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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 

  1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ   
 

  บริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกัด (มหำชน) ตัง้อยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหำนคร  ไดจ้ดัตัง้ขึน้เมื่อ พ.ศ. 2515 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 30 ลำ้นบำท ต่อมำไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 90 
ลำ้นบำท  และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2518  หลงัจำกนัน้มกีำรเพิม่ทุน
หลำยครัง้ จนกระทัง่ ปจัจุบนัมทีุนจดทะเบยีนทีจ่ ำหน่ำยและช ำระแลว้ 3,000 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 
300 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เริม่แรกของกำรประกอบธุรกจิเป็นกำรด ำเนินกจิกำรลงทุนและจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์สิง่ทอ อุปกรณ์ตัดเย็บ พลำสติก และมีกำรขยำยธุรกิจหลำยแขนงในเวลำต่อมำ ปจัจุบนัแบ่งกลุ่มธุรกิจ
ออกเป็น ธุรกิจสิ่งทอ อุปกรณ์ตัดเย็บ พลำสติก ยำง โลหะ พลังงำน กำรค้ำ และธุรกิจอื่นๆ ในประเทศจีน เ ช่น 
อสงัหำรมิทรพัย ์เคม ีเป็นต้น  เมื่อเวลำเปลีย่นไป สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิเปลี่ยนแปลง กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำทวี
ควำมรุนแรงมำกขึ้น เมื่อปี 2550  บรษิัทฯ มีกำรปรบัโครงสร้ำงช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ โดยเปลี่ยนเป็นให้
บรษิทัในกลุ่มทีเ่ป็นผูผ้ลติสนิคำ้ เป็นผูจ้ ำหน่ำยสนิคำ้เองโดยตรง ตำมประเภทผลติภณัฑต่์ำงๆ โดยไม่ตอ้งจ ำหน่ำยผ่ำน
บรษิทัฯ เหมอืนในอดตี เพื่อควำมรวดเรว็ คล่องตวั และแขง่ขนัไดใ้นอุตสำหกรรม ท ำใหป้จัจุบนับรษิทัฯ มนีโยบำย เป็น
บรษิทัลงทุน และกำรค้ำ ให้ค ำแนะน ำและบรกิำรดำ้นกำรจดักำรและบรหิำรกำรเงนิ และจ ำหน่ำยสนิค้ำของบรษิทัใน
กลุ่มบำงประเภท  ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ แบ่งเป็นบรษิทัย่อย  30  บรษิทั บรษิทัร่วม 32 บรษิทั ดงัมรีำยละเอยีดต่ำงๆ 
ปรำกฏตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 12 และขอ้ 13 
 
 1.1 กรรมการบริษัทฯ มีการก าหนดวิสยัทศัน์ (VISION) พนัธกิจ (MISSION) เป้าหมาย 
และกลยทุธ ์ ดงัน้ี 

 วิสยัทศัน์ (VISION) 
 บรษิัทลงทุนชัน้น ำที่ได้รบัควำมเชื่อถือ ที่ลงทุนในธุรกจิหลำกหลำย และบริหำรจดักำรกำรลงทุนให้บรษิัท
เจรญิเตบิโต และมคีวำมมัน่คงอย่ำงยัง่ยนื โดยมผีลตอบแทนคุม้ค่ำต่อกำรลงทุน 
 พนัธกิจ (MISSION) 
 * พฒันำธุรกจิทีม่อียู่ ใหเ้ตบิโต แขง็แกร่ง 
 * ต่อยอดธุรกจิทีบ่รษิทัในกลุ่มมคีวำมช ำนำญ หรอืมอีงคค์วำมรู้ 
 * จดักำรกำรลงทุนทีม่อียู่ และสรรหำกำรลงทุนใหม่ๆ ทีม่ศีกัยภำพระยะยำวและมผีลตอบแทนกำรลงทุนทีด่ ี
 * เสรมิสรำ้งผูบ้รหิำรรุ่นใหม่ๆ ทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และมคีวำมเป็นผูน้ ำ สำมำรถเขำ้กบัวฒันธรรมองคก์ร 
ทีย่ดึหลกั คุณธรรม คุณภำพ คุณประโยชน์ 
 * สง่เสรมิและใหโ้อกำสบุคลำกร ไดม้กีำรพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง 
 * ปลกูฝงัค่ำนิยมองคก์รทีด่อีย่ำงสบืเน่ือง 
 * ก ำกบัดูแลกจิกำรให้มกีำรบรหิำรจดักำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตำมมำตรฐำนสำกล 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ เพิม่มลูค่ำ และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมำะสม ต่อบรษิทัฯ ผูเ้กีย่วขอ้ง และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย 
ไดแ้ก่ พนกังำน ผูถ้อืหุน้ หรอืนกัลงทุน ลกูคำ้ คู่คำ้ เจำ้หนี้ คู่แขง่ ชุมชน สงัคม และประเทศชำติ 
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 เป้าหมาย 
 บรษิทัฯ มเีป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกจิ ให้กำรลงทุนในธุรกจิต่ำงๆ มรีะบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี มคีวำม
เจรญิเตบิโต มุ่งมัน่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ย ภำยใตค่้ำนิยม คุณธรรม คุณภำพ คุณประโยชน์ 
 กลยทุธ ์
 ลงทุนในธุรกจิทีม่ผีลตอบแทนเหมำะสม โดยค ำนึงถงึควำมเสีย่งต่ำงๆ ทีอ่ำจเกิดขึน้ พรอ้มทัง้ปรบักลยุทธใ์ห้
สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเปลีย่นแปลงในอนำคต  
 
 1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
 ในปี 2557 และในช่วง 3 ปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้ง หรอืลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ
อย่ำงมนียัส ำคญั มเีพยีงกำรลงทุนเพิม่ ตำมทีไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มลูผ่ำนช่องทำงตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  
 นิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ มี
ชื่อ สถำนทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกจิ โทรศพัท ์โทรสำร จ ำนวน และชนิดของหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
นิตบิุคคลนัน้ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบในภำคผนวก หมำยเลขเอกสำรแนบ 5.1.2 
 
 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
       บรษิทัฯ มโีครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของกลุ่ม ซึง่แบ่งตำมประเภทกลุ่มธุรกจิต่ำงๆ โดยมขีอ้มูลสดัส่วนกำรถอื
หุน้ กำรลงทุน และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดแ้สดงไวใ้นเอกสำรแนบ หมำยเลข 5.1.1 
   
 1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 
 บรษิทัฯ ในกลุ่ม แบ่งเป็นบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ซึง่แบ่งกำรด ำเนินธุรกจิตำมสำยผลติภณัฑ ์หรอืประเภทธุรกจิ 
ซึง่อำจมผีูถ้อืหุน้ใหญ่เป็นผูถ้อืหุน้ในบำงบรษิทัในรปูของนิตบิุคคล  รำยกำรธุรกจิระหว่ำงกนัเป็นไปตำมปกตทิำงกำรคำ้
ทัว่ไป ซึ่งไม่มีกำรแข่งขนักนั ตลอดจนไม่มีลกัษณะกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์   รำยกำรต่ำงๆ ของทุกนิติบุคคล
ด ำเนินงำนเพื่อประโยชน์สงูสุดขององคก์รนัน้ๆ เป็นหลกั ทัง้นี้รำยละเอยีดของรำยกำรระหว่ำงกนั ปี 2557 ไดแ้สดงไว้
ในหวัขอ้ที ่12 เรื่องรำยกำรระหว่ำงกนั และเอกสำรแนบหมำยเลข 5.8 แลว้ 
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  2.  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
           

            บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิดำ้นกำรลงทุนเป็นหลกั และจ ำหน่ำยสนิคำ้ของบรษิทัในกลุ่มบำงผลติภณัฑ ์เช่น เทป
กำว บรษิทัในกลุ่มทีป่ระกอบธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ ธุรกจิสิง่ทอ พลำสตกิ ยำง โลหะ คอมพวิเตอร ์ นอกจำกนี้มกีำรลงทุนใน
ธุรกจิพลงังำนทัง้ในประเทศ และต่ำงประเทศ ลงทุนในธุรกจิเคม ีโรงงำนพรมรถยนต์ อสงัหำรมิทรพัย ์ และอื่นๆ ใน
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี  ทัง้นี้ในปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทฯ ไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้น กำรจดักำร 
หรอืกำรประกอบธุรกจิอย่ำงมนียัส ำคญั  โดยขอ้มลูดงักล่ำวปรำกฏตำมรำยละเอยีดในหวัขอ้ “โครงสรำ้งกำรจดักำร” 
แต่มกีำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งธุรกจิคอื บรษิทัฯ มกีำรลงทุนเพิม่ในธุรกจิโรงแรม ท ำใหเ้กดิส่วนงำนทำงธุรกจิเพิม่ขึน้
อกี 1 ประเภท คอื ส่วนงำนโรงแรม โดยประกอบธุรกจิภำยใต้ชื่อทำงกำรคำ้ คอื โรงแรมฮลิตนั หวัหนิ รสีอรท์ แอนด ์
สปำ ซึง่ตัง้อยู่ทีอ่ ำเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ดว้ยเงนิลงทุน 3,200 ลำ้นบำท รำยละเอยีดของขอ้มูลไดเ้ปิดเผย
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ หวัขอ้ 1.2 วรรค 3 แลว้ 
 นโยบำยกำรแบ่งกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในกลุ่ม คอื ตัง้แต่ปี 2550 เป็นต้นมำ มกีำรก ำหนดใหบ้รษิัทใน
กลุ่มทีเ่ป็นบรษิทัผลติสนิคำ้เป็นผูด้ ำเนินกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้เอง ยกเวน้ บำงผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัฯ เป็นคู่สญัญำกบัลูกคำ้ 
ทัง้นี้เพื่อปรบักลยุทธก์ำรแขง่ขนัใหม้คีวำมคล่องตวัและทนัเหตุกำรณ์  อนึ่ง ขอ้มลูกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทั
ย่อย และบรษิัทร่วม ที่ด ำเนินงำนอยู่ในปจัจุบนั และสดัส่วนกำรถือหุ้น ปรำกฏตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ ปี 
2557  ขอ้ 2 ขอ้ 12 ขอ้ 13 และขอ้ 14    
 นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มโีครงสรำ้งรำยได ้ตำมสำยผลติภณัฑ ์ซึง่มมีำกกว่ำ 1 กลุ่ม ไดแ้สดงขอ้มูลของรำยไดท้ี่
ไดจ้ำกแต่ละกลุ่มธุรกจิทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข 5.1  และสำมำรถดูขอ้มูลผล
กำรด ำเนินงำนตำมแต่ละส่วนงำนในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้  29  เรื่องขอ้มูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน
  

  การประกอบธรุกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์
กำรประกอบธุรกจิของบรษิทั แบ่งตำมสำยผลติภณัฑ ์หรอืกลุ่มธุรกจิหลกัไดด้งันี้ 

 

  ก.  กลุ่มอตุสาหกรรมการผลิต 

 1. ธรุกิจส่ิงทอ และผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้ส าเรจ็รปู 
 1.1  บริษทัหลกัประเภทธรุกิจส่ิงทอ 
    (1.1.1)   ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 กระบวนกำรผลติหลกัคอื กำรผลติและจ ำหน่ำยผำ้ทอ โดยเริม่จำกกระบวนกำรป ัน่ดำ้ย ต่อดว้ยกระบวนกำรทอ
ผำ้ นอกจำกนี้บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกผลติภณัฑร์ะหว่ำงกระบวนกำรผลติ ไดแ้ก่ กำรผลติและขำยเสน้ดำ้ย 
 ผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ คอื ผำ้ทอซึ่งผลติตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยมทีัง้ผำ้ ฝ้ำย 100 % ผ้ำฝ้ำย
ผสมโพลเีอสเตอร ์และ/หรอื ใยสงัเครำะหอ์ื่นๆ ทีม่คีุณลกัษณะเฉพำะส ำหรบัน ำไปผลติผำ้ Workwear ทัว่ไป และผำ้ที่
ใชใ้นอุตสำหกรรมอื่น 
 บรษิทัฯ ไม่มปีจัจยัส ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อโอกำส หรอืขอ้จ ำกดักำรประกอบธุรกจิ  
      (1.1.2) การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 (1.1.2 ก)  นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์
 กลยทุธก์ารแข่งขนั  ไดแ้ก่กำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ทัง้ทำงดำ้นคุณภำพ ปรมิำณและก ำหนด
ระยะเวลำสง่มอบสนิคำ้ตำมก ำหนด  
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 ลกัษณะลกูค้า  ไดแ้ก่ บรษิทัฯ หรอืโรงงำนอุตสำหกรรม ทีน่ ำผลติภณัฑข์องบรษิทัไปใชเ้ป็นวตัถุดบิเพื่อ
ผลติต่อ 
 กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  ไดแ้ก่ บรษิทั/โรงงำนอุตสำหกรรม ทัง้ในและต่ำงประเทศ ทีต่อ้งกำรสนิคำ้ทีม่ี
คุณภำพสงู มเีครื่องหมำยกำรคำ้เป็นทีรู่จ้กัในระดบันำนำประเทศ 
 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  บรษิทัฯ จ ำหน่ำยสนิคำ้โดยตรงใหก้บัลกูคำ้ทัง้ในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ โดยมสีดัสว่นมลูค่ำกำรขำยในประเทศ และต่ำงประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 20 และ 80  โดยมกีำรสง่ออก
สนิคำ้ใหแ้ก่ประเทศในกลุ่มประชำคมยุโรป และญีปุ่น่ 

 บรษิทัฯ ไม่มกีำรพึง่พงิลกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งเกนิ 30 % ของรำยไดร้วม 
 (1.1.2 ข)  ภาวะการแข่งขนั 
 จ ำนวนคู่แขง่ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ มปีระมำณ 8 รำย 
 ขนำดของบรษิัทฯ เมื่อเทยีบกบัคู่แข่ง มกี ำลงักำรผลติใกล้เคยีงกนั บรษิัทฯ มกี ำลงักำรผลติทีเ่หมำะสมกบั
ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในปจัจุบนั 
 สถำนภำพและศกัยภำพในกำรแข่งขนัของบรษิัทฯ ยงัเป็นทีน่่ำเชื่อถอืของลูกคำ้ ในเรื่องคุณภำพ และกำรส่ง
มอบ 
 แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรม ยังได้รับผลกระทบจำกปจัจัยต่ำงๆ เช่นปริมำณและรำคำฝ้ำย และเส้นใย
สงัเครำะหใ์นตลำดโลก ปญัหำวกิฤตหน้ีในยุโรป ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น  
 สภำพกำรแข่งขนัในอนำคต  กำรแข่งขนัดำ้นรำคำยงัคงรุนแรงจำกประเทศทีม่คีวำมไดเ้ปรยีบในเรื่อ งต้นทุน
แรงงำนต ่ำ และมวีตัถุดบิเอง อย่ำงไรกต็ำม สนิคำ้ของบรษิทัฯ ยงัคงมคีวำมไดเ้ปรยีบในเรื่องคุณภำพ และกำรส่งมอบที่
ตรงเวลำ 

  (1.1.3)  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
  (1.1.3 ก) การจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑเ์พ่ือจ าหน่าย 
 บรษิทัฯ มโีรงงำนผลติสนิคำ้ จ ำนวน 1 แห่ง ตัง้อยู่เลขที ่205 หมู่ 4 ถนนสขุมุวทิ (กม.39.5) ต ำบล
บำงปใูหม่ อ ำเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
 
ก าลงัการผลิต 
 
1. ปัน่ด้าย 

        ปี 2557      ปี 2556      ปี 2555 

ก าลงัการผลิต (พนัปอนด)์              15,600               15,600               15,600 

ผลิตจริง         (พนัปอนด)์         13,300      13,814      10,972 
 

2.  ทอผา้    

ก าลงัการผลิต (พนัเมตร)        23,400      23,400      23,400 

ผลิตจริง         (พนัเมตร)         17,158      17,326      13,793 
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นโยบายการผลิตท่ีส าคญั 
 บรษิัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรผลติ โดยมุ่งเน้นผลติสนิค้ำสิง่ทอประเภท Workware ที่เหมำะสมกบัขดี
ควำมสำมำรถของกระบวนกำรผลติ ตำมค ำสัง่ซือ้ของลกูคำ้ 

การจดัหาวตัถดิุบ 
 วตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นกำรผลติ ไดแ้ก่ฝ้ำย ต้องน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ 100 % ส่วนเสน้ใยสงัเครำะหส์ำมำรถหำ
ซือ้ไดจ้ำกผูผ้ลติภำยในประเทศเป็นหลกั และน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศบำงสว่น 

