย	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น	23.05	
	 ล้านบาท	ส่วนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี		และสินทรัพย์
	 ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง	12.84	ล้านบาท

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		(หน่วย	:ล้านบาท)

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

 รายการ		 ปี					 เพิ่ม(ลด)

     2561     2560    จำานวน    %

	 รวมสินทรัพย์			 1,082.75	 1,010.17	 72.58	 7.18
	 รวมหนี้สิน				 124.49	 97.24	 27.25	 28.02
	 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น						 958.26	 912.93	 45.33	 4.97
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   (2) หนี้สิน

	 	 	 บริษัทฯมีหนี้สินรวมจำานวน	124.49	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	27.25	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	28.02	โดยการ
เปลี่ยนแปลงหลักมาจาก	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น	32.82	ล้านบาท	และสำารองผลประโยชน์พนักงานลดลง	5.11	
ล้านบาท	เนื่องจากการพ้นสภาพของพนักงานบางส่วน	และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง	0.46	ล้านบาท

	 	 	 (3) ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 	 บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	958.26	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	45.33ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ4.97	เกิดจากผลการ
ดำาเนินงาน	ปี	2561		บริษัทฯมีกำาไรสุทธิ		จำานวน103.65		ล้านบาท	และผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภัย	3.26	ลา้นบาท	จากการปรบัมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์ทีล่งทุน	ซึง่ยังไมใ่ชก่ำาไรทีเ่กดิขึน้จรงิลดลงจำานวน		61.58		
ล้านบาท	

	 3.2   การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

   โครงสร้างของเงินทุนของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	ประกอบด้วยหนี้สินรวม	124.49	ล้านบาท	และส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวม		958.26	ล้านบาท	เมื่อเทียบสัดส่วนหนี้สินของโครงสร้างเงินลงทุนจะเท่ากับ	11.50	%		ซึ่งแสดงว่าบริษัทฯ	
มีฐานะการเงินที่มั่นคง

4.  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

 4.1  แหล่งที่มา และใช้ไปของเงินทุน

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุน

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	มีจำานวน	120.68	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2560		
จำานวน	40.19	ล้านบาท	ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่ได้มา	และที่ใช้ไปของเงินในปี	2561	ดังนี้	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		(หน่วย	:ล้านบาท)

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

 รายการ		 ปี					 เปลี่ยนแปลง

     2561     2560    จำานวน    %

 

	 กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำาเนินงาน				 54.83	 (23.97)	 78.80	 328.74

	 กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน					 (14.64)	 (0.94)	 (13.70)	 (1,457.45)

	 กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน				 -	 -	 -	 -

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	 40.19	 (24.91)	 65.10	 261.34

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	 80.49	 105.40	 (24.91)	 (23.63)

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี				 120.68	 80.49	 40.19	 49.93

  	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการ
	 	 	 ซื้อวัตถุดิบในช่วงสิ้นปีที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระเงิน
  	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น	เนื่องจากบริษัทฯ	ลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อทดแทนของเก่า
	 	 	 ท่ีชำารุด
  	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	ในปี	2561	และ	ปี	2560	บริษัทฯไม่มีกิจกรรมจัดหาเงิน	 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

	 	 	 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	คือ	0.13:1	เท่า	เพิ่มขึ้นจากปี	2560	ที่มีอยู่เท่ากับ	0.11:1	เท่า	แสดงถึง
สัดส่วนของหนี้สินยังมีระดับตำ่า	เมื่อเทียบกับแหล่งที่มาของส่วนผู้ถือหุ้น
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 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

   2561 2560

 4.4 ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

	 	 	 บริษัทฯ	มีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพียงพอ	ไม่มีความจำาเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

 4.5 ความสามารถในการชำาระหนี้ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม และภาระผูกผันที่สำาคัญ

	 	 	 ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	สามารถชำาระหนี้	และสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

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

	 	 	 บรษิทัฯ	ไดเ้ปดิเผยขอ้มลูไว้แลว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	ขอ้		24	ภาระผกูพันและหนีส้นิทีอ่าจเกิดขึน้	ของ
รายงานและงบการเงิน	ณ		วันที่	31	ธันวาคม	2561	

6. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำาเนินงานในอนาคต (Forward looking)

	 	 บรษิทัฯ	ยังไมม่โีครงการลงทนุ	หรอืการวิจยัและพัฒนาท่ีจะกระทบตอ่ผลการดำาเนินงาน	และฐานะการเงนิในชว่ง
เวลา	1	ปีข้างหน้า

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

 4.2  รายจ่ายลงทุน

   ในปี	 2561	บริษัทฯ	มีรายจ่ายในการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า	และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร	 รวมเป็นเงิน	
17.82		ล้านบาท

 4.3  ความเพียงพอของสภาพคล่อง

   	 อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่ากับ	5.54	เท่า	ลดลงจากปี	2560	ซึ่งเท่ากับ	7.63	เท่า	เนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้า
	 	 	 	 จากการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
   	 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่ากับ	3.38	เท่า	ลดลงจากปี	2560	ซึ่งเท่ากับ	4.47	เท่า	
   	 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่ากับ	4.20	เท่า	ลดลงจากปี	2560	ซึ่งเท่ากับ	4.71	เท่า
   	 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	เท่ากับ	83	วัน	ซึ่งใกล้เคียงกับระยะเวลาการให้สินเชื่อของบริษัทฯ

	 รายการ				 หน่วย

	 อัตราส่วนสภาพคล่อง	 เท่า		 5.54	 7.63
	 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	 เท่า	 3.38	 4.47
	 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	 เท่า	 4.20	 4.71
	 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	 วัน	 83	 79
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	คน	ทุกคนเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศไว้	โดยมี	รองศาสตราจารย์บุญเสริม	วิมุกตะนันทน์		เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ	ดร.พิลาศพงษ์		ทรัพย์เสริมศรี		และนายปรีชา	วัฒนศรานนท์	เป็นกรรมการตรวจสอบ	

 	 ในปี	2561		คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้จัดให้มีการประชุมรวม		4	คร้ัง		โดยมีรองศาสตราจารย์บุญเสริม		วิมุกตะนันทน์ 
และนายปรชีา	วัฒนศรานนท	์เขา้ประชมุครบทกุครัง้		ดร.พิลาศพงษ	์	ทรพัย์เสรมิศรี		เข้าประชมุ	3	คร้ัง	ในการประชมุไดม้กีาร
หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร	ผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้สอบบัญชี	ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	และงบการเงินประจำาปี	2561	ตามท่ีผู้สอบบัญชีได้รายงาน	
และรบัฟังคำาชีแ้จงจากฝา่ยบรหิารตามทีส่อบถาม	เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าการจดัทำางบการเงนิเปน็ไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง
โดยทั่วไป	และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 	 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	ครัง้ที	่3/2561ได้ประชมุร่วมกับผู้สอบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายบรหิาร		เพ่ือรบัทราบ
ข้อสังเกต	ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี	

2. การสอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี   

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำาเนินการสอบทานการปฏิบัติตามคู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	 ข้อกำาหนดตามประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์	และ
ตลาดหลักทรัพย์	 ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท		
และรวมถึงการประเมินตนเองเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น		
และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง  

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ		ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมี
การหารือถึงปัจจัยความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อผลประกอบการ	 เพ่ือกำาหนดแนวทางการปฏิบัติและมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ดำาเนินการ	ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติและผลลัพธ์ท่ีได้	นอกจากน้ี	คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย
ใหผู้ต้รวจสอบภายในดำาเนินการประเมนิความเสีย่งระดบัปฏบิตักิาร	เพ่ือนำาผลการประเมนิความเสีย่งมาใชใ้นการวางแผน
ตรวจติดตามภายในต่อไป

4. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี	 และทบทวนผลการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	 ซึ่งมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ		
นอกจากนี	้คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ข้อเสนอแนะประเดน็การตรวจสอบอนัเปน็ประโยชนต์อ่การเพ่ิมประสทิธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	