สภาพปัญหาวตัถดิุบ 
 กำรจดัหำวตัถุดบิ อำจมขีอ้จ ำกดับำงประกำร  
 -   กำรจดัหำวตัถุดบิหลกัประเภทฝ้ำย เป็นผลผลติหลกัทำงกำรเกษตร ซึง่อำศยัสภำพอำกำศ ต้องน ำเขำ้จำก
ต่ำงประเทศ มคีวำมผนัผวนดำ้นปรมิำณตำมฤดูกำลในแต่ละปี รวมถงึสภำวะรำคำในตลำดโลก และอตัรำแลกเปลีย่น
ดว้ย 
 -   กำรจดัหำเสน้ใยสงัเครำะห ์บำงครัง้ต้องเปลีย่น Supplier รำยใหม่ เนื่องจำก Supplier รำยเดมิหยุด และ
เปลีย่นสำยกำรผลติ 
      จ านวนผูจ้  าหน่ายวตัถดิุบ 
 ในปี 2557 ไดส้ัง่ซือ้วตัถุดบิจำกผูจ้ ำหน่ำย รวม 9 รำย     
     สดัส่วนการซ้ือวตัถดิุบในประเทศและต่ำงประเทศ 54 : 46 

     การพ่ึงพิงผูจ้ดัจ าหน่าย  ไม่มกีำรพึง่พงิผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่งเกนิ 30 % ของยอดซือ้รวม   

(1.1.3 ข) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
 บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่องกำรก ำจดัสิง่ปฏกิูล หรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ พ.ศ.2548 
ผลกำรปฏบิตัิงำนในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ไม่มขีอ้พพิำทหรอืถูกฟ้องร้องเกีย่วกบั
สิง่แวดลอ้มแต่อย่ำงใด 

 งานท่ียงัไม่ส่งมอบ ไม่ม ี
 
 1.2  บริษทัหลกัประเภทผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้ส าเรจ็รปู 
             (1.2.1)  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
      บรษิัทฯ ประกอบธุรกจิด้ำนกำรผลติ กำรจดัจ ำหน่ำยและกำรบรกิำร ผลติภณัฑเ์สือ้ผ้ำส ำเรจ็รูป โดยได้
ด ำเนินกำรผลติสนิคำ้เพื่อสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 2 กลุ่มหลกัคอื 
 1. สนิคำ้ประเภทแฟชัน่ ประกอบดว้ย 
  *  เสือ้เชิต้ ท ำจำกผำ้ทอ 
  *  เสือ้โปโล ท ำจำกผำ้ยดื 
  *  เสือ้ผำ้ขำยตำม Catalog 

 2. สนิคำ้ประเภท Workwear ประกอบดว้ย 
  *  ชุดท ำงำนทัว่ไป 
  *  ชุดท ำงำนทีใ่ชผ้ำ้พเิศษ เช่นผำ้กนัน ้ำ กนัน ้ำมนั และผำ้กนัไฟลำม 
  *  ชุดท ำงำนตำมวชิำชพี (Career Workwear) 
 ปจัจยัส ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อโอกำส หรอืขอ้จ ำกดักำรประกอบธุรกจิ  
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  สภำวะเศรษฐกจิของประเทศผูซ้ือ้ คอื สภำพเศรษฐกจิของประเทศสหรฐัอเมรกิำ และประเทศในกลุ่ม
ประชำคมยุโรปซึง่ยงัอยู่ในสภำพซบเซำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหผู้บ้รโิภคประหยดักำรใชจ้่ำย 
 
 ปญัหำพฤตกิรรมกำรซือ้ของลกูคำ้ ลกูคำ้ทุกรำยจะให ้Lead Time ในกำรสัง่ซือ้น้อยลง และสัง่ซือ้สนิคำ้ตำม
จ ำนวนทีต่อ้งกำรไม่มกีำรสตอ็กสนิคำ้ ลกูคำ้มกีำรออกแบบสนิคำ้ใหม่ตลอดเวลำ เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิควำม
ตอ้งกำร 
 ปญัหำแรงงำน ถึงแม้ว่ำค่ำแรงในประเทศไทยจะสูงกว่ำประเทศคู่แข่ง แต่กย็งัประสบปญัหำกำรขำดแคลน
แรงงำนทุกระดบัโดยเฉพำะระดบัฝีมอื  
 (1.2.2) การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 (1.2.2ก)  นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์
  ลกัษณะลกูค้า บรษิทัฯ มลีกูคำ้แยกเป็น 2 กลุ่มหลกั ตำมประเภทของผลติภณัฑ ์คอื 

 1.  สนิคำ้ประเภท Fashion ไดแ้ก่ เสือ้เชิต้ เสือ้โปโล ฯลฯ 

 2.  สนิคำ้ประเภท Workwear ไดแ้ก่ชุดท ำงำน 

  กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  
 1. สนิค้ำประเภท Fashion ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยคอืลูกค้ำประเภทมีเครื่องหมำยกำรค้ำหรอืยี่ห้อของตนเอง 
(Brand name) 
 2.  สนิค้ำประเภท  Workwear ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย คอืลูกค้ำที่ขำยตรงให้ผูบ้รโิภคคนสุดท้ำยเป็นผู้จ้ำง
บรษิทัฯ ผลติ โดยลูกคำ้จะเป็นผูก้ระจำยสนิคำ้ไปตำมร้ำนต่ำงๆ เพื่อใหผู้บ้รโิภคคนสุดท้ำยมำซื้อไปใช้ในลกัษณะกำร
ขำยปลกี และลูกค้ำทีเ่ป็นโรงงำนซื้อไปเพื่อเป็นชุดท ำงำนของพนักงำน  ลูกค้ำกลุ่มนี้จะเป็นโรงงำนหรอืบรษิัทฯ ที่
ตอ้งกำรสนิคำ้คุณภำพสงู  
  การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 บรษิทัฯ มุ่งทีจ่ะขำยใหก้บัลกูคำ้โดยตรง  เน่ืองจำกบรษิทัฯ ต้องกำรใหบ้รกิำรและจดัท ำสนิคำ้ใหต้รงกบัควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้หลกั (Principle)  และมกีำรร่วมพฒันำสนิคำ้ใหม่ ถงึแมว้่ำลูกคำ้บำงรำยจะม ีBuyer Agent เขำ้มำ
เกีย่วขอ้งแต่บรษิทัฯ กม็กีำรตดิต่อโดยตรงกบัลกูคำ้เกีย่วกบัตวัผลติภณัฑแ์ละรำคำ 
  สดัส่วนการจดัจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ 
 สดัสว่นกำรจ ำหน่ำยในประเทศ เท่ำกบั    16.72 %  
 สดัสว่นกำรจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ เท่ำกบั   83.28 %  
 ตลำดต่ำงประเทศประกอบดว้ย ประเทศแถบสแกนดเินเวยี และยุโรป 
 การพ่ึงพิงลกูค้า ไม่มกีำรพึง่พงิลกูคำ้รำยใดรำยหนึ่ง เกนิ 30 % ของรำยไดร้วม  

 (1.2.2 ข)  ภาวะการแข่งขนั 
 จ ำนวนคู่แขง่ขนัโดยประมำณ อุตสำหกรรมเสือ้ผำ้ส ำเรจ็รูปในประเทศไทย มผีูผ้ลติรำยใหญ่และรำยเลก็ไม่ต ่ำ
กว่ำ 1,000 รำย แต่ละรำยต่ำงมลีูกคำ้ต่ำงประเทศเป็นของตนเอง จะมกีำรแย่งลูกคำ้ระหว่ำงกนัน้อยมำก ดงันัน้จงึเป็น
กำรแขง่ขนัดำ้นรำคำกบัประเทศอื่น ถำ้รำคำสงูไปลกูคำ้กจ็ะยำ้ยฐำนไปประเทศอื่น 
 ขนำดของบรษิทัเมื่อเทยีบกบัคู่แขง่รำยอื่นๆ ในประเทศไทย ถอืว่ำเป็นขนำดกลำง 
 สถำนภำพและศกัยภำพในกำรแขง่ขนั  เน่ืองจำกอุตสำหกรรมเสือ้ผำ้ส ำเรจ็รปู มผีูผ้ลติมำกมำย แต่ละรำยต่ำง
มลีกูคำ้ของตนเอง ดงันัน้ศกัยภำพในกำรแขง่ขนัถอืว่ำยงัแขง่ขนัไดใ้นอุตสำหกรรม 
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 แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมเสือ้ผำ้ส ำเรจ็รูป จะยงัคงเป็นอุตสำหกรรมทีส่ำมำรถยนือยู่ได ้แต่จะ
ลดปริมำณลง เนื่องจำกสนิค้ำคุณภำพต ่ำรำคำถูกจะย้ำยฐำนกำรผลิตไปยงัประเทศอื่ น แต่สนิค้ำคุณภำพสูงรำคำ
เหมำะสมจะยงัอยู่ได ้
 สภำพกำรแข่งขนัในอนำคต  อุตสำหกรรมเสือ้ผ้ำส ำเรจ็รูปคอืกำรแข่งขนัด้ำนกำรพฒันำสนิคำ้ ด้ำนกำรผลติ 
และตน้ทุน ดงันัน้สิง่ส ำคญัคอืกำรพฒันำปรบัปรุงบุคลำกรตลอดเวลำ 
 กำรแข่งขนัในอนำคตจะเป็นกำรแข่งขนักบัประเทศอื่น โดยเฉพำะประเทศในภูมิภำคอำเซียน เช่น พม่ำ 
เวยีดนำม อนิโดนีเซยี ฯลฯ 
 แนวโน้มสภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต     
 อุตสำหกรรมผลติเสือ้ผำ้ส ำเรจ็รปู เป็นอุตสำหกรรมประเภทใชแ้รงงำนเขม้ขน้ (Labour incentive) แต่ใชเ้งนิ
ลงทุนต ่ำ ดงันัน้อุตสำหกรรมผลติเสือ้ผำ้ส ำเรจ็รูป จงึเป็นอุตสำหกรรมขัน้ปฐมส ำหรบัประเทศทีย่งัไม่พฒันำและมคี่ำแรง
ต ่ำ ประเทศที่ก ำลงัพฒันำและประเทศที่พฒันำแล้วจะมคี่ำแรงสูงท ำให้ต้นทุนไม่สำมำรถแข่งขนักบัประเทศที่ยงัไม่
พฒันำได ้ แต่อย่ำงไรกต็ำมอุตสำหกรรมผลติเสือ้ผำ้ส ำเรจ็รปูเป็นอุตสำหกรรมทีต่อ้งใชพ้นกังำนที่มคีวำมช ำนำญ (Skill 
Labour) เพื่อผลติสนิค้ำที่มคีุณภำพสงู กำรสรำ้งควำมช ำนำญใหพ้นักงำนเยบ็สำมำรถผลติสนิค้ำที่มคีุณภำพสงูได ้
จ ำเป็นต้องใช้เวลำอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ต ่ำกว่ำ 5 ปี เพรำะฉะนัน้จงึถือได้ว่ำ บรษิัทฯ ยงัมโีอกำสที่จะผลติและจ ำหน่ำย
เสือ้ผำ้ส ำเรจ็รปูไดอ้กีระยะเวลำหนึ่ง แต่ตอ้งคดัสรรลกูคำ้ผูท้ีต่อ้งกำรสนิคำ้ทีม่คีุณภำพสงู 
 สภำพกำรแข่งขนัในอนำคตคอืกำรปรบัฐำนลูกคำ้ โดยเลอืกลูกคำ้ทีข่ำยสนิคำ้ Brand name ส ำหรบัสนิคำ้

ประเภท Fashion และคดัเลอืกลูกคำ้ทีข่ำยสนิคำ้ใหผู้บ้รโิภคโดยตรงส ำหรบัสนิคำ้ประเภท Workwear นอกจำกนี้
บรษิทัฯ ต้องมุ่งทีจ่ะแสวงหำลูกคำ้ทีเ่ป็นเจำ้ของ Brand (Principle) แทนกำรขำยผ่ำน Agent เพื่อเป็นกำรตดัคน
กลำง และสำมำรถสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ตรงเป้ำหมำย และมีโอกำสที่จะร่วมมือกบัลูกค้ำในกำรพฒันำ
ผลติภณัฑ ์ซึง่จะน ำไปสูก่ำรไดใ้บสัง่ซือ้ในทีส่ดุ  

     (1.2.3 ) การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
      (1.2.3 ก )  การจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑเ์พ่ือจ าหน่าย 

 บรษิทัฯ มโีรงงำนผลติสนิคำ้ จ ำนวน 1 แห่ง ตัง้อยู่เลขที ่205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวทิ (กม.39.5) ต ำบลบำงปูใหม่ 
อ ำเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
 วตัถุดบิเฉพำะเสือ้ผำ้ส ำเรจ็รปู แยกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
 1.  ผำ้ 
 2.  อุปกรณ์กำรตดัเยบ็ 
 บรษิทัฯ จดัหำผำ้จำก 2 แหล่งคอื กำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ ซึ่งซื้อตำมที่ลูกค้ำเป็นผู้ก ำหนดแหล่งซื้อ  ใน
อตัรำรอ้ยละ 22.57 และกำรซือ้ภำยในประเทศ ในอตัรำรอ้ยละ  77.43 
 ทัง้นี้ ไม่มกีำรพึง่พงิผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่ง เกนิ 30 % ของยอดซือ้รวม 

     (1.2.3 ข )  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
 ปกต ิอุตสำหกรรมเสือ้ผ้ำส ำเรจ็รูปจะไม่สรำ้งมลภำวะใหเ้กดิปญัหำต่อสิง่แวดลอ้ม อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัฯ ได้
ปฏบิตัติำมกฎขอ้บงัคบัของหน่วยงำนโดยเคร่งครดั ผลกำรปฏบิตังิำนในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ เป็นไปตำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนด ไม่มขีอ้พพิำทหรอืถูกฟ้องรอ้งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มแต่อย่ำงใด 

      (1.2.4 )  งานท่ียงัไม่ส่งมอบ   ไม่ม ี
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     2. ธรุกิจพลาสติก ยาง และโลหะ 
     ( 2.1 )  บริษทัหลกัโรงงานอตุสาหกรรมผลิตพลาสติก 

      
(2.1.1 )  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ แยกตามประเภทลกูค้าท่ีจ้างผลิตมีดงัน้ี 

        1. ชิ้นส่วนพลำสติก ประกอบด้วย ชิ้นส่วนยำนยนต์  ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ชิ้นส่วนพลำสติกส ำหรบั
ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นครวัเรอืน และ  ชิน้สว่นกระตกิน ้ำ เป็นตน้ 

  2.  ผลติแม่พมิพฉ์ีดพลำสตกิเพื่อสนบัสนุนกำรผลติชิน้สว่นพลำสตกิ ประกอบดว้ยแม่พมิพท์ีเ่ป็นชิน้ส่วน
ยำนยนต ์แม่พมิพท์ีเ่ป็นชิน้สว่นเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ  และแม่พมิพอ์ื่นๆ ทีล่กูคำ้เป็นผูจ้ำ้งท ำ 

3. งำนพ่นสพีลำสตกิส ำหรบัชิน้งำนพลำสตกิในขอ้1 ซึง่ตอ้งกำรควำมสวยงำมทัง้สแีหง้เรว็และแหง้ชำ้ 
บรษิทัไม่มปีจัจยัส ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อโอกำส หรอืขอ้จ ำกดัในกำรประกอบธุรกจิ 

       (2.1.2 ) การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
       (2.1.2 ก ) นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีส าคญั 

                กลยทุธก์ารแข่งขนั  บรษิทัฯ มคีวำมมุ่งมัน่ในกำรทีจ่ะผลติสนิคำ้ทีม่คีุณภำพตรงตำมควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้ในรำคำทีแ่ขง่ขนัไดก้บับรษิทัในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั รวมถงึกำรสง่มอบทีต่รงต่อเวลำ และค ำนึงถงึผลกระทบทีม่ต่ีอ
สิง่แวดลอ้ม และควำมปลอดภยัภำยในองคก์ร 
      ลกัษณะลูกค้า ได้แก่บริษัท และโรงงำนอุตสำหกรรมที่น ำชิ้นส่วนไปใช้ในกำรประกอบรถยนต ์
จกัรยำนยนต ์เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ และกลุ่มอุตสำหกรรมอื่นๆ เช่น เครื่องใชใ้นครวัเรอืน เฟอรนิ์เจอร ์และเครื่องใชส้ ำนกังำน 
      กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ได้แก่ บริษัท หรือโรงงำนอุตสำหกรรมที่ผลิตรถยนต์ จักรยำนยนต์และ
เครื่องใชไ้ฟฟ้ำทีม่ชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัในระดบันำนำประเทศ 
       การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  บรษิทัฯ รบัจำ้งผลติ และขำยโดยตรงใหลู้กคำ้ ซึง่ลูกคำ้
ดงักล่ำวมฐีำนกำรผลติสว่นใหญ่อยู่ในประเทศ มสีว่นน้อยเท่ำนัน้อยู่ต่ำงประเทศ โดยในปี 2557 มสีดัส่วนมูลค่ำกำรขำย
ต่ำงประเทศรอ้ยละ 1 ในประเทศรอ้ยละ 99   
       บรษิทัฯ มกีำรสง่ออกสนิคำ้ ไปยงัประเทศในภูมภิำคเอเชยี และอเมรกิำใต้ 
       ในปี 2557 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกลุ่มลูกคำ้รำยใหญ่มำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยไดร้วม จ ำนวน 2 กลุ่ม 
คอื กลุ่มรถยนต ์และรถจกัรยำนต ์ 

       สดัสว่นกำรจ ำหน่ำยในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ มสีดัสว่นรอ้ยละของยอดขำยรวมแบ่งตำมกลุ่มผลติภณัฑ ์
ไดด้งันี้ 

 
กลุ่มผลิตภณัฑ ์                             ปี 2557  (%)           ปี 2556 (%)         ปี 2555 (%) 

1. ชิน้สว่นพลำสตกิ                       90.37                      86.82                 91.31                                                                                                                                                                                                                                                     
2. ผลติแม่พมิพ ์                                  2.78                        7.48                  3.89 
3. รำยไดอ้ื่นๆ                                         6.85                        5.70                   4.80                                                                                                                          
               รวม                    100.00                   100.00                100.00  
  
 บรษิทัฯ ไม่มกีำรพึง่พงิลกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งเกนิ 30 % ของรำยไดร้วม  
             
 



   

  

 

9 

 
      ( 2.1.2 ข ) ภาวะการแข่งขนั    
      สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 
 สภำพกำรแขง่ขนัภำยในอุตสำหกรรม ในปี 2557 มกีำรแข่งขนัค่อนขำ้งรุนแรง โดยเน้นในดำ้นรำคำ คุณภำพ
ของงำน และกำรส่งมอบที่ตรงต่อเวลำ ประกอบกบัสภำวะเศรษฐกจิตกต ่ำ และควำมขดัแย้งทำงกำรเมอืงที่มอีย่ำง
ต่อเนื่อง และกำรยำ้ยฐำนกำรผลติของผูผ้ลติชิน้สว่นในต่ำงประเทศ เขำ้มำในประเทศไทย ท ำใหแ้นวโน้มกำรแข่งขนัยิง่
ทวคีวำมรุนแรงเพิม่มำกขึน้ เพรำะระดบัควำมสมัพนัธข์องผูผ้ลติชิน้ส่วนทีย่ำ้ยฐำนมำจำกต่ำงประเทศ มคีวำมสมัพนัธ์
อนัดกีบัลูกคำ้ของบรษิัทฯ ท ำใหจ้ ำนวนคู่แข่งขนัมจี ำนวนเพิม่ขึน้จำกเดมิ รวมถงึกำรน ำเทคโนโลยีท่ี่ทนัสมัยมำใชใ้น
กระบวนกำรผลติของคู่แขง่ 
     แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขนัในปี 2558 คำดว่ำเศรษฐกจิและควำมเชื่อมัน่ทำงด้ำน
กำรเมืองมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้ยอดกำรสัง่ซื้อของบริษัทฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2557 ใน
ขณะเดยีวกนักำรแขง่ขนัดำ้นรำคำมแีนวโน้มสงูขึน้  
    จ ำนวนคู่แขง่ บรษิทัฯ มคีู่แขง่ทำงกำรคำ้หลกัๆ แบ่งแยกตำมกลุ่มผลติภณัฑ ์มดีงันี้ 
 *  กลุ่มอุตสำหกรรมรถยนต ์คู่แขง่ขนัหลกัม ี12 รำย จำกเดมิม ี9 รำย 
 *  กลุ่มอุตสำหกรรมรถจกัรยำนยนต ์คู่แขง่ขนัหลกัม ี8 รำย จำกเดมิม ี6 รำย 
 *  กลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ คู่แขง่ขนัหลกัม ี15 รำย จำกเดมิม ี10 รำย 
 *  กลุ่มอุตสำหกรรมอื่นๆ อำท ิเช่น อุตสำหกรรมเครื่องใชใ้นครวัเรอืน คู่แขง่ขนัหลกัม ี6 รำย เดมิกม็ ี6 รำย 

     แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

           กำรแข่งขนัในกลุ่มธุรกจินี้สูงขึน้มำก ทัง้จำกปจัจยัภำยในและภำยนอกประเทศ เช่นต้นทุนกำรผลิตที่ปรบั
สูงขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ปญัหำกำรขำดแคลนแรงงำน รวมถึงผลกระทบจำกกำรรวมตัวของประชำคมด้ำนเศรษฐกิจใน
อำเซยีน (AEC) ซึง่จะท ำใหป้ระเทศเพื่อนบำ้นมศีกัยภำพในกำรแขง่ขนัสงูขึน้ สิง่เหล่ำนี้ท ำใหบ้รษิทัในกลุ่มมกีำรปรบัตวั
ใหท้นัต่อสถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้กำรยกระดบักำรบรหิำรใหม้ปีระสทิธผิลสูง ควำมรวดเรว็ในกำรตอบสนองและ
พฒันำสนิคำ้ ปรบัปรุงคุณภำพสนิคำ้ใหด้ขีึน้ ควบคุมตน้ทุนใหม้ปีระสทิธภิำพ สง่มอบสนิคำ้ไดต้ำมก ำหนด กำรปรบัปรุง
กรรมวธิกีำรผลติใหท้นัสมยัและใชแ้รงงำนใหน้้อยลง รวมถงึกำรรกัษำสภำพแวดลอ้มเพื่อควำมยัง่ยนื 
              2.1.3  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
           ทีอ่ยู่ของบรษิทัมโีรงงำนอุตสำหกรรมผลติพลำสตกิ มจี ำนวน 2 โรงงำน ซึง่ตัง้อยู่ที ่ 

1.   เลขที ่11/1 หมู่ที ่14 เขตนิคมอุตสำหกรรมบำงชนั ถ.เสรไีทย แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพฯ  10510 
2.   เลขที ่99/8 หมู่ 5 ถ.บำงนำ-ตรำด (กม.38) ต.บำงสมคัร  อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชงิเทรำ  24180    

 
     (2.1.3 ก )    ปริมาณการผลิต คดิเป็นจ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำนของเครือ่งจกัร   
                                                    ปี 2557         ปี 2556           ปี 2555 
ก ำลงักำรผลติเตม็ที ่ 676,800       676,800             698,400 
ชัว่โมงกำรท ำงำนของเครื่องจกัร (ช.ม.)                                                                                                                                                                                          
ปรมิำณกำรผลติจรงิ                                            428,015            439,920            489,509             
ชัว่โมงกำรท ำงำนของเครื่องจกัร (ช.ม.)                                                                                                                                                                 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ %                              63                   65                   70                                                                                                                                                       
อตัรำกำรเพิม่ (ลด) ของปรมิำณกำรผลติ %                   (2.71)              (10.13)                0.13                                                                                                                                                                                        
จ ำนวนกะ ทีผ่ลติไดค้อื  3  กะ  จ ำนวนกะทีผ่ลติจรงิ  คอื 3 กะ 
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นโยบายการผลิตท่ีส าคญั   บรษิัทฯ มนีโยบำยที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในดำ้นคุณภำพ 

รำคำ กำรสง่มอบ และควำมต้องกำรทำงเทคนิคต่ำงๆ ทีลู่กคำ้รอ้งขอ  กำรตรวจสอบสำรปนเป้ือนต่ำงๆ ทีม่ใีนวตัถุดบิ 
เพื่อใหแ้น่ใจว่ำชิน้สว่นทีผ่ลติออกไปจะไม่มผีลในทำงลบต่อผูบ้รโิภค  
 การจดัหาวตัถดิุบและผูจ้  าหน่าย 
           วตัถุดบิทีส่ ำคญั คอื เมด็พลำสตกิ ไม่สำมำรถที่จะหำวสัดุอื่นมำทดแทนได้  ซึ่งแหล่งทีม่ำของวตัถุดบิ มกีำร
สัง่ซือ้จำกในประเทศ  และต่ำงประเทศ ทัง้นี้  ผลกำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีไม่มผีลกระทบ ต่อกำรใชว้ตัถุดบิ 
 สภาพปัญหาเก่ียวกบัการใช้วตัถดิุบ 
            ปญัหำส ำคญัที่จะมีผลกระทบต่อวตัถุดบิ คือ รำคำน ้ำมนั ซึ่งอำจท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของเม็ด
พลำสตกิ  
       ทัง้นี้ ไม่มตีน้ทุนวตัถุดบิชนิดใดชนิดหนึ่งสงูกว่ารอ้ยละ 50  ของตน้ทุนการผลติรวม 

 ผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิและ จ านวนสดัสว่นการซือ้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

            สดัสว่นในกำรสัง่ซือ้วตัถุดบิภำยในประเทศ  100% โดยสัง่ซือ้จำกผูจ้ ำหน่ำยมำกกว่ำ  26 รำย ทัง้นี้ในปีทีผ่่ำน
มำ บรษิทัฯ ไดส้ัง่ซือ้วตัถุดบิจำกผูจ้ ำหน่ำยรำยใหญ่ 2 รำย เป็นจ ำนวนเงนิประมำณ 80 ลำ้นบำท และ 74 ลำ้นบำท   
          บริษัท ไม่มีกำรพึ่งพงิกำรซื้อวัตถุดบิจำกผู้จ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่งเกินกว่ำร้อยละ 30 ของมูลค่ำกำรซื้อ
วตัถุดบิทัง้หมด    
 (2.1.3 ข)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
           อตุสาหกรรมการผลิตพลาสติก 
                 บรษิัทฯ ไดด้ ำเนินกำรขออนุญำตกรณีกำรน ำสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุเหลอืใชซ้ึ่งมลีกัษณะ และคุณสมบตัเิป็นไป
ตำมประกำศ กระทรวงอุตสำหกรรม เรื่องกำรก ำจดัสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ (พ.ศ. 2548) และประกำศกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิกีำรปฏบิตัิเกีย่วกบักำรจดักำรสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุที่ไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2551) ออก
นอกบรเิวณโรงงำนทุกครัง้ก่อนน ำออกไปก ำจดั  
             สรุป ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มไดด้ ำเนินกำรปฏบิตัิจรงิในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ เป็นไปตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดอย่ำงเคร่งครดั 
           ขอ้พพิำทหรอืถูกฟ้องรอ้งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม    ไม่ม ี

   (2.1.4 ) งานท่ียงัไม่ส่งมอบ     ไม่ม ี
  

 2.2  บริษทัหลกัโรงงานอตุสาหกรรมประเภทยาง 

  ( 2.2.1 )   ลกัษณะผลิตภณัฑป์ระเภทยาง 

            ผลติภณัฑข์องบรษิทั ประกอบดว้ย เสน้ยำงยดื และแถบยำงยดื (Rubber Thread and Rubber Tape), 
ยำงยดืถกั (Elastic Braid) ยำงยดืทอ และโครเชท ์(Elastic Webbing and Crochet) และเสน้ยำงหุ้ม (Covering 
Yarn)  ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ตรำ “VENUS”  ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จะใชเ้ป็นวตัถุดบิของผลติภณัฑอ์ื่น 
เช่น อุตสำหกรรมผำ้ออ้มส ำเรจ็รูป เดก็และผูใ้หญ่  อุตสำหกรรมเสือ้ผ้ำและสิง่ทอ หรอืน ำไปใชง้ำนทำงด้ำนอื่นๆ ตำม
ประเภทธุรกจิของลกูคำ้  
 ในปี 2557 ตลำดกลุ่มผลิตภัณฑ์ยำงยืดเพื่อสุขภำพ กำรออกก ำลงักำย กำยภำพบ ำบดั และยำงยืดที่เป็น
อุปกรณ์ทำงกำรแพทยไ์ดเ้ริม่มสีดัสว่นกำรขำยเพิม่ขึน้ 
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 ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีลกัษณะดงัน้ี 

1.  กลุ่มยางยืดส าหรบัผา้อ้อมส าเรจ็รปู  ยางยืดในกลุ่มน้ีได้แก่ เส้นยางยืด  (Rubber Thread) ทีใ่ชใ้น
อุตสำหกรรมกำรผลิตผ้ำอ้อมส ำเร็จรูป โดยแปรสภำพจำกยำงแท่ง ซึ่งมทีัง้ยำงธรรมชำติและยำงสงัเครำะห์ บรษิัท
สำมำรถผลติไดต้ำมขนำดทีล่กูคำ้ตอ้งกำร และผลติเสน้ยำงยดืหลำกหลำยขนำดตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้ เพื่อน ำไป
ผลติเป็นสว่นขอบขำ และขอบเอวทัง้ในผำ้ออ้มส ำเรจ็รูปส ำหรบัเดก็และผูใ้หญ่ (Disposable Diaper) 

2. กลุ่มยางยืดส าหรบังานเสื้อผา้และส่ิงทอ ยางยืดในกลุ่มน้ีได้แก่ แถบยางยืด  (Rubber Tape) ยางยืด

ถกั (Elastic Braid) ยางยืดทอ และโครเ์ชต์ (Elastic Webbing & Crochet) เส้นยางหุ้มด้าย (Covering Yarn) 
ยำงยดืในกลุ่มนี้สว่นใหญ่ใชเ้ป็นสว่นประกอบของกำรตดัเยบ็เสือ้ผำ้ส ำเรจ็รปู เช่น ขอบขำและขอบเอวของกำงเกงชัน้ใน
ขอบชุดว่ำยน ้ำเป็นตน้ 

3.  กลุ่มยางยืดท่ีเป็นอปุกรณ์ทางการแพทย ์ยางยืดในกลุ่มน้ีได้แก่ ผา้ยืดพนัเคลด็ (Elastic Bandage) .  
เขม็ขดัพยุงหลงั (Back Support Belt) แถบยางห้ามเลือด (Esmark Bandage) และ แถบยางส าหรบัเจาะเลือด 
(Tourniquet)  

ผ้ายืดพนัเคล็ด (Elastic Bandage) ใช้ในกำรป้องกันและรักษำอำกำรเคล็ด ที่เกิดจำกกิจกรรมใน
ชวีติประจ ำวนั รวมถงึกจิกรรมสนัทนำกำรอื่นๆ โดยนิยมใชก้นัแพร่หลำยทัง้ในวงกำรแพทย ์และวงกำรกฬีำ 

เขม็ขดัพยุงหลงั (Back Support Belt) ใชใ้นกำรป้องกนัและรกัษำอำกำรปวดหลงัทีเ่กดิจำกกำรท ำงำน และ
กจิกรรมในชวีติประจ ำวนั โดยมทีัง้แบบทีใ่ชส้ ำหรบังำนหนกัในอุตสำหกรรมและแบบทีใ่ชส้ ำหรบับุคคลทัว่ไป  

ยางรดัห้ามเลือด (Esmark Bandage) ใชส้ ำหรบัหำ้มเลอืดในกำรผ่ำตดัเลก็บรเิวณมอืและเท้ำ 
แถบยางรดัส าหรบัเจาะเลือด (Tourniquet) ใชใ้นกำรรดัแขนเพื่อเกบ็เลอืดไปตรวจในหอ้งปฏบิตักิำร หรอื

กำรบรจิำคโลหติ 
4.  ยางยืดเพื่อการออกก าลงักายและกายภาพบ าบดั (Exercise Bands) ใชใ้นกำรออกก ำลงักำย มแีรง

ต้ำนหลำยระดบั เพื่อใหส้ำมำรถใช้ออกก ำลงักำยไดห้ลำกหลำยระดบั รวมถงึกำรท ำกำยภำพบ ำบดัส ำหรบัผูป้่วยและ
ผูส้งูอำยุ กำรออกก ำลงักำยดว้ยยำงยดืมคีวำมสะดวกสบำยเนื่องจำกไม่ต้องใชพ้ื้นทีม่ำกและสำมำรถพกพำได ้ดงันัน้
ผูใ้ชจ้งึสำมำรถออกก ำลงักำยไดทุ้กที ่ทุกเวลำตำมทีต่อ้งกำร 
 บรษิทัฯ ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน OEKO-TEX STANDARD 100 ระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 
ระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มมำตรฐำน ISO 14001 และมำตรฐำนขององคก์ำรอำหำรและยำ (อย.)    
           บรษิทั ไม่มปีจัจยัส ำคญัใดทีม่ผีลกระทบต่อโอกำส หรอืกำรประกอบธุรกจิ 