5. การสอบทานรายการระหว่างกัน   

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา	และใหค้วามเหน็ในการเข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	โดยคำานงึถึงผลประโยชน์
ของบริษัทฯ	มีความโปร่งใส	และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน		และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน	์
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	ได้ดำาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน	และเพียงพอ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



50 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

  (รองศาสตราจารย์บุญเสริม   วิมุกตะนันทน์)
	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 บริษัท	ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	จำากัด	(มหาชน)

	 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

6. การประเมินตนเอง   

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล	และพิจารณาร่วมกันเพื่อสรุปผล
ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 
7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี   

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และค่าสอบบัญชี	 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือ
พิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท	
สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำาปี	2561

  โดยสรุป	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกำาหนดไว้ในข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่กำาหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั	อยา่งครบถ้วนทกุประการ	ใหค้วามสำาคญักับการควบคมุภายใน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้	บริษัทฯ	มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี	มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	รวมทั้งปฏิบัติ
ตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ



51รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงิน
ทีป่รากฏในรายงานประจำาป ีงบการเงนิดังกลา่วจดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ  ทั้งยังใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ 
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
 
 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียง
พอทีจ่ะดำารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิ เพ่ือใหท้ราบจดุออ่น และเพ่ือปอ้งกันไมใ่หเ้กิดการทจุริตหรือการดำาเนินการ
ที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ
 
 ในการนี้  คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และ
ระบบควบคมุภายใน  สว่นความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับเร่ืองนี ้ปรากฏในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว
 
 คณะกรรมการบริษัท   มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  โดยรวมอยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจ  และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 (นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล) (นางพิมพ์พร  โชติรัตนกุล)
 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยีของบรษิทั ยูเนีย่นอตุสาหกรรมสิง่ทอ จำากัด (มหาชน) ซึง่ประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำาไรขาดทุน งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่สำาคัญและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเปน็อสิระจากบรษิทัฯตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อ
กำาหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงนิสำาหรบังวดปัจจุบัน ขา้พเจ้าไดน้ำาเรือ่งเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตังิานตามความรบัผดิชอบท่ีไดก้ลา่วไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงาน
ของขา้พเจา้ ซึง่ไดร้วมความรบัผดิชอบทีเ่ก่ียวกับเรือ่งเหล่าน้ีด้วย การปฏบิติังานของข้าพเจา้ได้รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือ
ตอบสนองตอ่การประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงนิ ผลของวิธีการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ซึง่ได้รวมวธีิการตรวจสอบสำาหรบัเรือ่งเหลา่น้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ปน็เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจา้ตอ่งบการเงนิโดยรวม  

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

บริษัทฯมีรายได้หลักจากการขายสินค้าเป็นจำานวนเงินที่สำาคัญต่องบการเงิน (คิดเป็น 93% ของยอดรายได้รวม) และรายได้เป็นตัว
ชี้วัดหลักในการประเมินผลการดำาเนินงานทางธุรกิจประกอบกับรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายต่างประเทศซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้า
หลายประเภท ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่บริษัทฯจะรับรู้รายได้ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ

 ประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศ และระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯทีเ่ก่ียวขอ้งกับวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูร้บั
 ผดิชอบและเลอืกตวัอย่างมาสุม่ทดสอบการปฏิบตัติามการควบคมุทีบ่รษิทัฯออกแบบไว้ และให้ความสำาคญัในการทดสอบเปน็
 พิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำาหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น
 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
 สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  
 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของ

 รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำาผ่านใบสำาคัญทั่วไป (Journal voucher)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
31 ธันวาคม 2561

ความเห็น
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การด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตของบริษัทฯมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีแสดงเป็นจำานวนเงิน 86 ล้านบาท ซึ่งมีสาระสำาคัญต่อ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการแข่งขันสูง  จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่า
ทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของเครือ่งจกัรและอปุกรณด์งักลา่ว การพิจารณาคา่เผือ่การ ดอ้ยคา่ของเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติน้ัน
ต้องใช้ดุลยพินิจท่ีสำาคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำาเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงาน
ในอนาคตในการจัดการสินทรัพย์ รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานท่ีสำาคัญ ซึ่งทำาให้การบันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาจไม่เหมาะสม

ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิการกำาหนดหนว่ยสนิทรพัย์ท่ีก่อให้เกิดเงนิสดและแบบจำาลองทางการเงนิทีฝ่า่ยบรหิารของบรษิทัฯเลอืกใชโ้ดยการ
ทำาความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ 
ข้าพเจ้าได้ทำาความเข้าใจและประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้

 ขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัทำาแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบรษิทัฯ เปรยีบเทียบขอ้สมมตดิงักลา่วกับแหลง่ข้อมลู
 ภายนอกและภายในของบริษัทฯ  และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อ
 ประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว 
 อัตราคิดลด โดยประเมินต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของบริษัทฯและข้อมูลอื่น ๆ กับบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกันได้ 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติท่ีสำาคัญท่ีอาจเกิดขึ้น (ทั้งข้อสมมติเดี่ยวและข้อ
สมมติโดยรวมที่จำาเป็น) และทำาการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานดังกล่าวต่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
สำาหรับสินทรัพย์ดังกล่าว 

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเช่ือม่ันในรูปแบบใด ๆ  
ต่อข้อมูลอื่นนั้น
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอา่นและพิจารณาว่าขอ้มลูอืน่น้ันมคีวามขดัแย้งทีม่สีาระ
สำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว  และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อนัเปน็สาระสำาคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรือ่งดงักลา่วให้ผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลทราบเพ่ือใหม้กีารดำาเนนิการแก้ไขท่ีเหมาะสมตอ่ไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่
เก่ียวกับการดำาเนินงานตอ่เน่ืองในกรณท่ีีมเีรือ่งดงักลา่ว และการใชเ้กณฑ์การบญัชสีำาหรบักิจการท่ีดำาเนนิงานตอ่เนือ่งเว้นแตผู่บ้รหิาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขั่ด
ต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัหรอืไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเห็น
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พูนนารถ เผ่าเจริญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2562

ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ปน็การรบัประกันว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถือวา่มสีาระสำาคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลไดว่้ารายการทีข่ดัตอ่ข้อเท็จจรงิแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

 ระบุและประเมนิความเสีย่งท่ีอาจมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงนิ ไมว่่าจะเกิดจากการทจุรติ
 หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบ
 บัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
 สาระสำาคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด 
 การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง
 การควบคุมภายใน
 ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ

 สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย

 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน

 การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
 อย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
 สาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน 
 หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐาน
 การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
 อาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้
 ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า

 งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ขา้พเจ้าได้สือ่สารกบัผู้มีหนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลในเรือ่งตา่ง ๆ  ซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
 
ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระ
และไดส้ือ่สารกับผูม้หีน้าทีใ่นการกำากับดแูลเกีย่วกับความสมัพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขา้พเจา้เชือ่ว่ามเีหตผุลท่ีบคุคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการ
เงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่
กฎหมายหรอืข้อบงัคบัหา้มไมใ่หเ้ปดิเผยเรือ่งดงักลา่วตอ่สาธารณะ หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกิดขึน้ ขา้พเจา้พิจารณาว่าไมค่วร
สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบใน
ทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้



55รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์	

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 120,681,102  80,487,913  120,681,102  80,487,913     

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8 185,779,895  174,530,016  185,779,895  174,530,016   

สินค้าคงเหลือ 9 177,318,351  166,642,271  177,318,351  166,642,271   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  3,854,578  3,604,356  3,854,578  3,604,356   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  487,633,926  425,264,556  487,633,926  425,264,556   

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

พันธบัตรที่มีภาระคำ้าประกัน  24.3  11,000,000  11,000,000  11,000,000  11,000,000   

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  10 253,482,089  232,433,558  25,000,100  25,000,100   

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  11 141,149,300  139,149,300  141,149,300  139,149,300   

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  12 53,041,780  55,320,267  53,041,780   55,320,267   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 133,403,738  141,470,370  133,403,738  141,470,370   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 20 2,838,842  5,331,818  2,838,842  5,331,818   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 14 199,750  204,250  199,750  204,250   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  595,115,499  584,909,563  366,633,510  377,476,105   