 ( 2.2.2 )  การตลาด และภาวะการแข่งขนั 
                ( 2.2.2ก ) การท าการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีส าคญัในปีท่ีผา่นมา 
 ในปี 2557 อุตสำหกรรมเสือ้ผ้ำส ำเรจ็รูปได้มกีำรย้ำยฐำนกำรผลติจำกประเทศทำงตะวนัตกมำสู่ประเทศใน
แถบเอเชยีมำกขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น เวยีตนำม กมัพชูำ พม่ำ อนิโดนีเซยี 
เนื่องจำกประเทศเหล่ำน้ียังมีแรงงำนรำคำถูกอยู่เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งแรงงำนเป็นปจัจัยส ำคญัที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อ
อุตสำหกรรมกำรผลติเสือ้ผำ้ส ำเรจ็รปู บรษิทัฯ ไดม้นีโยบำยในกำรขยำยตลำดไปสู่โรงงำนผูผ้ลติเหล่ำนัน้ผ่ำนทำงลูกคำ้
หลกัของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ มชีื่ออยู่ใน Vendor List ของเจำ้ของแบรนดเ์หล่ำนี้ ท ำใหก้ำรตดิต่อโรงงำนเหล่ำนี้ เพื่อ
ขยำยธุรกจิไปยงัเสือ้ผำ้ส ำเรจ็รูปแบรนด์อื่นๆ ที่โรงงำนเหล่ำนี้ รบัจำ้งตดัเยบ็ให้ท ำไดง้่ำยขึน้ ซึง่ถึงแมว้่ำจะยงัคงต้อง
แขง่ขนัอย่ำงรุนแรงดำ้นรำคำกบัคู่แขง่จำกจนีและอนิเดยีอยู่  แต่กย็งัมคีวำมไดเ้ปรยีบคู่แขง่ในเรื่องของท ำเลทีต่ัง้          
 ในสว่นของอุตสำหกรรมผำ้ออ้มส ำเรจ็รปู ผูผ้ลติยงัคงมกีำรเปลีย่นไปใชเ้สน้ยำงสแปนเดก็ซท์ดแทนเสน้ยำงยดื
อย่ำงต่อเนื่อง ผู้ผลติรำยย่อยซึ่งเดิมยงัใช้เสน้ยำงยดืค่อยๆ เริม่หนัไปใช้เสน้ยำงสแปนเดก็ซ์ตำมผู้ผลติรำยใหญ่ ซึ่ง
เปลีย่นไปก่อนหน้ำนี้แลว้ ท ำใหต้ลำดของเสน้ยำงยดืในกลุ่มนี้มแีนวโน้มหดตวัลงเรื่อยๆ ในอนำคต 
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 กลุ่มอุปกรณ์กำรแพทย ์ยอดขำยผลติภณัฑก์ลุ่มนี้ของบรษิทัฯ มแีนวโน้มเตบิโตขึน้เรื่อยๆ ทัง้ในสว่นของตลำด
ในประเทศและต่ำงประเทศ ถงึแมว้่ำบรษิทัฯ ยงัตอ้งมพีฒันำกระบวนกำร และระบบกำรจดักำรใหไ้ดต้ำมขอ้ก ำหนดของ
ผลติภณัฑ์กลุ่มนี้ แต่กำรพฒันำดงักล่ำวสำมำรถท ำควบคู่กนัไปกบักำรขำยผลติภณัฑก์ลุ่มนี้ให้กบัลูกค้ำ  ส่วนใหญ่มี
เพยีงลกูคำ้บำงรำยทีต่อ้งกำรใหบ้รษิทัฯ ด ำเนินกำรไดค้รบตำมขอ้ก ำหนดอย่ำงสมบรูณ์แลว้จงึจะสำมำรถเริม่กำรด ำเนิน
ธุรกจิระหว่ำงกนัได ้และถงึแมว้่ำในตลำดต่ำงประเทศยงัคงต้องแข่งขนักบัคู่แข่งจำกจนีและอนิเดยีในดำ้นรำคำทีรุ่นแรง 
แต่ดว้ยแนวทำงกำรด ำเนินงำนดำ้นช่องทำงจดัจ ำหน่ำยท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถแขง่ขนัไดใ้นตลำดกลุ่มนี้ 
 กลุ่มอุปกรณ์เพื่อกำรออกก ำลงักำยและกำยภำพบ ำบดั บรษิทัฯ สำมำรถด ำเนินธุรกจิในกลุ่มนี้ในตลำดประเทศ
สหรฐัอเมรกิำไดอ้ย่ำงมัน่คง  ในส่วนของยำงสงัเครำะห์ ซึ่งยงัเหลอืเพยีงกำรพฒันำผลติภณัฑจ์ำกยำงธรรมชำตใิห้มี
คุณภำพทดัเทียมกบัผู้น ำตลำดรำยใหญ่เพื่อขยำยตลำดต่อไป โดยทำงทีมงำนวจิยัและพฒันำของบริษัทฯ ก็ยงัคง
เดนิหน้ำพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง 
  กลยทุธก์ารแข่งขนั   
 กำรพฒันำและปรบัปรุงกระบวนกำรภำยในเพื่อให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด เพื่อให้สำมำรถตอบสนองรบักำร
เปลีย่นแปลงของควำมตอ้งกำรของตลำดและเกดิกำรประหยดัจำกควำมเรว็ (Economy of Speed) เป็นส่วนส ำคญัทีจ่ะ
ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถแขง่ขนัในสภำวะตลำดทีม่กีำรแขง่ขนัรุนแรงได ้
 กำรควบคุมคุณภำพของสนิคำ้ มกีำรสง่มอบทีต่รงเวลำ รวมทัง้ดูแลใหบ้รกิำรโดยมลีูกคำ้เป็นจุดศูนยก์ลำง ถอื
เป็นสว่นส ำคญัทีจ่ะสรำ้งควำมพงึพอใจใหก้บัลกูคำ้ เพื่อไม่ใหเ้ปลีย่นไปใชส้นิคำ้ของคู่แขง่ โดยเฉพำะในสภำวะทีต่ลำดมี
กำรแขง่ขนัดำ้นรำคำทีรุ่นแรง 
 ลกัษณะลกูค้า 
 กลุ่มลูกค้ำหลกัของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นโรงงำนผูผ้ลติ และเจำ้ของตรำสนิคำ้ มทีัง้ในส่วนของโรงงำนผลติ
ผำ้ออ้มส ำเรจ็รูป ชุดชัน้ใน และชุดว่ำยน ้ำ ส่วนใหญ่เป็นลูกคำ้ทีต่ดิต่อซือ้-ขำยกนัมำนำน และมคีวำมสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั 
บรษิทัฯ ยงัคงใหค้วำมส ำคญักบักำรร่วมเป็นสว่นหนึ่งในกำรพฒันำร่วมกบัลกูคำ้ ทัง้ในส่วนของผลติภณัฑ ์ระบบกำรส่ง
มอบ รวมถงึกำรจดักำรดำ้นอื่นๆ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในห่วงโซ่อุปทำน 
 กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
 - กลุ่มโรงงำนผูผ้ลติและเจำ้ของตรำสนิคำ้ทัง้ในสว่นของผำ้ออ้มส ำเรจ็รปู ชุดชัน้ใน และชุดว่ำยน ้ำ 
 -   กลุ่มผูว้่ำจำ้งผลติ โดยบรษิทัฯ ผลติสนิคำ้ทีเ่ป็นตรำสนิคำ้ของลกูคำ้ 
 -   กลุ่มโรงงำนขนำดเลก็ และผูบ้รโิภค บรษิทัฯ ขำยผ่ำนทำงผูค้ำ้สง่ทัง้ในและต่ำงประเทศ 
 -   กลุ่มบรษิทัฯ ผูข้ำยเครื่องมอื และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ 
 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย        
            บรษิัทฯ จะผลติและจ ำหน่ำยโดยตรงส ำหรบัโรงงำนที่มีศกัยภำพในกำรสัง่ซื้อปรมิำณมำกด้วยตนเอง และ
จ ำหน่ำยผ่ำนตวัแทนกำรจ ำหน่ำยทัง้คำ้ปลกี และคำ้สง่ส ำหรบักลุ่มลกูคำ้ทีไ่ม่ตอ้งกำรสัง่ซือ้ในปรมิำณมำก 
 บรษิทัฯ สง่ออกสนิคำ้ไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิำ ญีปุ่น่ ฮ่องกง ไตห้วนั จนี พม่ำ เวยีตนำม มำเลเซยี เป็นตน้ 
 บรษิทัฯ ไม่มกีำรพึง่พงิลกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งเกนิ 30 % ของรำยไดร้วม 
            (2.2.2 ข ) ภาวะการแข่งขนั 
 สภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรม 
 สภำพกำรแข่งขนัมมีำกขึน้ และจ ำนวนคู่แข่งมมีำกขึน้ โดยเฉพำะคู่แข่งใหม่จำกต่ำงประเทศ เช่น จนี และ
อนิเดยี ซึ่งได้เปรยีบด้ำนต้นทุนค่ำแรงงำน บรษิัทฯ จงึต้องปรบัตวัเพื่อให้แข่งขนัได้ในอุตสำหกรรม ตำมกลยุทธ์กำร
แขง่ขนัขำ้งตน้ 
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 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต  

เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกจิโลกที่ชะลอตวัลง  ท ำให้ผู้ผลติสนิคำ้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรลดต้นทุนใน
กำรด ำเนินงำนในทุกๆ ด้ำน ท ำให้กลยุทธ์กำรหำแหล่งวตัถุดบิที่มรีำคำต ่ำที่สุดเป็นหนึ่งในแนวทำงที่ผู้ผลติสนิค้ำให้
ควำมส ำคญัมำกขึน้อย่ำงต่อเนื่อง และถงึแมว้่ำผูผ้ลติสนิคำ้ต้องกำรวตัถุดบิทีม่รีำคำต ่ำ  แต่กย็งัมคีวำมต้องกำรสนิคำ้ที่
มคีุณภำพด ีกำรส่งมอบที่รวดเรว็และตรงเวลำ รวมถงึกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่รวดเรว็  ดงันัน้ผูผ้ลติวตัถุดบิ
จ ำเป็นจะต้องมกีำรปรบัตวัใหเ้ป็นไปตำมทศิทำงของตลำด โดยหำแนวทำงในกำรลดต้นทุน  กำรเพิม่ประสทิธภิำพใน
กำรด ำเนินงำน รวมถึงเตรยีมควำมพร้อมในกำรรบัมอืกบัควำมต้องกำรของตลำดที่มกีำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ  
โดยคู่แขง่ทีส่ ำคญัในตลำดโลกยงัคงเป็นประเทศจนี และอนิเดยี 

( 2.2.3 ) การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
( 2.2.3 ก)  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์เพ่ือจ าหน่ายในปีท่ีผา่นมา 
บรษิทัฯ มโีรงงำนตัง้อยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมบำงชนั จ ำนวน 5 หลงั และทีบ่ำงปะกง จ ำนวน 2 หลงั และ

คลงัสนิคำ้ทีต่รำด 1 หลงั 
 
 ปริมาณการผลิตจรงิรวม 3 ปี ทีผ่่ำนมำ มดีงันี้ 

                                                                 ปรมิำณกำรผลติรวม (หน่วย 1:1,000) 
        ปรมิำณกำรผลติจรงิ           หน่วย       ปี 2557              ปี 2556            ปี 2555          
 เสน้ยำง, แถบยำง ,สำยยำงยดื              พนักโิลกรมั             2,884                3,198              3,166                                                                                                                                                        
                 
  นโยบายการผลิตท่ีส าคญั  เป็นกำรผลติสนิคำ้เพื่อจ ำหน่ำยตำมมำตรฐำนของบรษิทั และมกีำรผลติตำม
ค ำสัง่ซือ้ของลกูคำ้ดว้ย 
 การจดัหาวตัถดิุบและผูจ้  าหน่ายวตัถดิุบ  
          วตัถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิต คือยำงธรรมชำติเป็นวตัถุดิบหลักส ำคัญที่ใช้ในกำรผลิต  โดยบริษัท ได้ซื้อ
วตัถุดบิจำกบรษิทัในกลุ่มโดยมแีหล่งวตัถุดบิทีจ่งัหวดัจนัทบุร ีและจงัหวดัตรำด วตัถุดบิทีใ่ชส้ว่นใหญ่ซือ้ภำยในประเทศ
เพื่อจ ำกดัควำมหลำกหลำย ซึ่งอำจส่งผลกระทบถึงคุณภำพของผลิตภัณฑ์ ท ำให้ไม่มีปญัหำทำงด้ำนคุณภำพของ
วตัถุดบิ  
  บรษิทัฯ มคีวำมเขม้งวดในเรื่องคุณภำพของยำงพำรำ ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัทีน่ ำมำใช้ในกระบวนกำรผลติ ได้
ออกตรวจเยีย่มผู้ขำยเป็นประจ ำทุกปี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้วตัถุดบิที่น ำมำผลติไดคุ้ณภำพ และร่วมมอืกบัผูข้ำย
พฒันำและปรบัปรุงคุณภำพวตัถุดบิใหเ้ป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง 
            ปญัหำกำรขำดแคลนวตัถุดบิ  คำดว่ำจะไม่เกดิขึน้ง่ำย เพรำะวตัถุดบิหลกัคอืยำงพำรำ เป็นวตัถุดบิทีผ่ลติเอง
ภำยในประเทศ ซึง่มอียู่หลำยจงัหวดั และปจัจุบนัประเทศไทยไดข้ยำยพืน้ทีป่ลกูยำงไปในหลำยภูมภิำค เพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรใชย้ำงพำรำทีเ่พิม่ขึน้  
 บริษัทฯ ได้ส ำรองยำงพำรำไว้เพียงพอต่อกำรผลิต รำคำยำงมีควำมผนัผวนตำมภำวะตลำด แต่ไม่ส่งผล
กระทบต่อกำรขำดแคลนยำงพำรำในประเทศไทย 
 ผลกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อกำรใช้วตัถุดิบ   เทคโนโลยี่กำรผลิตที่ใช้ยำงยืดเป็นวัตถุดบิในกำรผลิต
เสือ้ผำ้และสิง่ทอยงัไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงทีโ่ดดเด่นเป็นนวตักรรมใหม่  ซึง่บรษิทัฯ คำดว่ำในอนำคตอนัใกลน้ี้ไม่มกีำร
เปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี จงึไม่มปีญัหำต่อกำรใชว้ตัถุดบิ 
 สดัสว่นกำรซือ้วตัถุดบิในประเทศ    ปี 2557    91.29 % 
 สดัสว่นกำรซือ้วตัถุดบิต่ำงประเทศ  ปี 2557      8.71 % 
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 บรษิทัฯ ไม่มกีำรพึง่พงิผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิรำยใดรำยหนึ่งภำยนอกกลุ่มบรษิทัฯ เกนิ 30 % ของยอดรวมกำร
ซือ้วตัถุดบิ 
    ( 2.2.3 ข ) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

บริษัทฯ ได้มีกำรก ำจดัสิง่ปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว ประเภทขยะอนัตรำย และไม่อนัตรำย  กำรเกิดน ้ำเสยี  กำร
สิน้เปลอืงพลงังำน และทรพัยำกรธรรมชำต ิ,ฝุน่ละอองทีเ่กดิในกระบวนกำรผลติและไอระเหยจำกสำรเคมโีทลอูนี  

การด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบ  
            บรษิทัฯ ไดม้มีำตรกำรในกำรแก้ไขและป้องกนัผลกระทบดงักล่ำว โดยกำรจดัท ำระบบมำตรฐำนกำรจดักำร
สิง่แวดลอ้ม ISO 14001 เพื่อควบคุมกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เช่น 
 การก าจดัส่ิงปฏิกลูและวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้  โดยแยกกำรก ำจดัดงันี้ 
 1. ของเสยีประเภทขยะอนัตรำยไดใ้หบ้รษิทัทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกกระทรวงอุตสำหกรรมเป็นผูด้ ำเนินกำรก ำจดั 
     2. ของเสยีประเภทขยะไม่อนัตรำย ไดใ้ห้บรษิทัที่ไดร้บัอนุญำตจำกกระทรวงอุตสำหกรรมเป็นผูด้ ำเนินกำร
ก ำจดัโดยวธิฝีงักลบ 
 การบ าบดัน ้าเสีย มีกำรควบคุมระบบน ้ำทิ้งก่อนที่จะปล่อยออกนอกโรงงำน มกีำรส่งน ้ำไปวิเครำะห์เป็น
ประจ ำทุกเดอืน เพื่อควบคุมไม่ใหม้คี่ำเกนิมำตรฐำน โดยใชร้ะบบบ ำบดัน ้ำเสยีแบบเตมิอำกำศ (Activated Sludge) ซึง่
ในบ่อบ ำบดัมกีำรใชเ้ครื่องเตมิอำกำศ (Aerator) จ ำนวน 2 ตวั ส ำหรบัเพิม่ออกซเิจนในน ้ำใหเ้พยีงพอส ำหรบัจุลนิทรยี์
สำมำรถน ำไปใชย้่อยสลำยสำรอนิทรยีใ์นน ้ำเสยี มรีะบบควบคุมค่ำออกซเิจนในน ้ำ (Dissolved Oxygen:DO) ไม่สงูมำก
เกนิค่ำมำตรฐำน ทีผ่่ำนมำค่ำทีว่ดัไดไ้ม่เกนิมำตรฐำน 
 ไอระเหยจากสารเคมีโทลูอีน  โดยกำรติดตัง้เครื่องดูดกลิน่โทลูอนีจำกกระบวนกำรล้ำงใบมดีและอะไหล่ 
เพื่อก ำจดัไอระเหยและกลิน่ของโทลอูนีภำยในสถำนทีท่ีป่ฏบิตังิำนไม่ใหเ้กนิมำตรฐำนทีก่ฎหมำยก ำหนด 
 มีการตรวจวดัคณุภาพอากาศ และส่ิงแวดล้อม ภำยในบรษิทัเป็นประจ ำ เช่น  กำรวดัสภำพฝุ่น เสยีง น ้ำ 
แสงสว่ำง เป็นตน้ เพื่อควบคุมสภำพแวดลอ้มไม่ใหเ้กนิมำตรฐำนทีก่ฎหมำยก ำหนด 
 การส้ินเปลืองทรพัยากรธรรมชาติ บรษิทัฯ มคีณะท ำงำนดำ้นกำรอนุรกัษ์พลงังำน มมีำตรกำรกำรอนุรกัษ์
พลงังำนโดยให้ควำมร่วมมอืช่วยกนัท ำโครงกำรกำรจดักำรพลงังำนในภำคอุตสำหกรรม ตำมพรบ.ด้ำนกำรอนุรกัษ์
พลงังำน และมกีำรไปร่วมสมัมนำโครงกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถผูร้บัผดิชอบพลงังำน ในดำ้นกำรเพิม่ประสทิธภิำพ
วสัดุเครื่องจกัรและอุปกรณ์ในโรงงำนและอำคำรควบคุม (Refresh PRE) และดูเทคโนโลยใีหม่ๆ มำปรบัใชใ้นองค์กร
สง่ผลใหม้กีำรจดัท ำมำตรกำรดำ้นกำรจดักำรพลงังำนประจ ำปี 2557 
 *  โครงกำรตดิตัง้ CAPACITOR BANK  ทีห่อ้งควบคุมไฟฟ้ำแผนก Calender  เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิำพ
ของกระแสไฟฟ้ำ และปรบัปรุงค่ำเพำเวอรแ์ฟคเตอร ์ของกำรไฟฟ้ำ 
 *  มกีำร Manage ช่วงเวลำกำรท ำงำนของพนักงำนส่วนผลติ ใหเ้หมำะสมกบัอตัรำค่ำไฟฟ้ำแบบ TOU เพื่อ
ลดค่ำใชจ้่ำยของค่ำไฟฟ้ำประจ ำเดอืน 
 *  เปลีย่นเครื่องปรบัอำกำศทีม่อีำยุกำรใชง้ำนนำน มสีภำพเก่ำและกนิพลงังำนไฟฟ้ำมำก ใหเ้ป็นแบบประหยดั
ไฟฟ้ำเบอร ์5 
 *  ตดิตัง้อุปกรณ์อนิเวอเตอรเ์ขำ้กบัป ัม้น ้ำประปำทีส่ง่จ่ำยเขำ้โรงงำน เพื่อลดภำระกำรท ำงำนของมอเตอร ์
 *  จดัอบรมใหค้วำมรูแ้ก่พนกังำนและสง่เสรมิกำรสรำ้งจติส ำนึกกำรอนุรกัษ์พลงังำน 
      กจิกรรมทีเ่ป็นโครงกำรกำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะลดผลกระทบและพฒันำสิง่แวดลอ้ม
ใหด้ขีึน้คอื 
 *  โครงกำรกำรลดฝุ่นในส่วนผลติรบัเบอร ์แผนกCalender โดยปรบัปรุงระบบเครื่องดูดฝุ่นใหม้ปีระสทิธภิำพ
กำรดดูฝุน่ทีด่ ีและเสยีงไม่ดงั 
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 *  โครงกำรลดกำรใชน้ ้ำ ในกระบวนกำรยอ้มส ีโดยอบรมใหก้บัพนักงำนเรื่องกำรประหยดัน ้ำ ปิดวำวล์ทุกครัง้
ทีไ่ม่ใชน้ ้ำ เมื่อพบท่อแตก ท่อรัว่ ใหแ้จง้ฝำ่ย ED ทนัท ี
 *  โครงกำรกำรจดักำรพลงังำน แผนกเบรด เพื่อลดปรมิำณกำรใช้ไฟฟ้ำ โดยปรบัเปลี่ยนสวติซ์เปิด-ปิดแสง
สว่ำงเป็นแบบเฉพำะจุด และปรบัปรุงแสงสว่ำงในหอ้งน ้ำ  
            ผลกำรปฏบิตัจิรงิในระยะ 3 ปีทีผ่่ำนมำ เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด โดยมคี่ำใชจ้่ำยดงันี้ 
     หน่วย  : ลำ้นบำท                                            ปี 2557        ปี 2556       ปี 2555                      
               - ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม             1.69            1.65          1.27                                                                                                                    
               บรษิทั ไม่มขีอ้พพิำท หรอืถูกฟ้องรอ้งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
     ( 2.2.4 )  งานท่ียงัไม่ส่งมอบ   - ไม่ม ี– 
 
 ( 2.3 )  บริษทัหลกัโรงงานอตุสาหกรรมประเภทโลหะ   

 บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจดัจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์กระติกน ้ำและป่ินโตสเตนเลสระบบสุญญำกำศ 
(Stainless Steel Vacuum Bottle) ภำยใต้แบรนด ์Zojirushi (โชจริุช)ิ ดว้ยเทคโนโลยกีำรผลติระบบสุญญำกำศ
จำกประเทศญีปุ่น่ 

   ( 2.3.1 )  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 ผลติภัณฑ์ของบรษิัทฯ ประกอบด้วย กระติกน ้ำและป่ินโตสุญญำกำศรุ่นต่ำงๆ ดงันี้ Tuff Kids, Cool 
Bottles, Food Jar, Lunch Jar, Family และ Mug 
 นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัรบัสกรนีตรำบรษิทัของลกูคำ้บนผลติภณัฑ ์เพื่อใชเ้ป็นสนิคำ้ Premium ส ำหรบัเทศกำล
ต่ำงๆ และมบีรกิำรอะไหล่หลงักำรขำยดว้ย  
 บรษิทัฯ ไม่มปีจัจยัส ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อโอกำส หรอืขอ้จ ำกดักำรประกอบธุรกจิ 

  (2.3.2 ) การตลาด และภาวะการแข่งขนั 
   ( 2.3.2 ก)  การท าการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีส าคญัในปีท่ีผา่นมา 
 เน่ืองจำกสภำพเศรษฐกจิในปี 2557 มกีำรเปลีย่นแปลงในดำ้นลบอย่ำงเหน็ไดช้ดั กลุ่มลูกคำ้ Premium ทีเ่คย

มกีำรเจรญิเตบิโตแบบ Double Digit Growth มำอย่ำงต่อเนื่องไดม้กีำรหดตวัในปี 2557 เป็นครัง้แรก แต่ในทำง
กลบักนั บรรดำหำ้งสรรพสนิคำ้หลกัของประเทศไทย มกีำรกระจำยเปิดสำขำกนัมำกขึน้ ซึง่ส่งผลในเชงิบวกต่อสนิค้ำ
ของบรษิทัฯ ท ำใหย้อดขำยในสว่นของหำ้งสรรพสนิคำ้เพิม่ขึน้ตำมไปดว้ย 
 ส ำหรบักำรตลำดในต่ำงประเทศ บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่พฒันำในดำ้นรปูแบบ (Design)ของผลติภณัฑแ์ละรำคำ
อย่ำงต่อเนื่อง  
 กลยทุธก์ารแข่งขนั 
 บรษิัทฯ ยงัคงพฒันำผลติภณัฑ์ให้โดดเด่นมำกขึ้น และปรบัปรุงประสทิธภิำพกำรผลติ โดยยงัคงเน้นเรื่อง
คุณภำพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มเทคนิคกำรผลิตใหม่ๆ เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของคนในยุคปจัจุบนั และกำรเป็น
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
 ลกัษณะลกูค้า 
 1. ลกูคำ้ต่ำงประเทศมเีพยีงรำยเดยีว คอื ZOJIRUSHI CORPORATION ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทุนของบรษิทัฯ 
 2. ลูกคำ้ในประเทศ ซึ่งมทีัง้ลูกคำ้ที่ซือ้ผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ โดยตรง หรอืซือ้ผ่ำนร้ำน ZOJIRUSHI SHOP 
หรอืซือ้ผ่ำนหำ้งสรรพสนิคำ้ และอื่นๆ และลกูคำ้ทีเ่ป็นตวัแทนจ ำหน่ำย (Dealer) ของบรษิทัฯ 
        



   

  

 

16 

 
 กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชก้ระตกิน ้ำรอ้น น ้ำเยน็ ป่ินโตเกบ็ควำมรอ้น นิติบุคคลทีต่้องกำรใช้
สนิคำ้คุณภำพด ีเพื่อใหเ้ป็นของขวญั ของสมนำคุณ           
 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 บริษัทฯ ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำโดยตรง หรือผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยอื่นๆ เช่นร้ำน 
ZOJIRUSHI SHOP หำ้งสรรพสนิคำ้ ตวัแทนจ ำหน่ำย (Dealer) และอื่นๆ 
 การพ่ึงพิงลกูค้า 
 บรษิทัฯ มกีำรพึง่พงิลกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งมำกกว่ำรอ้ยละ 30 ตำมทีบ่รษิทัไดร้บัค ำสัง่ซือ้จำกลูกคำ้ต่ำงประเทศ 
ซึง่มเีพยีงรำยเดยีวคอื Zojirushi Corporation ดว้ยสดัส่วนทีม่นีัยส ำคญัต่อรำยได้ของบรษิัท ประมำณรอ้ยละ 90 
อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัคำดว่ำไม่มผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ  เนื่องจำกลกูคำ้ดงักล่ำว เป็นผูร้่วมทุนของบรษิทัย่อย ใน
สดัส่วนประมำณกึ่งหนึ่ง ซึง่มคีวำมสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั และมกีำรประสำนประโยชน์เพื่อใหม้ผีลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
ในขณะเดยีวกนั บรษิทัพยำยำมผลติสนิคำ้ใหไ้ดคุ้ณภำพตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เช่นกนั   
 ( 2.3.2 ข ) ภาวะการแข่งขนั 
 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต  
 ส ำหรบัสภำพอุตสำหกรรมในประเทศ ซึง่เศรษฐกจิโดยรวมซบเซำจำกควำมไม่มัน่คงทำงกำรเมอืง ท ำใหก้ำร
เตบิโตของยอดขำยในประเทศในปีนี้ลดลง 
 ส ำหรบัในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศญี่ปุ่น มกีำรปรบัอตัรำภำษีมูลค่ำเพิม่ในช่วงไตรมำสที่ 2 ของปีนี้
สง่ผลใหช้่วงตน้ปีมกีำรบรโิภคมำกขึน้ ซึง่เป็นผลดต่ีอบรษิทัฯ 

 ( 2.3.3 )  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 ( 2.3.3 ก ) ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์เพ่ือจ าหน่ายในปีท่ีผา่นมา 

 บรษิทัฯ มโีรงงำน 2 แห่ง ตัง้อยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมบำงชนั 1 แห่ง และโรงงำนทีบ่ำงปะกงอกี 1 แห่ง ซึง่
เมื่อวนัที ่14 พฤษภำคม 2557 ทีผ่่ำนมำ ได้เกดิอุบตัเิหตุเพลงิไหมท้ีห่้องพ่นสขีองโรงงำนทีน่ิคมอุตสำหกรรมบำงชนั 
ท ำใหบ้รษิทัฯตอ้งว่ำจำ้งผูร้บัพ่นสจีำกภำยนอกในระหว่ำงทีบ่รษิทัฯท ำกำรก่อสรำ้งโรงงำนพ่นสใีหม่  จงึส่งผลใหบ้รษิทัฯ 
มคี่ำใชจ้่ำยสงูขึน้ทัง้ในดำ้นกำรว่ำจำ้งพ่นส ีและกำรขนส่งผลติภณัฑ ์อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกกลบัมำด ำเนินกำรผลติได้
อกีครัง้ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2557 บรษิทัฯ มุ่งเป้ำหมำยสูก่ำรน ำก ำลงักำรผลติทีห่ำยไปกลบัคนืมำ  

 
ปริมาณการผลิต 

      ปี 2557  ปี 2556  ปี 2555 
 กระตกิน ้ำและป่ินโตสญุญำกำศ             9.5 ลำ้นชิน้            8 ลำ้นชิน้   9 ลำ้นชิน้  
 
 นโยบายการผลิตท่ีส าคญั  บรษิทัมนีโยบำยผลติสนิคำ้ใหม้คีุณภำพด ี ใชว้ตัถุดบิประเภทสผีสมอำหำร
เพื่อควำมปลอดภยัของผูบ้รโิภค รวมทัง้พฒันำเทคนิคกำรผลติใหท้นัสมยัอยู่เสมอ 
 การจดัหาวตัถดิุบและผูจ้  าหน่ายวตัถดิุบ 
 วตัถุดบิหลกัทีส่ ำคญั คอื แผ่นโลหะไรส้นิม สำมำรถจดัหำไดจ้ำกทัง้ในประเทศ และน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ 
 จ านวนผูจ้  าหน่ายวตัถดิุบ  มมีำกกว่ำ  15 รำย 
 บรษิทัฯ ไม่มกีำรพึง่พงิผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่งเกนิ 30 % ของยอดซือ้รวม 
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 ( 2.3.3 ข )  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

การด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบ  
 บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ของทางราชการท่ีออกมาควบคุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความ
ปลอดภยัอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ เพ่ือมุ่งเน้นความพึงพอใจ และมุ่งเน้นการป้องกัน
อนัตรายและกำรลดมลพษิ โดยกำรลดจำกแหล่งก ำเนิดอย่ำงมขี ัน้ตอน กำรอนุรกัษ์พลงังำนและทรพัยำกรทีเ่กี่ยวขอ้ง 
กำรลดของเสยี กำรควบคุมและก ำจดัวตัถุอนัตรำยจำกกระบวนกำรผลติต่ำงๆ ของบรษิัทอย่ำงถูกต้อง นอกจำกนัน้
บรษิทัฯ มกีำรด ำเนินกำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม โดยจดัใหม้กีำรปรบัปรุง ตดิตำมและพฒันำระบบอย่ำงต่อเนื่อง โดยสอดคลอ้ง
กบัขอ้ก ำหนดมำตรฐำน ISO 14001 
 สบืเนื่องจำกเหตุเพลงิไหม ้ซึง่ก่อใหเ้กดิมลภำวะทำงอำกำศนัน้ บรษิทัฯ พยำยำมอย่ำงดทีีสุ่ดเพื่อใหเ้จำ้หน้ำที่
ควบคุมเพลิงได้อย่ำงรวดเร็ว ส่วนของน ้ำที่ใช้ดับเพลิง บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรบ ำบดัให้ค่ำน ้ำเสียเหล่ำนัน้เข้ำสู่ใน
มำตรฐำนอุตสำหกรรมก่อนปล่อยออกสูร่ะบบสำธำรณะ  
 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิำท หรอืถูกฟ้องรอ้งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
 ( 2.3.4 )   งานท่ียงัไม่ส่งมอบ   - ไม่ม ี- 
 