รวมสินทรัพย ์  1,082,749,425  1,010,174,119  854,267,436  802,740,661  

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงิน



56 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	 	 	

หนี้สินหมุนเวียน     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 15  87,677,947  54,862,649  87,677,947  54,862,649  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น   397,008  858,387  397,008  858,387 

รวมหนี้สินหมุนเวียน   88,074,955  55,721,036  88,074,955  55,721,036  

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16  36,415,245  41,523,146  36,415,245  41,523,146  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  36,415,245  41,523,146  36,415,245  41,523,146   

รวมหนี้สิน   124,490,200  97,244,182  124,490,200  97,244,182  

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    184,452,930  77,544,493  (43,670,364) (66,351,121) 

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   23,806,295  85,385,444  23,447,600  21,847,600  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	   958,259,225  912,929,937  729,777,236  705,496,479 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   1,082,749,425  1,010,174,119  854,267,436  802,740,661  

   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)



57รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบกำ ไรขาดทุน

รายได้      

รายได้จากการขาย   760,573,167  756,256,057  760,573,167  756,256,057   

รายได้อื่น      

  รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ   23,900,749  19,426,376  23,900,749  19,426,376  

 รายได้ค่าเช่า   20,969,572  22,403,972  20,969,572  22,403,972   

  รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 11  3,170,000  2,000,000  3,170,000  2,000,000   

 กำาไรจากการจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ ์   1,457  639,140  1,457  639,140   

  กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน    6,032,112  8,554,607  6,032,112  8,554,607   

  อื่นๆ   5,757,452  6,032,290  5,757,452  6,032,290   

รวมรายได้   820,404,509  815,312,442  820,404,509  815,312,442   

ค่าใช้จ่าย      

ต้นทุนขาย   722,215,193  700,904,624  722,215,193  700,904,624   

รายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ) 9  532,245  (493,019) 532,245  (493,019) 

รวมต้นทุนขาย   722,747,438  700,411,605  722,747,438  700,411,605   

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย   24,609,956  25,692,864  24,609,956  25,692,864   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   51,850,808  56,119,709  51,850,808  56,119,709   

รวมค่าใช้จ่าย   799,208,202  782,224,178  799,208,202  782,224,178   

กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม      

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้   21,196,307  33,088,264  21,196,307  33,088,264  

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10.2  84,227,680  10,549,265     -   - 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้   105,423,987  43,637,529  21,196,307  33,088,264  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (498,532) (486,874) (498,532) (486,874) 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   104,925,455  43,150,655  20,697,775  32,601,390  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20  (1,277,785) (241,985) (1,277,785) (241,985) 

กำาไรสำาหรับปี   103,647,670  42,908,670  19,419,990   32,359,405  

  

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)	 21     

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับป ี   1.84  0.49  (0.04)  0.25  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



58 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

  2561 2560 2561 2560

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กำาไรสำาหรับปี  103,647,670  42,908,670  19,419,990  32,359,405 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง   

ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย     

 หลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทฯ - สุทธิจากภาษีเงินได้  1,600,000  3,800,000  1,600,000  3,800,000  

 หลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้  (63,179,149) 10,939,924   -  - 

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง -

   สุทธิจากภาษีเงินได้  (61,579,149) 14,739,924  1,600,000  3,800,000 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     

ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร ์     

 ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,260,767  - 3,260,767  - 

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง -     

 สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,260,767   -   3,260,767   -  

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี (58,318,382)  14,739,924   4,860,767   3,800,000 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป ี 45,329,288  57,648,594  24,280,757  36,159,405  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



59รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

 
งบ

กา
รเ

งิน
ซึ่ง

แส
ดง

เง
ินล

งท
ุนต

าม
วิธ

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

 
 

จัด
สร

รแ
ล้ว

 - 
หล

ักท
รัพ

ย์เ
ผื่อ

ขา
ย 

หล
ักท

รัพ
ย์เ

ผื่อ
ขา

ย 
รว

ม

 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บอ

ื่นข
อง

ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้น

 
ทุน

เร
ือน

หุ้น
ที่อ

อก
แล

ะช
ำาร

ะแ
ล้ว

 
กำา

ไร
สะ

สม
 

เง
ินล

งท
ุนใ

นห
ลัก

ทร
ัพ

ย์เ
ผื่อ

ขา
ย

งบ
แส

ดง
กา

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ส่ว

นข
อง

ผู้ถ
ือห

ุ้น

(ห
น่ว

ย 
: 
บา
ท)

สำา
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 

25
61

ยอ
ดค

งเ
ห

ลือ
 ณ

 ว
ัน

ท
ี่ 1

 ม
กร

าค
ม

 2
56

0 
 1

50
,0

00
,0

00
  

45
0,

00
0,

00
0 

 
15

0,
00

0,
00

0 
 

 3
4,

63
5,

82
3 

 
18

,0
47

,6
00

  
52

,5
97

,9
20

  
   

 8
55

,2
81

,3
43

  

กำา
ไร

สำา
หร

ับป
 ี

 - 
 

-  
-  

   
42

,9
08

,6
70

  
-  

-  
42

,9
08

,6
70

 

กำา
ไร

ขา
ดท

ุนเ
บ็ด

เส
ร็จ

อื่น
สำา

หร
ับป

 ี
 - 

 
-  

 - 
 

-  
  

 3
,8

00
,0

00
  

10
,9

39
,9

24
  

14
,7

39
,9

24
   

กำา
ไร

ขา
ดท

ุนเ
บ็ด

เส
ร็จ

รว
มส

ำาห
รับ

ป ี
 - 

 
-  

 - 
 

   
42

,9
08

,6
70

  
3,

80
0,

00
0 

 
10

,9
39

,9
24

  
57

,6
48

,5
94

   

ยอ
ดค

งเ
ห

ลือ
 ณ

 ว
ัน

ท
ี่ 3

1 
ธัน

วา
คม

 2
56

0 
 

 1
50

,0
00

,0
00

  
45

0,
00

0,
00

0 
 

15
0,

00
0,

00
0 

 
  7

7,
54

4,
49

3 
 

21
,8

47
,6

00
  

63
,5

37
,8

44
  

91
2,

92
9,

93
7 

ยอ
ดค

งเ
ห

ลือ
 ณ

 ว
ัน

ท
ี่ 1

 ม
กร

าค
ม

 2
56

1 
  

  1
50

,0
00

,0
00

  
45

0,
00

0,
00

0 
 

15
0,

00
0,

00
0 

 
77

,5
44

,4
93

  
21

,8
47

,6
00

  
63

,5
37

,8
44

  
91

2,
92

9,
93

7 
 

กำา
ไร

สำา
หร

ับป
 ี

 - 
 

 - 
 

-  
  1

03
,6

47
,6

70
   

 
-  

-  
10

3,
64

7,
67

0 

กำา
ไร

ขา
ดท

ุนเ
บ็ด

เส
ร็จ

อื่น
สำา

หร
ับป

 ี
 - 

 
-  

-  
 3

,2
60

,7
67

  
1,

60
0,

00
0 

 
(6

3,
17

9,
14

9)
 

(5
8,

31
8,

38
2)

  

กำา
ไร

ขา
ดท

ุนเ
บ็ด

เส
ร็จ

รว
มส

ำาห
รับ

ป ี
 - 

 
-  

-  
 1

06
,9

08
,4

37
  

1,
60

0,
00

0 
 

(6
3,

17
9,

14
9)

 
45

,3
29

,2
88

ยอ
ดค

งเ
ห

ลือ
 ณ

 ว
ัน

ท
ี่ 3

1 
ธัน

วา
คม

 2
56

1 
  1

50
,0

00
,0

00
  

45
0,

00
0,

00
0 

 
15

0,
00

0,
00

0 
 

 1
84

,4
52

,9
30

  
23

,4
47

,6
00

  
35

8,
69

5 
 

95
8,

25
9,

22
5 

   

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เง

ินเ
ป็น

ส่ว
นห

นึ่ง
ขอ

งง
บก

าร
เง

ินน
ี้

 
หุ้น

บุร
ิมส

ิทธ
ิ 

หุ้น
สา

มัญ
 

สำา
รอ

งต
าม

กฎ
หม

าย
 

ยัง
ไม

่ได
้จัด

สร
ร 

ขอ
งบ

ริษ
ัทฯ

 
ขอ

งบ
ริษ

ัทร
่วม

 
ส่ว

นข
อง

ผู้ถ
ือห

ุ้น

 
 

ส่ว
นเ

กิน
ทุน

จา
กก

าร
วัด

มูล
ค่า



60 รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

 
 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บอ
ื่น

 
 

ขอ
งส

่วน
ขอ

งผ
ู้ถือ

หุ้น

สว่
นเ

กิน
ทนุ

งบ
แส

ดง
กา

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ส่ว

นข
อง

ผู้ถ
ือห

ุ้น(
ต่อ

)

(ห
น่ว

ย 
: 
บา
ท)

สำา
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 

25
61

 
งบ

กา
รเ

งิน
เฉ

พา
ะก

ิจก
าร

 
ทุน

เร
ือน

หุ้น
ที่อ

อก
แล

ะช
ำาร

ะแ
ล้ว

 
กำา

ไร
 (ข

าด
ทุน

) ส
ะส

ม 

 
หุ้น

บุร
ิมส

ิทธ
ิ 

หุ้น
สา

มัญ
 

สำา
รอ

งต
าม

กฎ
หม

าย
 

ยัง
ไม

่ได
้จัด

สร
ร 

ใน
หล

ักท
รัพ

ย์เ
ผื่อ

ขา
ย 

ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้น

 
 

จัด
สร

รแ
ล้ว

 - 
จา

กก
าร

วัด
มูล

ค่า
เง

ินล
งท

ุน 
รว

ม

ยอ
ดค

งเ
ห

ลือ
 ณ

 ว
ัน

ท
ี่ 1

 ม
กร

าค
ม

 2
56

0 
 

  1
50

,0
00

,0
00

  
 4

50
,0

00
,0

00
  

15
0,

00
0,

00
0 

 
  (

98
,7

10
,5

26
) 

18
,0

47
,6

00
  

66
9,

33
7,

07
4 

  

กำา
ไร

สำา
หร

ับป
 ี

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 3
2,

35
9,

40
5 

   
 - 

 
  3

2,
35

9,
40

5 

กำา
ไร

ขา
ดท

ุนเ
บ็ด

เส
ร็จ

อื่น
สำา

หร
ับป

 ี
 - 

 
 - 

 
 - 

 
-  

   
 3

,8
00

,0
00

   
 

3,
80

0,
00

0 
  

กำา
ไร

ขา
ดท

ุนเ
บ็ด

เส
ร็จ

รว
มส

ำาห
รับ

ป ี
 - 

 
 - 

 
 - 

 
   

32
,3

59
,4

05
  

3,
80

0,
00

0 
 

36
,1

59
,4

05
  

ยอ
ดค

งเ
ห

ลือ
 ณ

 ว
ัน

ท
ี่  3

1 
ธัน

วา
คม

 2
56

0 
 

 1
50

,0
00

,0
00

  
 4

50
,0

00
,0

00
  

 1
50

,0
00

,0
00

  
   

(6
6,

35
1,

12
1)

 
21

,8
47

,6
00

  
70

5,
49

6,
47

9 
 

ยอ
ดค

งเ
ห

ลือ
 ณ

 ว
ัน

ท
ี่ 1

 ม
กร

าค
ม

 2
56

1 
 1

50
,0

00
,0

00
  

 4
50

,0
00

,0
00

  
 1

50
,0

00
,0

00
  

 (6
6,

35
1,

12
1)

 
21

,8
47

,6
00

  
70

5,
49

6,
47

9 
  

กำา
ไร

สำา
หร

ับป
 ี

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 1
9,

41
9,

99
0 

  
 - 

 
 1

9,
41

9,
99

0

กำา
ไร

ขา
ดท

ุนเ
บ็ด

เส
ร็จ

อื่น
สำา

หร
ับป

 ี
 - 

 
 - 

 
 - 

 
  3

,2
60

,7
67

  
1,

60
0,

00
0 

 
4,

86
0,

76
7 

กำา
ไร

ขา
ดท

ุนเ
บ็ด

เส
ร็จ

รว
มส

ำาห
รับ

ป ี
 - 

 
-  

-  
 2

2,
68

0,
75

7 
 

1,
60

0,
00

0 
 

24
,2

80
,7

57
 

ยอ
ดค

งเ
ห

ลือ
 ณ

 ว
ัน

ท
ี่ 3

1 
ธัน

วา
คม

 2
56

1 
  1

50
,0

00
,0

00
  

 4
50

,0
00

,0
00

  
 1

50
,0

00
,0

00
  

 (4
3,

67
0,

36
4)

 
23

,4
47

,6
00

  
72

9,
77

7,
23

6 
    

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เง

ินเ
ป็น

ส่ว
นห

นึ่ง
ขอ

งง
บก

าร
เง

ินน
ี้ 



61รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน     

กำาไรก่อนภาษ ี  104,925,455  43,150,655  20,697,775  32,601,390  

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็น     

 เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน     

 ค่าเสื่อมราคา  28,160,438  33,730,646  28,160,438  33,730,646  

 รายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)  532,245  (493,019) 532,245  (493,019) 

 กำาไรจากการตัดจำาหน่าย/จำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ ์  (1,457) (639,140) (1,457) (639,140) 

 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (84,227,680) (10,549,265)  - -  

 เงินปันผลรับ  (3,170,000) (2,000,000) (3,170,000) (2,000,000) 

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  759,177  1,880,573  759,177  1,880,573  

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  3,640,961  4,832,428  3,640,961  4,832,428  

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง     

 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน  50,619,139  69,912,878  50,619,139  69,912,878   

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง     

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (12,009,056) (11,891,107) (12,009,056) (11,891,107) 

 สินค้าคงเหลือ  (11,208,325) (35,429,900) (11,208,325) (35,429,900)  

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   1,007,322  (601,052) 1,007,322  (601,052)

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  4,500  59,550  4,500  59,550  

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)     

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 32,815,298  (39,057,568) 32,815,298  (39,057,568) 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (461,379) 599,009  (461,379) 599,009  

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (4,672,904) (6,250,485) (4,672,904) (6,250,485) 

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  56,094,595  (22,658,675) 56,094,595  (22,658,675) 

  จ่ายภาษีเงินได้  (1,257,544)  (1,313,400) (1,257,544) (1,313,400)  

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน  54,837,051  (23,972,075) 54,837,051  (23,972,075) 

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หน่วย : บาท)

  2561 2560 2561 2560

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบกระแสเงินสด
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บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

  2561 2560 2561 2560

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์  (17,815,563) (3,593,010) (17,815,563) (3,593,010) 

เงินสดรับจากการจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ ์  1,701  654,610  1,701  654,610   

เงินปันผลรับ  3,170,000  2,000,000  3,170,000  2,000,000   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (14,643,862) (938,400) (14,643,862) (938,400) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน -   - - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ  40,193,189  (24,910,475) 40,193,189   (24,910,475) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  80,487,913  105,398,388  80,487,913  105,398,388   

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

   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

1. ข้อมูลทั่วไป

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

 สำานักงานใหญ่: เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

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

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  โดยแสดง
 รายการในงบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
 การบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
 งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
 (ปรับปรุง 2560) จำานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
 2561 มาถือปฏิบัติ   มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผย
 ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่าง
 เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ำาหรบังบการเงนิท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั
  วันที่ 1 มกราคม 2562

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
 (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
 วันที่ 1 มกราคม 2562  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียม
 กับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เปน็การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกับวธีิปฏิบตัทิางการบัญชี                     
 และการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
 สาระสำาคญัตอ่งบการเงินเมือ่นำามาถือปฏิบตั ิอย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมซ่ึง่ได้มกีารเปลีย่นแปลง
 หลักการสำาคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
 