  3.  ธรุกิจการค้า 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    การประกอบธรุกิจของบริษทั 
   เป็นกำรด ำเนินธุรกจิด้ำนคอมพวิเตอร ์และเทคโนโลยสีำรสนเทศตัง้แต่ปี 2525 เป็นบรษิัทที่ด ำเนินธุรกจิ
ดำ้น Information Technology (IT) อนัดบัต้นๆ ของประเทศไทย ปจัจุบนัมสีนิคำ้และบรกิำรดำ้นคอมพวิเตอร ์และ
เทคโนโลยสีำรสนเทศทีค่รอบคลุมและหลำกหลำย  ส ำหรบัธุรกจิขนำดตัง้แต่ Small Office  Home Office (SOHO) ถงึ
องคก์รธุรกจิขนำดใหญ่ (Large Enterprise) ทัง้ในสว่นกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และสว่นภูมภิำค และขยำยธุรกจิครอบคลุม
ไปสูป่ระเทศลำว ในปี 2555 ดว้ย   
    ( 3.1 )  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 ปจัจุบนับรษิทัฯ ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้รวมถงึบรกิำรต่ำงๆ มำกมำย 
อำท ิ
          -  ไดร้บัแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรดำ้นผลติภณัฑส์นิคำ้ Server และ  Storage  จำก บรษิทั
ไอ บ ีเอม็ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดแ้ก่ IBM Power Systems (ทัง้ AIX และ iO5) และ Storage ครบ Production 
Line ตัง้แต่ Low End ถงึ High End Storage รวมถงึอุปกรณ์ Switch/Network ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรเชื่อมต่อและ 
IBM PureFlex ; Integrated Solution จำก IBM ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัควำมเชื่อถอืให้เป็นผูจ้ ำหน่ำยหลกัในประเทศ
ไทย  
  -  ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรดำ้นผลติภณัฑส์นิคำ้ Software จำกบรษิทั ไอ บ ี
เอม็ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่ประกอบดว้ยสนิคำ้ครบทุกกลุ่ม ทัง้หมด 8 กลุ่มอนัไดแ้ก่ 
   *   Application Integration and Middleware (AIM) ผลติภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ Websphere  
   *   Cloud and Smart Infrastructure (CS&I) ผลติภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ Tivoli – Software ใน
ด้ำนกำรจัดกำร กำรเก็บข้อมูล (Backup) รวมถึงกำรบริหำรระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐำนที่ส ำคัญส ำหรับ Cloud 
Technology   

   *   Collaboration ผลติภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ Lotus  - Software ส ำหรบั  Workflow, Portal 
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   *   Information Management (IM) ผลติภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ DB2 รวมถงึ Data Warehouse 
ซึง่บรษิัทฯ ได้รบัเกยีรตเิป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรส ำหรบั  Pure Data for Analytics (ชื่อเดมิคอื 
Netezza) Data Warehouse Appliances จำก IBM ในประเทศไทย 

   *   Business Analytics ผลติภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ Cognos, SPSS,Software ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
วเิครำะหข์อ้มลู 
   *  Security Systems Software ทีเ่กีย่วขอ้งส ำหรบัระบบควำมปลอดภยัของระบบ IT 

   *     Industry Solution – Software ทีใ่ชง้ำนกบัธุรกจิดำ้นต่ำงๆ  
   *    Rational – Software ส ำหรบักำรทดสอบ ตรวจสอบ ควำมถูกตอ้งของระบบงำน Software 
 -   ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรด้ำนผลิตภัณฑ์บริกำรจำก IBM Global 
Technology Services (GTS) IBM (ประเทศไทย) จ ำกดั อนัประกอบไปดว้ย กำรซ่อมบ ำรุง (Maintenance 
Agreement: MA) กำรตดิตัง้ระบบและกำร Implement ระบบงำน (GTS Implementation Sevices) รวมถงึกำร
ขำย  Cloud Services ของ IBM  
 -  ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรดำ้นผลติภณัฑจ์ำก Lenovo (ประเทศไทย) ส ำหรบั
Intel Server and Flex Systems รวมถงึ OEM Storage Products 

  - ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร ส ำหรบัผลติภณัฑส์นิคำ้ Acronis ซึง่เป็น Backup 
Software จำกประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

  - ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร ส ำหรบัผลติภณัฑ์สนิค้ำ CommVault ซึ่งเป็น 

Backup Software ทีม่ำแรงจำกประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

 - ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย ผลติภณัฑส์นิคำ้จำก Hewlett Packard 

 -  ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรในประเทศไทยจำก Ronsycs กลุ่มผลติภณัฑส์นิคำ้

ดำ้น  Reader / Encoder และ PIN Pad 
  -  ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรในประเทศไทยจำก NCR กลุ่มผลติภณัฑ์ด้ำน

ATMs, ATM Security, Banking Software, Mobile Banking, Branch Transformation และ Payment 
and Imaging  
 - ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย ผลติภณัฑส์นิค้ำจำก Lexmark International Co., Ltd. ซึ่ง

ประกอบดว้ยสนิคำ้ Printer, Toner and Software Solution รวมถงึสนิคำ้ทุกชนิดภำยใตแ้บรนด ์LEXMARK 
 -  ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น Master Dealer ผลติภณัฑส์นิคำ้จำก Samsung (Thailand) Co., Ltd. ส ำหรบั
กลุ่มกลอ้งวงจรปิด และอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยใตแ้บรนด ์Samsung 
 -  ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น Gold Server Platform และ Gold Datacenter จำก Microsoft Corporation  
  -  ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น Select Certified Partner และ Advance Unified Computing Technology 
Specialization จำก Cisco System (Thailand) Co., Ltd. 
  -  ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น Authorized Reseller จำก Apple South Asia (Thailand) Co., Ltd. 
  -  ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น Authorized service Provider จำก Lenovo, HP, Epson , Samsung และ  
Lexmark 
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   -  นอกจำกนี้ยงัมผีลติภณัฑ์ต่ำงๆ อกีเช่น สนิค้ำ PC, ThinkPad, Server ของ Lenovo, สนิค้ำ 
Hardware และ Solutionต่ำงๆ ของ HP, Ronsyncs, Epson, Samsung, Canon, Fujitsu, Dell, Acer และ
อื่นๆ 
     -  รวมถึงกำรให้บรกิำร ซ่อมแซม ดูแล บ ำรุงรกัษำ  Hardware และ Software  และระบบ Network 
พรอ้มอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทัง้รบัออกแบบ และพฒันำระบบต่ำงๆ  
   - จ ำหน่ำย บรกิำร ตดิตัง้ ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) และระบบรกัษำควำมปลอดภยัอื่นๆ 

   - บริกำรออกแบบ พฒันำระบบงำน (Application Software development รวมถึง Mobile 

Application บน IOS และ Android ) ตดิตัง้และอบรมกำรใชง้ำน  

   -  บรกิำรกูข้อ้มูลใน Media ต่ำงๆ เช่น Hard Disk, Flash Drive, Memory card ทีส่ญูหำย ดว้ยระบบ 
Clean room class 100 ตัง้แต่ปี 2547 ตลอดทัง้กูข้อ้มูลทุกระบบปฏบิตักิำรเช่น DOS, Windows, Linux, Unix, 
Novell และ  Macintosh ซึง่เกบ็รกัษำขอ้มลูเป็นควำมลบัของลกูคำ้อย่ำงเขม้งวด 

  ( 3.2 )  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
  ( 3.2 ก)  การท าการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีส าคญัในปีท่ีผา่นมา 

            บรษิทัฯ ท ำกำรตลำดโดยมุ่งเน้นจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหต้รงตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้ และส่งมอบใหต้รงตำม
ก ำหนด ดว้ยคุณภำพตำมทีต่กลงกนัไว ้โดยยดึถอืหลกักำรมจีรยิธรรมต่อคู่แขง่ 
 ลกัษณะของลกูค้า หรือกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
 เป็นสถำบนักำรเงนิ  หน่วยงำนรำชกำร นิติบุคคลต่ำงๆ ที่ใช้ผลติภณัฑ์เทคโนโลยสีำรสนเทศ ซึ่งมมีำกขึน้
ตลอดเวลำ ทัง้กรุงเทพ ปรมิณฑล และต่ำงจงัหวดั 
 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  
 เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยของ IBM ทีม่ชี่องทำงจดัจ ำหน่ำยผ่ำนหุน้ส่วนทำงธุรกจิ (Business Partners) ซึง่ม ี

Solutions เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้ำที่ใชอ้กีต่อหนึ่ง และมสีำยธุรกจิที่จะจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำยี่หอ้อื่นๆ และใหบ้รกิำรแก่
ลกูคำ้โดยตรง   
 สดัส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
 บรษิทัฯ จ ำหน่ำยสนิคำ้ และใหบ้รกิำรต่ำงๆ ในประเทศเกอืบทัง้หมด  โดยเริม่มกีำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ของ IBM 
ไปสูป่ระเทศลำวตัง้แต่ปี 2555  
 การพ่ึงพิงลกูค้า หรือผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดรายหน่ึงเกิน  30 % ของรายได้รวม 
 บรษิทัฯ ไม่มกีำรพึง่พงิลกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งเกนิ 30 % ของรำยไดร้วม 
  ( 3.2 ข )  ภาวะการแข่งขนั 
 สภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

มกีำรแขง่ขนัสงูขึน้เรื่อยๆ  โดยเฉพำะดำ้นรำคำ เนื่องจำกมผีูป้ระกอบกำรรำยใหม่เขำ้สูธุ่รกจิอย่ำงต่อเนื่อง 
  แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
 -  แนวโน้มอุตสำหกรรม ยงัมกีำรเจรญิเตบิโต และขยำยกำรใชง้ำน IT มำกขึน้ทัง้ภำครฐั และเอกชน 

 -  ภำวะอุตสำหกรรมคอมพวิเตอร ์มคีู่แขง่จ ำนวนมำก ในกำรประกอบกจิกำรคลำ้ยๆ กบับรษิทัฯ   
 -  ขนำดของบรษิทัฯ อยู่ในระดบักลำง เมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ขนั 
 -  สถำนภำพ และศกัยภำพในกำรแข่งขนันัน้ บริษัทฯ มีควำมมัน่คง มีระบบกำรเงินที่มีวนิัยรองรบั ซึ่งมี
ศกัยภำพในกำรแขง่ขนัสงู เนื่องจำกมกีำรพฒันำในควำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้งแก่บุคคลำกรของบรษิทัฯ อย่ำงต่อเนื่อง  บรษิทัฯ 
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รกัษำคุณภำพในกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ และใหบ้รกิำร สำมำรถตอบสนองตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้ เป็นทีไ่วว้ำงใจของ
ลกูคำ้มำยำวนำนต่อเนื่องกว่ำ 30 ปี   
  ( 3.3 ) การจดัหาผลิตภณัฑ ์หรือบริการ  
             ( 3.3 ก )  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์
 -  ธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นกำรซือ้ขำยสนิคำ้ และใหบ้รกิำร  
 -   กำรจดัหำผลติภณัฑเ์พื่อจ ำหน่ำย ไดจ้ำกตวัแทนสนิคำ้ในประเทศไทย เช่น บรษิทัฯ เป็นผูแ้ทนจดัจ ำหน่ำย
ใหก้บั บรษิทั ไอ บ ีเอม็ (ประเทศไทย) จ ำกดั บำงผลติภณัฑต์อ้งสัง่ซือ้จำก IBM ต่ำงประเทศดว้ย 
 -   จ ำนวนผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหบ้รษิทัฯ มมีำกกว่ำ 10 รำย 
 -   บรษิัทฯ พึ่งพงิผู้จดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ให้บรษิทัฯ อย่ำงมนีัยส ำคญั คอืบรษิัท ไอ บ ีเอม็ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
จ ำนวน 1 รำย  โดยมลีกัษณะควำมสมัพนัธ ์คอื บรษิทัฯ เป็นคู่คำ้ระดบั Distributor ของบรษิทัดงักล่ำว โดยมปีระเภท
สนิคำ้ทีซ่ือ้คอื Hardware และ Software ผลติภณัฑบ์รกิำรตำมทีไ่ดก้ล่ำวขำ้งตน้ 
 -   ควำมเสีย่งของกำรพึ่งพงิผูจ้ดัจ ำหน่ำยดงักล่ำวขำ้งต้น คอืบรษิัทดงักล่ำวแต่งตัง้ผู้อื่นเป็นผู้แทนจ ำหน่ำย
สนิคำ้ให ้มำกกว่ำในปจัจุบนั ซึง่อำจท ำใหป้รมิำณกำรขำยสนิคำ้ลดลง  บรษิทัฯ ประเมนิว่ำโอกำสเกดิอยู่ในระดบัต ่ำ แต่
ถ้ำเกดิขึน้อำจมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ ค่อนขำ้งสูง  ทัง้นี้บรษิทัฯ มมีำตรกำรจดักำรโดยรกัษำควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัคู่ค้ำ 
พฒันำควำมสำมำรถของทมีงำน มวีนิยัทำงกำรเงนิทีเ่ขม้งวด เพื่อรกัษำชื่อเสยีงและควำมมัน่ใจทำงกำรคำ้ทีม่ต่ีอกนั 
  ( 3.3 ข ) เร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือก าจดัวตัถดิุบเหลือใช้ 
         -  ธุรกจิคอมพวิเตอรท์ีบ่รษิทัฯ ซือ้ขำยไม่มวีตัถุดบิเหลอืใช ้ไม่มโีรงงำนทีอ่ำจมผีลต่อมลภำวะ ดงันัน้ในระดบันี้
ไม่มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  จงึไม่มขีอ้พพิำทหรอืถูกฟ้องรอ้งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
  ( 3.4 )  งานท่ียงัไม่ส่งมอบ      
 ไม่มงีำนทีม่มีลูค่ำสงูเกนิรอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วม คำ้งสง่มอบ 

       
  4.  ธรุกิจพลงังาน 
         การประกอบธรุกิจของบริษทั 
  บรษิทัฯ มกีำรลงทุนในธุรกจิพลงังำน ทัง้ในประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี และในประเทศไทย ตำมขอ้มูล
ดงัต่อไปนี้ 

 ( 4.1 )  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
1. กำรผลติกระแสไฟฟ้ำในประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี ปจัจุบนับรษิทัฯมกีำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำทัง้หมด 3 

แห่ง อยู่ในมณฑลเจอ้เจยีง 2 แห่ง และในมณฑลยูนนำน 1 แห่ง ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน ้ำ โดยในส่วน
ของโรงไฟฟ้ำ จดัส่งให้กำรไฟฟ้ำทอ้งถิน่ผ่ำนสำยส่งทีก่ ำหนดให ้ส่วนไอน ้ำจดัส่งผ่ำนเครอืข่ำยท่อส่งในเขตนิคมอุตสำ
หกรมนัน้ๆ 

2. กำรผลติกระแสไฟฟ้ำในประเทศไทย บรษิัทฯ มกีำรลงทุนในโครงกำรผู้ผลติไฟฟ้ำอสิระ (Independent 
Power Producer: IPP) คอืบรษิทั รำชบุรเีพำเวอร ์จ ำกดั (RPCL) โดยเป็นโรงไฟฟ้ำแบบพลงังำนควำมรอ้นร่วมทีใ่ช้
ก๊ำซธรรมชำตเิป็นเชือ้เพลงิหลกัเพื่อผลติกระแสไฟฟ้ำ และจ ำหน่ำยใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ภำยใต้สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ (“PPA”) เป็นเวลำ 25 ปี บรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรลงทุนจ ำนวน 732.5 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 
10 ของทุนจดทะเบยีนของ RPCL โดย RPCL มกี ำลงักำรผลติ 1,400 เมกะวตัต ์
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ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ ากดัการประกอบธรุกิจ 
กำรลงทุนธุรกจิพลงังำนในประเทศจนี มปีจัจยัทีก่ระทบต่อกำรขยำยธุรกจิ คอื กำรลงทุนขยำยก ำลงักำรผลติ 

ค่อนขำ้งใช้เวลำนำน และมคีวำมยำกในกำรขออนุมตัิ เนื่องจำกรฐับำลมคีวำมเขม้งวด โดยจะมกีำรอนุมตัิให้เฉพำะ
โครงกำรทีใ่ชเ้ทคโนโลยีท่ีส่งูขึน้ มปีระสทิธภิำพมำกขึน้และสำมำรถควบคุมมลพษิในเกณฑอ์ตัรำทีส่งูขึน้ ท ำใหม้ตี้นทุน
กำรลงทุนในโครงกำรสงูขึน้ เป็นผลสบืเนื่องมำจำกกำรตื่นตวัเรื่องอำกำศเป็นพษิ และกำรปล่อยมลภำวะต่อสิง่แวดลอ้ม 

( 4.2 ) การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
( 4.2 ก ) การท าการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีส าคญัในปีท่ีผา่นมา 
  กลยทุธก์ารแข่งขนั 
ผลติภณัฑก์ระแสไฟฟ้ำในประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี จดัจ ำหน่ำยทัง้หมดตำมปรมิำณทีผ่ลติได้ให้กำร