 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้องต่อไปน้ี

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

 กิจการต้องใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทำากับลูกค้าทุกสญัญา ยกเว้นสัญญาท่ีอยู่ในขอบเขต
 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้กำาหนดหลักการ 5 ข้ันตอนสำาหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทำา
 กับลูกค้า  โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยน
 สินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า  และกำาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์
 ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

 ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะ
  เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วย
 มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำานวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

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

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือ
 ทางการเงินดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมหรอืราคาทุนตดัจำาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลักษณะของกระแส
 เงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำานวณการด้อยค่าของเครื่องมือ
 ทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 
 รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน   และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผล
 บังคับใช้ จะทำาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้
 อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำามาตรฐานกลุ่มดังกล่าว
 มาถือปฏิบัติ



65รายงานประจำาปี 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้

 ขายสินค้า

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับ
 ผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ
 หลังจากหักส่วนลดแล้ว

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

 รายได้ค่าเช่า 

 รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างและตามระยะเวลาเช่า

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง
 กำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนี้การค้า

 ลกูหน้ีการคา้แสดงมลูคา่ตามจำานวนมลูคา่สทุธิทีจ่ะไดร้บั บรษิทัฯบนัทกึคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำาหรบัผลขาดทนุโดยประมาณ
 ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

 สนิคา้สำาเรจ็รปูและงานระหว่างผลติแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ (ตามวิธีถัวเฉลีย่ถ่วงนำา้หนกั) หรอืมลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บัแลว้แต่
 ราคาใดจะตำา่กวา่ ราคาทนุดงักลา่ววัดมลูคา่ตามวิธีตน้ทนุมาตรฐานซึง่ใกลเ้คียงกับตน้ทนุจรงิ และประกอบดว้ยตน้ทนุวัตถุดิบ 
 แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

 วัตถุดิบและสารเคมีแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า 
 อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า และจะถือเป็น
 ส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

 ก) เงินลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขายแสดงตามมลูค่ายุตธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุติธรรมของหลกัทรพัย์ดงักลา่วบนัทึก
 ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำาหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

 มลูคา่ยุตธิรรมของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ  ณ สิน้วันทำาการสดุท้ายของปแีละ
 บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน 
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 ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
  การด้อยค่า (ถ้ามี)

 ค) เงินลงทุนในบรษิทัรว่มทีแ่สดงอยู่ในงบการเงินซึง่แสดงเงนิลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยีแสดงมลูคา่ตามวิธีสว่นไดเ้สยีหกัดว้ย
  ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ง) เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงมลูค่าตามวธีิราคาทุนหักด้วยค่าเผือ่การด้อยค่า (ถ้าม)ี

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำารายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ
 จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นอาคารใช้เพื่อการลงทุนคำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
 การใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ 20 ป ีคา่เสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทนุรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
 ในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
 ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

 คา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสนิทรพัย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
 ดังนี้

   อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 20   ปี

   เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5, 10, 20   ปี

   เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน 3, 5, 10   ปี

   ยานพาหนะ 5, 10   ปี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและระหว่างก่อสร้าง  

 บรษิทัฯตดัรายการทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ ออกจากบญัช ีเมือ่จำาหนา่ยสนิทรพัย์หรอืคาดวา่จะไมไ่ดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกิจ
 ในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของ
 กำาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุม
 ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 ซึง่ทำาให้มอีทิธิพลอย่างเปน็สาระสำาคญัตอ่บรษิทัฯ ผู้บรหิารสำาคัญ กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัฯท่ีมอีำานาจในการวางแผน
 และควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
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4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
 ดำาเนนิงาน   จำานวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเชา่ดำาเนนิงานรับรู้เปน็คา่ใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรอืขาดทนุตามวธิเีส้นตรงตลอด
 อายุของสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ

 บริษัทฯ แสดงงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้
 ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สิน
 ทีเ่ปน็ตวัเงินซึง่อยู่ในสกุลเงนิตราตา่งประเทศไดแ้ปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 หรอืหากเปน็รายการท่ีไดม้กีารทำาสญัญาตกลงอตัราแลกเปลีย่นลว่งหน้าไว้ก็จะแปลงคา่โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีต่กลงลว่ง
 หน้านั้น

 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
 
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี
 ตัวตนอื่นของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่า
 จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
 ยุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสนิทรพัย์หรอืมลูค่าจากการใชส้นิทรพัย์แลว้แตร่าคาใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูคา่จาก
 การใช้สินทรัพย์   บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำานวณคิดลดเป็น
 มลูคา่ปจัจบุนัโดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนภาษท่ีีสะทอ้นถึงการประเมนิความเสีย่งในสภาพตลาดปจัจบุนัของเงนิสดตามระยะเวลา
 และความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำาลังพิจารณาอยู่  ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 
 บริษัทฯใช้แบบจำาลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซ่ึงสะท้อนถึงจำานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจาก
 การจำาหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำาหน่าย โดยการจำาหน่ายน้ันผู้ซ้ือกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน
 และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

 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

 บรษิทัฯคำานวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ 
 (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ผลกำาไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยั สำาหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของ
 พนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 สินทรัพย์หรือหนี้สินโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย  มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วย
 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่สามารถนำาไปจ่ายภาระผูกพันได้โดยตรง

 สนิทรพัยโ์ครงการ คอื สนิทรพัย์ท่ีถือไว้โดยกองทุนผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน สนิทรพัย์โครงการไมส่ามารถใชใ้นการ
 จา่ยชำาระเจา้หน้ีและไมส่ามารถจา่ยโดยตรงมายังบรษิทัฯ บรษิทัฯวัดมลูคา่ยุติธรรมของสนิทรพัย์โครงการโดยใชข้อ้มูลราคา
 ตลาดและในกรณีทีส่นิทรพัย์โครงการเปน็ตราสารหนีท่ี้มตีลาดซือ้ขายคลอ่งบรษิทัฯจะวัดมลูคา่โดยใชร้าคาเสนอซือ้ท่ีประกาศ 

4.13 ประมาณการหนี้สิน

 บรษิทัฯจะบนัทกึประมาณการหน้ีสนิไวใ้นบญัชเีมือ่ภาระผกูพันซึง่เปน็ผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีไดเ้กิดขึน้แลว้ และมคีวาม
 เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น  และบริษัทฯสามารถ
 ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

4.14 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไรทาง
 ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วันส้ินรอบ
 ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะ
 เวลารายงาน 

 บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ   แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
 รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
 คอ่นขา้งแนท่ีบ่รษิทัฯจะมกีำาไรทางภาษใีนอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชหั้กภาษแีละผลขาดทุน
 ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรับลด
 มูลค่าตามบัญชีดังกล่าว  หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษี
 เงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
 โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 
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4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน งบการเงินแบ่งออกเป็น
 สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

 ทกุวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน  บรษิทัฯจะประเมนิความจำาเปน็ในการโอนรายการระหว่างลำาดบัชัน้ของมลูคา่ยุตธิรรมสำาหรบั
 สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
 ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ  การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงใน
 งบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนท่ีประมาณการไว้  
 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในการประมาณคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ี  ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ต้องใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่า
 จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย  โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต  อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจ
 ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

 การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 ในการประมาณการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้า
 คงเหลอื โดยจำานวนเงนิท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากสนิคา้คงเหลอืพิจารณาจากการเปลีย่นแปลงของราคาขายหรอืตน้ทนุทีเ่ก่ียวข้อง
 โดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน  และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ โดยคำานึงถึงอายุของสินค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
 คงเหลอืเมือ่เลกิใชง้านของอาคารและอปุกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการใชง้านและมลูคา่คงเหลอืใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลง
 เกิดขึ้น
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
 ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น   ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
                     (หน่วย: ล้านบาท)

   2561    2560    นโยบายการกำาหนดราคา

 รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่

 ซื้อวัตถุดิบ    371 391    ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มของบริษัทใหญ่

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 ขายสินค้า    3 6 ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

 ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ    2 1 ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 รายได้ค่าเช่า    21 22 ราคาตามสัญญา

 รายได้อื่น    1 2    ราคาตามสัญญา

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้  
 
       (หน่วย: พันบาท)
    2561     2560
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 614  807 
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ) 100 141
  อื่นๆ    7   11
 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     721 959
        

 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
 จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น  ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็น
 ต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯ  จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้
 เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
 และขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 เป็นจำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย
 ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
 เปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น
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8.   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
                                                                                                                                                                     (หน่วย: พันบาท)
    2561     2560
 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ
 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ    305 482
 รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน     305 482
 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ
 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ     165,605  166,219          
 ค้างชำาระไม่เกิน  3 เดือน    11,552 2,080
 ค้างชำาระ 3 - 6 เดือน 200 -
 รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    177,357 168,299 
 รวมลูกหนี้การค้า    177,662 168,781 
 ลูกหนี้อื่น  
 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    416 477
 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    7,702 5,272 
 รวมลูกหนี้อื่น     8,118 5,749
 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น     185,780 174,530

      (หน่วย: พันบาท)
    2561     2560 
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ 15) 
 บริษัทใหญ่    53,339 20,587
 บริษัทร่วม    629 629
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)    83 132 
 อื่นๆ     - 6
 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    54,051 21,354

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่างปสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯมค่ีาใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้รหิาร 
 ดังต่อไปนี้
       (หน่วย: พันบาท)
    2561     2560
 ผลประโยชน์ระยะสั้น   11,786 10,573 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน    151 70 
 รวม     11,937 10,643

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
                 (หน่วย: พันบาท)
    2561     2560
 เงินสด    34 29
 เงินฝากธนาคาร    40,726 50,491
 พันธบัตรระยะสั้น 79,921 29,968
 รวม     120,681 80,488

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และพันธบัตรระยะส้ันมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.38 ถึง 1.40 ต่อปี (2560: 0.38 ถึง 
 1.04 ต่อปี)
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   จัดตั้งขึ้น   สัดส่วนเงิน งบการเงินซึ่งแสดง   

 บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ลงทุน   เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2561    2560   2561    2560   2561    2560 

   ร้อยละ    ร้อยละ     

    บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด    ลงทุน ธุรกิจนายหน้า   

 และบริการซื้อขายผลิตภัณฑ์

 ที่เกี่ยวกับสิ่งทอและวัตถุดิบ อื่น ๆ ไทย 20.83 20.83 253,482 232,434 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      270,432 249,384 215,000 215,000

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

 รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ     253,482 232,434 25,000 25,000

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

 นอกจากน้ีสัญญาดังกล่าวยังได้กำาหนดว่าหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดังต่อไปน้ีเกิดข้ึน ผู้ถือหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจร้องขอ
 ให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจว่าจะเลิกกิจการของ TCUA หรือไม่

 1)  อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้นของ TCUA ตำ่ากว่าร้อยละ 5 ติดต่อกัน 3 รอบระยะเวลาบัญชีนับจากปี 2552 หรือ 
 2)  TCUA มีผลขาดทุนสะสมมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้นของ TCUA มีจำานวนตำ่ากว่าร้อยละ 5 เป็นเวลา 4 รอบ
 ระยะเวลาบัญชีนับจากวันท่ี 1 มกราคม 2552 และ TCUA มีผลขาดทุนสะสมมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน เน่ืองด้วย
 ข้อกำาหนดของสัญญาร่วมทุนตามที่กล่าวข้างต้น จึงเกิดความไม่แน่นอนว่า TCUA จะสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
 หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TCUA ได้สูญเสียลูกค้ารายสำาคัญไปในไตรมาส 4 ของปี 2555  เพื่อความระมัดระวังบริษัทฯ
 จึงตั้งสำารองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน TCUA ไว้เต็มจำานวน

 ต่อมาเม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2556 TCUA ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นข้ึน ซ่ึงท่ีประชุมได้มีมติให้ TCUA เลิกดำาเนิน 
 กิจการ และ TCUA ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี  22 มีนาคม 2556 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำาระบัญชีี

9. สินค้าคงเหลือ
                        (หน่วย: พันบาท)
    รายการปรับลดราคาทุน
   ราคาทุน     ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ     สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
   2561    2560    2561   2560    2561   2560
 สินค้าสำาเร็จรูป    31,536 34,923 (1,127) (595) 30,409 34,328 
 งานระหว่างผลิต  29,590 26,245 - - 29,590 26,245
 วัตถุดิบและสารเคมี    117,209 105,384 - - 117,209 105,384
 อะไหล่และวัสดุโรงงาน    373 948 (263) (263) 110 685
 รวม    178,708 167,500 (1,390) (858) 177,318 166,642

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
                                                                                                                                              (หน่วย: พันบาท)
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10.2 ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี
 ส่วนได้เสียดังนี้

                 (หน่วย: พันบาท)
 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

  ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจาก

 ชื่อบริษัท    ในบริษัทร่วมในระหว่างปี เงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี

   2561   2560  2561   2560
 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด    84,228 10,549 (63,179) 10,940 
 รวม  84,228  10,549 (63,179) 10,940 

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

 บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในระหว่างปี 2561 และ 2560

10.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำาคัญ

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน
                   (หน่วย: ล้านบาท)
    บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด
    2561     2560
 สินทรัพย์หมุนเวียน  227 14 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    1,148 1,180 
 หนี้สินหมุนเวียน  156 2 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน   3 76 
 สินทรัพย์ - สุทธิ  1,216 1,116 
 สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 20.83 20.83 
 สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 253 232 
 มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม  253   232

 สรุปรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
                   (หน่วย: ล้านบาท)
    บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำากัด

    สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
    2561     2560
 รายได้ 528 56
 กำาไร 404 51
 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 101 103
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
                              (หน่วย: พันบาท)
    2561    2560
 มูลค่าตามบัญชีต้นปี     55,320 57,599 
 ค่าเสื่อมราคา     (2,278) (2,279)  
 มูลค่าตามบัญชีปลายปี     53,042 55,320 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสำาหรับที่ดินมีจำานวน
 ประมาณ 670 ล้านบาท และใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำาหรับอาคารโรงงานให้เช่ามีจำานวน 
 9 ล้านบาท ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตรา
 พื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราของ ค่าเช่า

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
                (หน่วย: พันบาท)
   ที่ดินรอการขาย/    อาคารใช้เพื่อ
   ที่ดินให้เช่า     การลงทุน    รวม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ราคาทุน    46,852 179,430 226,282
 หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม    - (173,240) (173,240)
 มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ    46,852 6,190 53,042

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 ราคาทุน    46,852 179,430 226,282
 หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม    - (170,962)  (170,962) 
 มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ   46,852 8,468 55,320

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
   สัดส่วนเงินลงทุน     มูลค่าเงินลงทุน
   2561    2560    2561   2560
   ร้อยละ    ร้อยละ    พันบาท    พันบาท
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
 บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน)      0.33 0.33 16,191 16,191
 บวก: กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
  เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      29,309 27,309
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ      45,500 43,500
 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      141,149 139,149

 ในระหวา่งปปีจัจบุนั บรษิทัฯไดร้บัเงนิปนัผลจากบรษิทั ยูเนีย่นไมครอนคลนี จำากัด จำานวน 1 ลา้นบาท  และ บรษิทั สหยูเนีย่น 
 จำากัด (มหาชน) จำานวน 2 ล้านบาท (2560 : บริษัทฯได้รับเงินปันผลจาก บริษัท สหยูเน่ียน จำากัด (มหาชน) จำานวน 2 ล้านบาท ) 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่าซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวนเงินประมาณ 4 ล้านบาท 
 (2560: 7 ล้านบาท)
  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตาม
 บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 1,401 ล้านบาท (2560: 1,389 ล้านบาท)

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

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

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
                                 (หน่วย: พันบาท)

 ราคาทุน

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2560     29,873 195,101 1,519,919 21,581 15,648 321 1,782,443

 ซื้อเพิ่ม     - - 1,907 347 - 1,339 3,593

 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย     - - (38,153) (2,120)  - - (40,273) 

 โอนระหว่างบัญชี     - - 1,070 400 - (1,470)  -

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560      29,873 195,101 1,484,743 20,208 15,648 190 1,745,763