ไฟฟ้ำทอ้งถิน่หรอืภูมภิำค รำคำจะถูกก ำหนดโดยรฐับำล  
สว่นผลติภณัฑไ์อน ้ำ จดัจ ำหน่ำยตำมปรมิำณควำมต้องกำรของผูใ้ช ้ซึง่เป็นโรงงำนอุตสำหกรรม ในเขตนิคม

อุตสำหกรรม และใกลเ้คยีง ตำมรำคำทีไ่ดต้กลงไว ้ซึง่จะแตกต่ำงตำมปรมิำณและคุณภำพทีต่้องกำร และรำคำไอน ้ำจะ
ปรบัปรุงตำมรำคำเชือ้เพลงิถ่ำนหนิทีเ่ปลีย่นแปลงไป ปจัจุบนัรฐับำลทอ้งถิน่พยำยำมผลกัดนันโยบำยใหใ้ชไ้อน ้ำจำกโรง
ผลติไฟฟ้ำและไอน ้ำ (Cogeneration Power Plant)  และปิดกำรใช ้Bolier ของแต่ละโรงงำน เพื่อให้บรรลุถึง
นโยบำยกำรลดมลภำวะ ซึง่เป็นผลดต่ีอผลประกอบกำรของโรงไฟฟ้ำ 

ลกัษณะลกูค้า 
ผลติภณัฑ์กระแสไฟฟ้ำ จะเป็นกำรไฟฟ้ำทอ้งถิน่เป็นผูร้บัซือ้ไฟฟ้ำทัง้หมดที่ผลติได้ ส่วนผลติภณัฑ์ไอน ้ำจะ

เป็นโรงงำนในเขตอุตสำหกรรม และในเขตใกลเ้คยีง 
กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
กำรไฟฟ้ำทอ้งถิน่ จะเป็นลูกคำ้รำยเดยีวของผลติภณัฑ์ไฟฟ้ำ และโรงงำนอุตสำหกรรมทีใ่ชไ้อน ้ำในกำรผลติ 

อนัไดแ้ก่ อุตสำหกรรมเคม ีอุตสำหกรรมสิง่ทอ เครื่องนุ่งห่ม ฟอกยอ้ม อุตสำหกรรมอำหำรและอุตสำหกรรมอื่นๆ ทีใ่ช้
ไอน ้ำในปรมิำณมำกและต่อเนื่อง 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
ผลติภณัฑ์ไฟฟ้ำจะจดัส่งและจ ำหน่ำยผ่ำนสำยส่งแรงสูงเชื่อมกบัเครือข่ำยสำยส่งของกำรไฟฟ้ำ ส่วนไอน ้ำ

จ ำหน่ำยผ่ำนท่อไอน ้ำทีท่ำงโรงงำนวำงเป็นเครอืขำ่ยอยู่รอบบรเิวณในเขตนิคม เพื่อใหโ้รงงำนอุตสำหกรรมเชื่อมต่อได้ 
 ( 4.2 ข ) ภาวะการแข่งขนั  
   สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมในปีท่ีผา่นมา 
โรงไฟฟ้ำยงัคงสำมำรถจดัส่งไอน ้ำไดใ้นปรมิำณทีเ่พิม่มำกขึน้ เนื่องจำกควำมต้องกำรที่มมีำกขึน้เป็นผลให้

สำมำรถผลติไฟฟ้ำไดม้ำกขึน้ดว้ย เน่ืองจำกโควต้ำกำรขำยไฟฟ้ำองิจำกปรมิำณกำรขำยไอน ้ำ ดงันัน้สภำพกำรแข่งขนั
ค่อนขำ้งมน้ีอย 

   แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
   เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกจิชะลอตวั และรฐับำลใหค้วำมส ำคญัเกี่ยวกบัเรื่องสิง่แวดลอ้มมำกขึน้ เป็นผลมำ

จำกมลพิษ หมอกควนัพิษที่เกิดขึ้น ประชำชนมีควำมตื่นตัวมำกขึ้น ข้อก ำหนดทำงสิง่แวดล้อมเข้มงวดมำกขึ้น มี
ผลกระทบให้กำรผลิตลดลง รำคำถ่ำนหนิค่อนขำ้งทรงตวั เป็นผลดต่ีอต้นทุนและผลประกอบกำร ในส่วนของไอน ้ำ 
ปรมิำณกำรจดัสง่มมีำกขึน้ จำกกำรขยำยก ำลงักำรผลติของผูใ้ช ้และรฐับำลทอ้งถิน่ไดผ้ลกัดนัโครงกำรใหม่ๆ จงึยงัคง
เป็นผลดต่ีอผลประกอบกำรของโรงไฟฟ้ำ ในส่วนของสภำพกำรแข่งขนัในอนำคตของโรงไฟฟ้ำมน้ีอยมำก เน่ืองจำก
ผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ตอ้งไดร้บัใบอนุญำตจำกภำครฐั 
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  ( 4.3 )  การจดัหาผลิตภณัฑ ์หรือบริการ 

  ( 4.3 ก )  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑเ์พ่ือจ าหน่ายในปีท่ีผา่นมา 
  โรงงำนไฟฟ้ำในประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนีทีบ่รษิทัฯ ลงทุนจะใชถ่้ำนหนิเป็นวตัถุดบิหลกัในกำรผลติ  

ในปีที่ผ่ำนมำ รำคำถ่ำนหนิค่อนขำ้งจะคงที่ ท ำให้ต้นทุนกำรผลติของโรงไฟฟ้ำไม่เปลีย่นแปลงมำกนัก สำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนไดด้ ี ถ่ำนหนิเป็นวตัถุดบิส ำคญั โดยส่วนใหญ่จะมำจำกทำงภำคตะวนัตกเฉียงเหนือของจนี โดยจดัส่งมำ
ทำงเรอืและรถยนตเ์ขำ้สูโ่รงงำน 

  ( 4.3 ข ) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการก าจดัวตัถดิุบเหลือใช้ 
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนีมนีโยบำยกำรควบคุมสิง่แวดล้อมที่เพิม่มำกขึน้ ท ำให้ต้องมกีำรลงทุนเพิม่

อุปกรณ์ต่ำงๆ เพิม่กระบวนกำรก ำจดัและดกัจบัสิง่ทีเ่ป็นพษิและเศษวสัดุเหลอืใชใ้นเกณฑส์งูขึน้ 
 ( 4.4 )  ผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา 
ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกจิไฟฟ้ำยงัอยู่ในเกณฑค์่อนขำ้งด ีเนื่องจำกรำคำต้นทุนวตัถุดบิคอืถ่ำนหนิยงัทรงตวั 

ไม่สำมำรถปรบัตวัสงูขึน้ได ้ในขณะทีก่ำรขำยไอน ้ำยงัคงมปีรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ ผลก ำไรของทัง้ 2 โรงงำนทีม่ณฑล
เจอ้เจยีงใหผ้ลตอบแทนกำรลงทุนเป็นทีน่่ำพอใจ   

 ( 4.5 )  ปัจจยัความเส่ียง 
ปจัจยัควำมเสีย่งถือว่ำยงัอยู่ในระดบัต ่ำ เนื่องจำกอตัรำกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิลดลง ท ำใหป้รมิำณควำม

ต้องกำรถ่ำนหินไม่เพิ่มขึ้น รำคำจึงทรงตัวไม่สำมำรถปรบัเพิ่มขึ้นได้ เป็นผลให้ต้นทุนถ่ำนหินสำมำรถควบคุมได ้
ในขณะทีส่ำมำรถจดัสง่ไอน ้ำเพิม่มำกขึน้ตำมควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้ ท ำใหผ้ลประกอบกำรออกมำค่อนขำ้งด ี
  

     5.  ธรุกิจเคมี 
  การประกอบธรุกิจของบริษทั 

( 5.1 ) ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
บรษิทัฯ ลงทุนในธุรกจิเคมชีื่อ Taixing - Union Zond Chemical Co., Ltd.  ตัง้อยู่ทีเ่มอืง Taixing 

มณฑลเจยีงซู ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2550 ท ำกำรผลติ Phthalic Anhydride (PA) ซึง่
เป็นสำรเคมีหลกัและ Fumaric Acid ซึ่งเป็นผลผลิตรองที่ใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตพลำสติก (Plasticizer) 
โดยเฉพำะ PVC และอื่นๆ โดยโรงงำนเคมยีงัไดผ้ลติไอน ้ำเพื่อขำยผ่ำนโรงไฟฟ้ำ  

ปจัจยัส ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อโอกำสหรอืขอ้จ ำกดักำรประกอบธุรกจิ  
 ธุรกจิเคมถีูกก ำหนดโดยรฐับำล ใหส้ำมำรถจดัตัง้ไดเ้ฉพำะในเขตนิคมอุตสำหกรรมเคมเีท่ำนัน้  กำรจดัตัง้และ

ขยำยก ำลงักำรผลติจะต้องผ่ำนกำรประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยเศรษฐกจิอยู่ในภำวะชะลอตวั รำคำสนิคำ้จงึ
ไม่สำมำรถปรบัตวัสูงขึน้  ในขณะที่รำคำวตัถุดบิกย็งัคงอยู่ในระดบัที่สงูอยู่   เนื่องจำกภำวะผูกขำดของอุตสำหกรรม     
ปิโตรเคม ี

( 5.2 )  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 ( 5.2 ก )  การท าการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีส าคญัในปีท่ีผา่นมา 
  โรงงำนสำมำรถเปิดตลำดทำงตอนใต้ของประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี ซึ่งปจัจุบนัเป็นตลำดหลกั และ

ทำงโรงงำนไดเ้ริม่ท ำตลำดส ำหรบัผลติภณัฑ ์Fumaric Acid แต่ยงัไม่เป็นทีย่อมรบั เน่ืองจำกปญัหำคุณภำพ ซึง่ทำง
โรงงำนก ำลงัด ำเนินกำรปรบัปรุงอยู่ 

 



   

  

 

23 

 
   ( 5.2 ข )   ภาวะการแข่งขนั 
   สภำพกำรแขง่ขนัภำยในอุตสำหกรรมในปีทีผ่่ำนมำ 
   ผลติภณัฑ ์PA ยงัคงมกีำรแขง่ขนัรุนแรง เน่ืองจำกอุปทำนในภำคกำรผลติมมีำกกว่ำอุปสงคใ์นตลำด ท ำให้

รำคำขำยค่อนขำ้งอ่อนตวัลง ไม่สำมำรถปรบัตวัใหส้งูขึน้ได ้
   แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
   อุตสำหกรรมกำรผลติ PA จะยงัคงมกีำรปรบัตวัลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกภำวะอุปทำนจำกกำรผลติมำกกว่ำ

ควำมตอ้งกำรของตลำด อนัเป็นผลต่อเนื่องมำจำกสภำพเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั สภำพกำรแขง่ขนัยงัคงมคีวำมรุนแรง 
   ( 5.3 ) การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
   ( 5.3 ก )  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑเ์พ่ือจ าหน่ายในปีท่ีผา่นมา 
ทำงโรงงำนมกีำรจดัหำวตัถุดบิ o-Xylene จำกโรงงำนปิโตรเคมใีนเขตลุ่มน ้ำแยงซเีกยีง และขนส่งทำงเรือ 

สว่นวตัถุดบิ Naphthalene ไดจ้ำกโรงงำนถ่ำน Coke  
  ( 5.3 ข ) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการก าจดัวตัถดิุบเหลือใช้    
 โรงงำน Taixing -Union Zond Chemical Co., Ltd.  ตัง้อยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมเคมโีดยตรง  ซึง่

โดยปกตทิำงหน่วยรำชกำรมขีอ้ก ำหนดเขม้งวดส ำหรบัโรงงำนทีจ่ดัตัง้ในเขตนิคมอยู่แล้ว จงึผ่ำนมำตรฐำนขอ้ก ำหนด
ทำงสิง่แวดลอ้มทีท่ำงเขตนิคมและรฐับำลบงัคบั 

  ( 5.4 )  ผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา 
 เนื่องจำกควำมผนัผวนทำงเศรษฐกจิ ท ำให้โรงงำน Taixing -Union Zond Chemical Co., Ltd. มผีล

กำรด ำเนินงำนยงัไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
   ( 5.5 )  ปัจจยัความเส่ียง 

   จำกสภำพเศรษฐกจิในประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี ที่มภีำวะชะลอตวั และมคีวำมผนัผวนของต้นทุน
วตัถุดบิเคม ีท ำใหไ้ม่สำมำรถปรบัรำคำขำยขึน้ได ้จงึมผีลกระทบต่อผลประกอบกำรของโรงงำนทีบ่รษิทัลงทุน 
   

         6.  ธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์
 การประกอบธรุกิจของบริษทั 

( 6.1 ) ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
   บรษิทัฯ ลงทุนเกีย่วกบัธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยใ์นประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี ทีเ่มอืง Jiashan และ เมอืง 

Shaoxing ในมณฑล Zhejiang โดยเป็นโครงกำรก่อสรำ้งคอนโดมเินียมทีอ่ยู่อำศยัเพื่อขำย  มพีืน้ทีก่่อสรำ้งทัง้หมด 

250,000 ตำรำงเมตร และ 30,000 ตำรำงเมตร ตำมล ำดบั ส ำหรบัโครงกำร Jiashan แบ่งเป็น 3 Phase มทีัง้อำคำร
สงูและอำคำรเดีย่ว สว่นโครงกำรที ่Shaoxing จะเป็นโครงกำรทีพ่กัอำศยัพรอ้มอำคำรพำณิชย ์

ปจัจยัส ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อโอกำสหรอืขอ้จ ำกดักำรประกอบธุรกจิ  
 เนื่ องจำกภำวะเศรษฐกิจของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนชะลอตัว  อีกทัง้นโยบำยควบคุมรำคำ
อสงัหำรมิทรพัย์ และนโยบำยกำรให้เงนิกู้เพื่อชือ้บำ้นของธนำคำร ท ำใหก้ำรขำยอำคำรที่พกัอำศยัชะลอตวัลง อีกทัง้
รำคำอสงัหำรมิทรพัยม์กีำรปรบัตวัลดลง 
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 ( 6.2 )  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

( 6.2 ก ) การท าการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีส าคญัในปีท่ีผา่นมา 
 กลยทุธก์ารแข่งขนั 
 โครงกำร Jiashan  ถือเป็นโครงกำรทีอ่ยู่อำศยัทีด่ ีทีม่คีุณภำพ สำมำรถดงึดูดลูกคำ้ได้ ไดร้บักำรกล่ำวขำน
จำกทอ้งถิน่ ยกใหเ้ป็นโครงกำรระดบัคุณภำพทีด่ ีอย่ำงไรกต็ำม แต่รำคำกไ็ดป้รบัตวัลดลงตำมสภำวะกำรแข่งขนั ช่วงที่
ผ่ำนมำไดเ้ปิดตวัขำยหอ้งพกัชนิดทีม่พีืน้ทีใ่หญ่ เพื่อรองรบัครอบครวัขนำดใหญ่ ประกอบกบักำรผ่อนคลำยนโยบำยกำร
ใหส้นิเชื่อของธนำคำรในช่วงปลำยปี ท ำใหก้ำรขำยค่อนขำ้งเริม่จะมคีวำมคล่องตวัมำกขึน้ 
 ลกัษณะลกูค้า 
 ส่วนใหญ่ลูกค้ำที่จองซื้อโครงกำร จะเป็นผู้ที่อำศยัอยู่ในท้องถิ่นที่มีรำยได้ขนำดปำนกลำงถึงระดบัสูง ซึ่งมี
ควำมตอ้งกำรเปลีย่นทีพ่กัอำศยัใหม้คีุณภำพมำกขึน้ 
 กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
 ผูม้รีำยไดข้นำดปำนกลำงถงึระดบัสงูขึน้ไป ซึง่อำศยัอยู่ในทอ้งถิน่ 
 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 โครงกำรมสี ำนกังำนขำยและพนกังำนขำยโดยตรง อกีทัง้ยงัไดร้่วมงำนแสดงสนิคำ้บำ้นพกัและทีอ่ยู่อำศยัทีจ่ดั
ในทอ้งถิน่เป็นประจ ำทุกปี 
  ( 6.2 ข )  ภาวะการแข่งขนั  
  สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมในปีท่ีผา่นมา 
 กำรแขง่ขนัยงัคงมมีำกขึน้ เน่ืองจำกมโีครงกำรใหม่ๆ ทีท่ยอยเปิดตวั ท ำใหผู้ซ้ือ้มทีำงเลอืกมำกขึน้ แต่กำรซือ้
เพิม่ไม่มำก เป็นผลใหร้ำคำอ่อนตวัลงมำบำ้ง 
 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
 จำกกำรผ่อนคลำยนโยบำยกำรให้สนิเชื่อเพื่อที่อยู่อำศยัของภำคธนำคำรในช่วงปลำยปี ช่วยกระตุ้นกำรซื้อ
บำ้น และภำวะของอุตสำหกรรมใหด้ขีึน้ไดเ้ลก็น้อย ในขณะทีส่ภำพกำรแขง่ขนัในอนำคตมเีพิม่ขึน้  
  ( 6.3 )  การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 ( 6.3 ก ) ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑเ์พ่ือจ าหน่ายในปีท่ีผา่นมา 
 ตวัโครงกำรไดแ้ยกงำนก่อสรำ้งออกเป็นส่วนๆ และว่ำจำ้งบรษิทัก่อสรำ้งในกำรด ำเนินกำรตำมควำมคบืหน้ำ
ของกำรก่อสรำ้งในแต่ละช่วง (phase) 
    ( 6.3 ข ) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการก าจดัวตัถดิุบเหลือใช้ 
   มลพษิต่ำงๆ ทีอ่ำจจะเกดิจำกกำรก่อสรำ้ง ยงัอยู่ในเกณฑต์ำมมำตรฐำนทีร่ฐัก ำหนด    