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

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

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

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

 ค่าเสื่อมราคาสะสม

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2560   - 179,276 1,399,011 20,311 14,500 - 1,613,098

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี     - 5,170 25,341 672 269 - 31,452

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย    - - (38,153)  (2,104) - -  (40,257) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560    - 184,446 1,386,199 18,879 14,769 - 1,604,293

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

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

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

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560     29,873 10,655 98,544 1,329 879 190 141,470

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

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

 2560 (จำานวน 26 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)         31,452

 2561 (จำานวน 22 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)        25,882

       สินทรัพย์
     เครื่องตกแต่ง  ระหว่างติดตั้ง
   อาคารและ     เครื่องจักรและ    และเครื่องใช้     และระหว่าง    
  ที่ดิน    สิ่งปลูกสร้าง    อุปกรณ์    สำานักงาน    ยานพาหนะ    ก่อสร้าง        รวม
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15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
                   (หน่วย: พันบาท)
   2561     2560 
 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    53,685 20,989
 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    16,428 14,979
 เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    366 365 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    17,199 18,529
 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    87,678 54,862

16. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
                  (หน่วย: พันบาท)
    2561     2560
 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน    65,615 71,524
 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ    (29,200) (30,001)
 หนี้สินสุทธิ    36,415 41,523

 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ มีดังนี้

                  (หน่วย: พันบาท)
    2561     2560
 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นป ี    71,524 73,873
 ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:
  ต้นทุนบริการในปัจจุบัน     3,199 3,922
  ต้นทุนดอกเบี้ย     1,285 1,781
 ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:  
  กำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
   คณิตศาสตร์ประกันภัย  
   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ (182) -
   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 2,323 -
   ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (6,217) -
 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี   (6,317) (8,052) 
 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี   65,615 71,524
  
 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นป ี  30,001 30,932
 ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:
  การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม   843 871
 เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ   2,230 2,392
 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (3,874) (4,194) 
 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี   29,200 30,001

 สินทรัพย์โครงการ ประกอบด้วย  เงินฝากธนาคาร  พันธบัตรรัฐบาล  ตราสารทุนและตราสารหนี้ภายในประเทศที่มีตลาด
 ซื้อขายคล่อง 
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  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี ้
                  (หน่วย: พันบาท)
     2561    2560
 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน     3,199 3,922
 ต้นทุนดอกเบี้ย    1,285 1,781
 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (843) (871) 
 รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน    3,641 4,832

 บรษิทัฯคาดวา่จะจา่ยชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขีา้งหนา้ เปน็จำานวนประมาณ 7.0 ลา้นบาท (2560: 
 จำานวน 8.8 ล้านบาท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ
 ประมาณ 11 ปี (2560: 12 ปี) 

 สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

   2561    2560  
   (ร้อยละต่อปี)      (ร้อยละต่อปี)
 อัตราคิดลด    2.6    2.8
 อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)    3.5 - 5.5     3.5 - 6.5
 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน 0.0 - 40.0     0.0 - 30.0

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้        
                                       (หน่วย: พันบาท)
   เพิ่มขึ้น 1%             ลดลง 1%
 2561 2560 2561 2560
 อัตราคิดลด    (3,503) (3,214) 3,874 3,563 
 อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต    3,782 4,790 (3,491) (4,371) 
 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน (759) (1,540) 834 1,668 

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมาย
 ดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำาหนดอัตราค่าชดเชย
 เพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำาหรับลูกจ้างซึ่งทำางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
 อตัราสดุท้าย 400 วันการเปลีย่นแปลงดงักลา่วถือเปน็การแก้ไขโครงการสำาหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน และ
 มีผลกระทบให้บริษัทฯมีหนี้สินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 12 ล้านบาท บริษัทฯจะบันทึก
 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดังกลา่วโดยรบัรูต้น้ทนุบรกิารในอดีตเปน็คา่ใชจ้า่ยทันทใีนงบกำาไรขาดทนุของงวดท่ีกฎหมาย
 ดังกล่าวมีผลบังคับใช้

17. หุ้นบุริมสิทธิ

 ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา   ร้อยละ 14 ต่อปีของมูลค่าหุ้น
 ท่ีได้รับชำาระแล้ว และในปีใดท่ีบริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้หรือจ่ายได้ไม่เต็มตามสิทธิ ให้สะสม
 เงินปันผลที่พึงจะได้รับหรือในส่วนที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีไปได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญ
 ได้รับอัตราเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิจะได้รับเงินปันผลในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปีด้วย 
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18. สำารองตามกฎหมาย

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี
 ส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองน้ี
 จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้้
 
 อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯได้กำาหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุน
 จดทะเบียน
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสำารองตามกฎหมายเป็นจำานวน 150  ล้านบาท (เท่ากับร้อยละ 25  ของทุนจดทะเบียน
 ของบริษัทฯ) ซึ่งครบตามจำานวนขั้นตำ่าที่กำาหนดในข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้
                 (หน่วย: พันบาท)
     2561    2560
 เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน   139,461 142,750 
 ค่าเสื่อมราคา    28,160 33,731
 ค่าสาธารณูปโภค    119,946 115,659
 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป    469,294 454,134
 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา    574   (7,176) 

 โดยให้ได้รับเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญ ในกรณีที่บริษัทฯ เลิกกิจการให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินค่าหุ้นคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ 
 นอกเหนือจากสิทธิที่ได้ระบุข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นสามัญทุกประการ
 
 จำานวนเงินปันผลที่บริษัทฯยงัไม่ได้จ่ายใหต้ามสิทธทิี่ผู้ถอืหุน้บุริมสิทธพิงึจะได้รับสะสมจนถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 คิดเป็น
 จำานวน 147 ล้านบาท (2560: 144 ล้านบาท)

20. ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
                 (หน่วย: พันบาท)
   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
     2561    2560 
 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี    -    -
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ 
  การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว    1,278 242
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุน    1,278 242

 จำานวนภาษเีงนิไดท้ีเ่ก่ียวข้องกับสว่นประกอบแตล่ะสว่นของกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่สำาหรบัปสีิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
         (หน่วย: พันบาท)
    งบแสดงฐานะการเงิน
        ณ วันที่     ณ วันที่
     31 ธันวาคม 2561     31 ธันวาคม 2560
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน     7,283 8,304  
  ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 2,379 3,065 
 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า เงินลงทุน (5,862) (5,462)  
  อื่นๆ     (961) (575)  
 รวม     2,839 5,332

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำานวนเงิน 
 269 ล้านบาท (2560: 442 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯพิจารณา
 แล้วเห็นว่าบริษัทฯอาจไม่มีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำาผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
 ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำานวนเงิน 42 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2562

                                                                                                                                             (หน่วย: พันบาท)
 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
     2561    2560
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ  
 กำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทฯ 400 950
 กำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 815 -
   1,215 950

 รายการกระทบยอดระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
                               (หน่วย: พันบาท)
   งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน                         
   ตามวิธีส่วนได้เสีย     งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2561     2560     2561     2560
 กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล   104,925 43,151 20,698 32,601
 
 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล    ร้อยละ 20    ร้อยละ 20    ร้อยละ 20    ร้อยละ 20
 กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล   
      คูณอัตราภาษี    20,985 8,630 4,140 6,520 
 ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:
  ค่าใช้จ่ายต้องห้าม    122 43 122 43 
  รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น    (634) (400) (634) (400) 
  ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    (16,845) (2,110) - -
  ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง
   ภาษีที่ไม่ได้บันทึก    (2,350) (5,921) (2,350) (5,921) 
 รวม     (19,707) (8,388)  (2,862) (6,278) 
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน     
  งบกำาไรขาดทุน    1,278 242 1,278 242
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22.  ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
 ขอ้มลูสว่นงานดำาเนนิงานทีน่ำาเสนอน้ีสอดคลอ้งกับรายงานภายในของบรษิทัฯท่ีผูม้อีำานาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการดำาเนินงาน
 ได้รับและสอบทานอย่างสมำา่เสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงาน
 ของส่วนงาน

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

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

 รายได้จากลูกค้าภายนอกกำาหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า
      (หน่วย: ล้านบาท)
   2561    2560
 รายได้จากลูกค้าภายนอก
 สหราชอาณาจักร    191 202  
 ประเทศอิตาลี      352 355  
 ประเทศอื่นๆ     218 199  
 รวม      761 756 

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ในปี 2561 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำานวนสองราย รวมเป็นจำานวนเงิน 543 ล้านบาท (2560: 557 ล้านบาท)

21. กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปี (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) หลังหักเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ
 ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำานวณได้ดังนี้
    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

    จำานวนหุ้นสามัญ     กำาไร  

   กำาไร   ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

  2561  2560 2561  2560 2561   2560  

  พันบาท   พันบาท   พันหุ้น   พันหุ้น   บาท   บาท

 กำาไร    103,648 42,909

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

 กำาไรที่เป็นของหุ้นสามัญ    82,648 21,909 45,000 45,000 1.84 0.49

    งบการเงินเฉพาะกิจการ

    จำานวนหุ้นสามัญ     กำาไร

   กำาไร ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 2561   2560  2561  2560  2561   2560  

 พันบาท   พันบาท   พันหุ้น   พันหุ้น   บาท   บาท

 กำาไร    19,420 32,359 

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

 กำาไร (ขาดทุน) ที่เป็นของหุ้นสามัญ    (1,580) 11,359 45,000 45,000 (0.04) 0.25
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23. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บรษิทัฯและพนักงานบรษิทัฯไดร้ว่มกันจดัตัง้กองทุนสำารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทุนสำารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 
 โดยบริษัทฯและพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราที่เท่ากันคือร้อยละ 3  ของเงินเดือน  กองทุนสำารอง
 เล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานน้ันออกจากงาน
 ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2561  บริษัทฯได้รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำานวน 2 ล้านบาท                                      
 (2560: 2 ล้านบาท)  

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

24.1  ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจำานวน 0.3 ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการการวางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์
 เพื่อการติดตามระดับคุณภาพนำ้าใต้ดินจำานวน 0.2 ล้านบาท

24.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

 บริษัทฯได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถและสัญญาอื่น ๆ อายุของสัญญา มีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
 ประมาณ 1 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีจำานวนเงินข้ันตำา่ท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ินภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้
 ที่ต้องจ่ายชำาระภายใน 1 ปี เป็นจำานวนเงินประมาณ 1 ล้านบาท (2560: 1 ล้านบาท) 

24.3 การคำ้าประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯได้นำาพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจำานวนเงิน 11 ล้านบาทไปวางคำ้าประกันการ
 ใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง (2560: 11 ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯมีหนังสือคำ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเพื่อคำ้าประกันการซื้อขายก๊าซ
 ธรรมชาติ จำานวน 1.6 ล้านบาท (2560: 1.6 ล้านบาท) 

25. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
  แยกแสดงตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
                                (หน่วย: ล้านบาท)
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

    ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 46 - - 46
 สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 670 9 679
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                  (หน่วย: ล้านบาท)

   งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
   อัตรา   อัตราดอกเบี้ย
   ดอกเบี้ยคงที่   ปรับขึ้นลงตาม      อัตราดอกเบี้ย
   ภายใน 1 ปี   ราคาตลาด   ไม่มีดอกเบี้ย   รวม    ที่แท้จริง
       (ร้อยละต่อปี)

  สินทรัพย์ทางการเงิน
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    80 41 - 121 0.38 - 1.40
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    - -          186          186 -
  พันธบัตรที่มีภาระคำ้าประกัน 11 - - 11 1.58
  เงินลงทุนในบริษัทร่วม    - - 253 253 -
  เงินลงทุนระยะยาวอื่น    -                - 141 141 -
  หนี้สินทางการเงิน
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    - - 88 88 -

26. เครื่องมือทางการเงิน

26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสำาคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
 ข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุน 
 และเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน บริษัทฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหาร
 ความเส่ียงดังน้ี

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ
 กำาหนดใหม้นีโยบายและวธีิการในการควบคมุสนิเชือ่ท่ีเหมาะสม ดงัน้ันบรษิทัฯจงึไมค่าดวา่จะไดร้บัความเสยีหายทีเ่ปน็สาระ
 สำาคัญจากการให้สินเชื่อ   จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า
 และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในพันธบัตร อย่างไรก็ตาม 
 เนือ่งจากสนิทรพัย์ทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกับ
 อัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับตำ่า

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
 ทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวันทีค่รบกำาหนดหรอืวันท่ีมกีารกำาหนดอตัราดอกเบีย้ใหมห่ากวนัทีม่กีารกำาหนดอตัรา
 ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อนได้ดังนี้

                   (หน่วย: ล้านบาท)
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

    ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 44 - - 44
 สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 670 18 688
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              (หน่วย: ล้านบาท)
   งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
   อัตรา   อัตราดอกเบี้ย
   ดอกเบี้ยคงที่   ปรับขึ้นลงตาม      อัตราดอกเบี้ย
   ภายใน 1 ปี   ราคาตลาด   ไม่มีดอกเบี้ย   รวม    ที่แท้จริง
       (ร้อยละต่อปี)

  สินทรัพย์ทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    30 51 - 81 0.38 - 1.04
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    - - 175 175 -
 พันธบัตรที่มีภาระคำ้าประกัน 11 - - 11 1.58
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม    - - 232 232 -
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น    -                 - 139 139 -
 หนี้สินทางการเงิน
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    - - 55 55 -

              (หน่วย: ล้านบาท)
   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
   อัตรา   อัตราดอกเบี้ย
   ดอกเบี้ยคงที่   ปรับขึ้นลงตาม      อัตราดอกเบี้ย
   ภายใน 1 ปี   ราคาตลาด   ไม่มีดอกเบี้ย   รวม    ที่แท้จริง
       (ร้อยละต่อปี)

  สินทรัพย์ทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    30 51 - 81 0.38 - 1.04
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    - - 175 175 -
  พันธบัตรที่มีภาระคำ้าประกัน 11 - - 11 1.58
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม    - - 25 25 -
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น    -                 - 139 139 -
 หนี้สินทางการเงิน
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    - - 55 55 -

                  (หน่วย: ล้านบาท)
   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

  สินทรัพย์ทางการเงิน
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    80 41 - 121 0.38 - 1.40
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    - -          186          186 -
  พันธบัตรที่มีภาระคำ้าประกัน 11 - - 11 1.58
  เงินลงทุนในบริษัทร่วม    - - 25 25 -
  เงินลงทุนระยะยาวอื่น    -                - 141 141 -
  หนี้สินทางการเงิน
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    - - 88 88 -
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	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลง
 ทำาสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังน้ี

26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
 อัตราดอกเบี้ยในตลาด   บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
 ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำาระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่าย
 มีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน 
 วิธีการกำาหนดมลูคา่ยุตธิรรมข้ึนอยูกั่บลกัษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ มลูคา่ยุติธรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดลา่สดุ หรอื
 กำาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 

27. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการทนุท่ีสำาคญัของบรษิทัฯ คอืการจดัให้มซีึง่โครงสรา้งทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดำาเนนิ
 ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
 ตามวธิสี่วนไดเ้สียแสดงอัตราส่วนหนี้สนิต่อทนุเป็น  0.13: 1 (2560: 0.11: 1) และงบการเงนิเฉพาะกจิการมีอัตราสว่นเทา่กบั 
 0.17: 1 (2560: 0.14: 1) 

28. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

   สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน                   อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
 2561    2560    2561    2560 
  (ล้าน) (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
 เหรียญสหรัฐอเมริกา   2.59 2.02 32.1924 32.4342
 ยูโร    2.03 2.32 36.6577 38.5567

 บริษัทฯมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

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

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
    อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย วันครบกำาหนด
      สกุลเงิน จำานวนที่ขาย       ตามสัญญาของจำานวนที่ขาย           ตามสัญญา  
   (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
 เหรียญสหรัฐอเมริกา    2.30 32.27 - 34.17 05/03/61 - 25/12/61
 ยูโร    2.50 38.80 - 39.95 16/02/61 - 28/12/61
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