  ( 6.4 )  ผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา 
   ในรอบปี 2557 ผลกำรด ำเนินงำนยงัขำดทุนเลก็น้อย 
   ( 6.5 )  ปัจจยัความเส่ียง   
   ขึน้อยู่กบัปรมิำณกำรขำยและนโยบำยกำรควบคุมอสงัหำรมิทรพัย์ของรฐับำล ซึง่ท ำใหอ้ำจมผีลกระทบต่อ
รำคำขำย 
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 7.  ธรุกิจโรงแรม 
 
  บรษิทัฯ มกีำรลงทุนในธุรกจิโรงแรมเมื่อกลำงปี 2557 ซึ่งเป็นกำรขยำยธุรกจิเพิม่ดว้ยเงนิลงทุน 3,200 ลำ้น
บำท โดยกำรเขำ้ซือ้ธุรกจิและทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งในกำรประกอบธุรกจิโรงแรม ภำยใตช้ื่อทำงกำรคำ้ คอื โรงแรมฮลิตนั 
หวัหนิ รสีอร์ท แอนด์ สปำ ซึ่งตัง้อยู่ที่อ ำเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ในปี 2557 ยงัมผีลประกอบกำรไม่เตม็ปี 
ประกอบกบัรำยไดข้องธุรกจินี้ผนัผวนตำมฤดกูำล ซึง่มขีอ้มลูทีส่ ำคญัดงันี้ 
  ( 7.1 )  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
  เป็นธุรกจิประเภทโรงแรมระดบั 5 ดำวใจกลำงเมอืงหวัหนิ ทีส่ำมำรถเหน็ทศันียภำพของทะเลอ่ำวไทย จำก
ห้องพักที่ให้เช่ำได้ทุกห้อง พร้อมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไว้บริกำรลูกค้ำคือ สระว่ำยน ้ำขนำดใหญ่ สนำมเทนนิส 
สนำมสควอช หอ้งอบไอน ้ำ หอ้งซำวน่ำ สปำ และฟิตเนส หอ้งประชุมและจดัเลีย้ง ตลอดทัง้หอ้งอำหำรและบำร ์หลำย
รปูแบบ 
 ธุรกิจนี้ เป็นธุรกิจที่ต้องได้รบัใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและห้องอำหำร ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ
ใบอนุญำตครบถว้นจำกทำงรำชกำร และยงัมอีำยุกำรใชง้ำนได ้
  ( 7.2 ) การตลาดและการแข่งขนั 
  ( 7.2 ก ) การท าการตลาดของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส าคญั 
       นโยบายการตลาด   
 บรษิัทฯ มนีโยบำยท ำกำรตลำดทัง้ในประเทศ และต่ำงประเทศ ทัง้ในแถบเอเซยีและยุโรป และขยำยไปยงั
รสัเซยี และตะวนัออกกลำงดว้ยสือ่โฆษณำ และรปูแบบทีด่งึดดูควำมสนใจ 
       กลยทุธก์ารแข่งขนั    
 บรษิัทฯ มกีลยุทธ์กำรแข่งขนัโดย จดัปรบัปรุงห้องพกัให้อยู่ในระดบัดคีุณภำพ 5 ดำว บรกิำรอำหำรให้มี
คุณภำพเพื่อสนองตำมควำมประสงคข์องลกูคำ้ จดัโปรแกรมกำรสง่เสรมิกำรขำยใหแ้ขง่ขนัไดก้บัคู่แขง่ 
       ลกัษณะลกูค้าและความสมัพนัธ์  
 ลกัษณะลกูคำ้เป็นประเภทนกัท่องเทีย่ว นกัธุรกจิ องคก์รภำครฐั สถำนทตู ลูกคำ้ประเภทจดัประชุมสมัมนำ คู่
สมรส กรุ๊ฟทวัร ์บรษิทัเอเยนซีร่บัจองหอ้งพกัโรงแรม ถงึแมว้่ำลกูคำ้เหล่ำน้ีไม่มคีวำมสมัพนัธ ์หรอืเกีย่วขอ้งกบั บรษิทัฯ 
แต่ทำงโรงแรมตอ้งรกัษำสมัพนัธภำพทีด่ไีวต้ลอดไป 
       กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
 นกัท่องเทีย่วทัง้สว่นตวัและประเภทเป็นกลุ่ม นกัธุรกจิ นิตบิุคคล ในสำยงำนทีต่อ้งจดัประชุมอบรมเชงิวชิำกำร 
องคก์รภำครฐั และสถำนทตู 
       การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 มทีัง้พนักงำนขำย พนักงำนกำรตลำด ตดิต่อเองโดยตรง หรอืผ่ำนบรษิทัตวัแทนรบัจองหอ้งพกั รวมทัง้ช่อง
ทำงผ่ำนอนิเตอรเ์นทดว้ย 
        สดัส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
 ช่องทำงรำยไดข้องปีทีผ่่ำนมำมสีดัสว่นกำรจ ำหน่ำยในประเทศต่อต่ำงประเทศเท่ำกบั รอ้ยละ 24 ต่อรอ้ยละ 76 
        กลุ่มประเทศท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
 มทีัง้ประเทศไทย กลุ่มประเทศแถบสแกนดเินเวยี ยุโรป ออสเตรเลยี อเมรกิำ รวมทัง้ ประเทศจนี และแถบ
เอเชยี 
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        การพ่ึงพิงลกูค้า 
 บรษิทัฯ ไม่มกีำรพึง่พงิลูกคำ้ หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใดทีม่บีทบำทส ำคญั ต่อกำรอยู่รอดของบรษิทั รวมทัง้ไม่มี
กำรพึง่พงิรำยใดดงักล่ำวเกนิ 30 % 

 ( 7.2 ข )  สภาพการแข่งขนั  
 สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 
 ในปีทีผ่่ำนมำ สภำพกำรแข่งขนัของธุรกจิโรงแรมทีห่วัหนิ มมีำกขึน้ เนื่องจำกมจี ำนวนโรงแรมใหม่เพิม่ขึน้ มี
ธุรกจิคอนโดมเินียมเพิม่ขึน้ จงึมปีจัจยักำรแขง่ขนัดำ้นรำคำเพิม่มำกขึน้  
 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม กำรท่องเที่ยว รวมทัง้ธุรกจิโรงแรมยงัมแีนวโน้มที่ดี ทัง้นี้ต้องขึน้อยู่กบั
สภำวะเศรษฐกิจทัว่โลกและกำรเมืองของประเทศไทยด้วย ในปีที่ผ่ำนมำ ประชำกรที่หวัหินเพิ่มขึ้น เป็นสถำนที่ที่
นักท่องเที่ยวนิยมเลอืกใช้  ส่วนสภำพกำรแข่งขนัในอนำคต จะทวคีวำมรุนแรงขึน้ ทัง้ด้ำนรำคำและกำรเพิม่ขึน้ของ
อุปทำน 
 จ านวนคู่แข่ง โรงแรมทีห่วัหนิ จ ำนวนคู่แขง่ทีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกนัมไีม่เกนิ  10  รำย  
 ขนาดของบริษทั เมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ มขีนำดใหญ่กว่ำเลก็น้อย 

 สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนั ถอืว่ำบรษิทัมสีถำนภำพในกำรแข่งขนัทีด่ ีเนื่องจำกไดเ้ปรยีบ
ดำ้นสถำนที่ตัง้ทำงกำยภำพ หอ้งพกั จ ำนวน 296 ห้อง มองเหน็ววิทะเลได้จำกระเบยีงส่วนตวัทุกห้อง มหีอ้งอำหำร
หลำยรปูแบบ เปิดบรกิำรดว้ยอำหำรคุณภำพด ีทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบำยและแผนในกำรลงทุนปรบัปรุงหอ้งพกั ใหร้กัษำ
ระดบัเป็นโรงแรม 5 ดำว เพื่อแข่งขนัได้ในธุรกิจ  ดงันัน้ ถือว่ำบริษัทฯ ยังมีศักยภำพในกำรแข่งขนั และมีควำม
เจรญิเตบิโตในอนำคต 
  ( 7.3 )  การจดัหาผลิตภณัฑ ์หรือบริการ 
  ( 7.3 ก )  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์
 บรษิทัฯ มจี ำนวน 1 โรงแรม ภำยใต้ชื่อทำงกำรคำ้ คอื โรงแรมฮลิตนั หวัหนิ รสีอรท์ แอนด ์สปำ ตัง้อยู่เลขที ่
33 ถนนนเรศด ำรหิ ์อ ำเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 
 จ ำนวนหอ้งพกั  มทีัง้หมด   296  หอ้ง 
 จ ำนวนหอ้งอำหำร  มหีอ้งอำหำร 4 แห่ง  บำร ์ 6 แห่ง 
 จ ำนวนหอ้งประชุม และหอ้งเอนกประสงค ์ มทีัง้หมด 5 หอ้ง 
 การจดัหาวตัถดิุบหรือผลิตภณัฑเ์พ่ือจ าหน่าย 
 สว่นมำกเป็นสิง่อ ำนวยควำมสะดวก ของใชภ้ำยในหอ้งพกั ซือ้จำก SUPPLIER ทีไ่ม่มคีวำมสมัพนัธก์บับรษิทั 
ส่วนวตัถุดบิที่เกี่ยวขอ้งกบัรำ้นอำหำร ซื้อจำก SUPPLIER ทีข่ำยส่งหลำยรำย ซึ่งไม่มคีวำมสมัพนัธ์กบับรษิทัเช่นกนั 
โดยไม่มกีำรพึง่พงิผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใดเกนิ 30 % ของยอดซือ้รวม 

 สดัส่วนการซ้ือวตัถดิุบ  เป็นกำรซือ้ภำยในประเทศทัง้หมด 

.  ( 7.3 ข ) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 เนื่องจำกธุรกิจโรงแรมเป็นประเภทกำรให้บริกำรเป็นหลัก  ไม่ใช่โรงงำนผลิตจึงมีมลพิษที่กระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มไม่มำก  บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมหลกัสุขอนำมยัทีด่ ีและปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่มี
ขอ้พพิำทหรอืกำรถูกฟ้องรอ้งเกีย่วกบัเรื่องสิง่แวดลอ้ม 
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 ( 7.4 ) มูลค่างานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ ไม่ม ีเนื่องจำกธุรกจิเป็นประเภททีลู่กคำ้มำใชบ้รกิำรทีโ่รงแรม ไม่
ตอ้งสง่มอบนอกสถำนที ่
   

   ข.  กลุ่มการลงทุนและอ่ืนๆ 
 ลกัษณะของเงนิลงทุน นอกจำกกำรลงทุนในบรษิทัในกลุ่มทีผ่ลติและจ ำหน่ำยสนิคำ้ซึง่อยู่ในประเทศไทย และ
ลงทุนในโครงกำรที่ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนร่วม ธุรกิจผลิต
สำรเคม ีและธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย์ ซึ่งได้เปิดเผยขอ้มูลขำ้งต้นไว้แล้ว บรษิัทยงัมกีำรลงทุนในธุรกจิโรงงำนผลติพรม
รถยนต์ และยังมีเงินลงทุนในบริษัทอื่นๆ โดยค ำนึงถึงปจัจัยพื้นฐำนของธุรกิจนัน้ๆ เป็นเกณฑ์  ประกอบกับ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนดว้ย เน่ืองจำกเงนิลงทุนเป็นประเภทธุรกจิทีไ่ม่มกีำรผลติและไม่ต้องอำศยักำรตลำดและกำร
แข่งขนั หรอืกำรจดัหำวตัถุดบิแต่อย่ำงใด จงึไม่ต้องเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบักำรผลติ กำรตลำด กำรแข่งขนั ตลอดทัง้
เรื่องกำรจดัหำวตัถุดบิของกลุ่มธุรกจินี้ นอกจำกนี้แหล่งทีม่ำของเงนิลงทุนมำจำกทุนจดทะเบยีน ก ำไรสะสม และแหล่ง
เงนิกูเ้ท่ำนัน้   

 
 3.  ปัจจยัความเส่ียง 
 

บรษิทัฯ มคีณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ซึง่ท ำหน้ำทีป่ระเมนิควำมเสีย่ง รวมทัง้ก ำหนดนโยบำยเสนอ
ใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มมกีำรบรหิำรควำมเสีย่ง และสรุปผลกำรประเมนิใหค้ณะกรรมกำรของแต่ละบรษิทั และให้
บริษัทฯ ทรำบตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ทัง้นี้เนื่องจำกเหตุกำรณ์สภำวะทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และสงัคม มีกำร
เปลี่ยนแปลง จึงต้องมีกำรทบทวนปจัจยัควำมเสี่ยง ประเมินควำมรุนแรงของโอกำสเกิด ผลกระทบ และทบทวน
มำตรกำรกำรจดักำร และแผนกำรปฏิบตัิ เพื่อลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่องค์กรยอมรบัได้ หรือขจดัควำมเสี่ยง
ออกไป ในกำรพจิำรณำถงึปจัจยัควำมเสีย่งไดดู้จำกทัง้ปจัจยัภำยใน และปจัจยัภำยนอก โดยแบ่งลกัษณะควำมเสีย่ง
ออกในเชงิดำ้นธุรกจิ ดำ้นกำรด ำเนินงำน ดำ้นกำรเงนิ และควำมเสี่ยงทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก ทีอ่ำจมผีลกระทบ
ต่อบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคญั อนึ่ง มำตรกำรและนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ถูกถ่ำยทอดสู่ผู้บริหำร และระดับ
ปฏบิตักิำรของทัง้บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มทีป่ระกอบธุรกจิหลกั เพื่อใหท้รำบวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน และด ำเนินไปใน
ทศิทำงเดยีวกนั  เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำย 

เหตุกำรณ์ที่เป็นสำเหตุของควำมเสี่ยง ที่อำจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และต่อกำรลงทุนของผู้ถือ
หลกัทรพัยอ์ย่ำงมนียัส ำคญั เรื่องหลกัๆประกอบดว้ย 

 
 3.1  ความเส่ียงด้านธรุกิจ  คอื ควำมเสีย่งเรื่องผลตอบแทนจำกกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ คอืกำรลงทุน ซึ่งประกอบดว้ยเงนิลงทุนทัง้ภำยในประเทศ 
และต่ำงประเทศ รำยไดจ้ำกเงนิลงทุน คอื ผลตอบแทนในรูปของเงนิปนัผล จงึอำจเกดิควำมเสีย่งดำ้นผลตอบแทนจำก
กำรลงทุนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ซึ่งจะมีผลกระทบท ำให้ก ำไรอำจจะลดลง บริษัทฯ ประเมินว่ำโอกำสเกิดและ
ผลกระทบในกรณีนี้ มรีะดบัปำนกลำง เนื่องจำกกำรลงทุนมคีวำมหลำกหลำย ส ำหรบัมำตรกำรกำรจดักำรควำมเสีย่งนี้ 
คอืกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน และผลตอบแทนกำรลงทุนอย่ำงใกลช้ดิ และประเมนิสถำนกำรณ์ในอนำคตของกจิกำร
ทีล่งทุนเพื่อหำแนวทำงแกไ้ขล่วงหน้ำ รวมทัง้พจิำรณำกำรพฒันำธุรกจิ โดยใหบ้รษิทัทีไ่ปลงทุนท ำแผนระยะกลำง เพื่อ
เสนอคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ 
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3.1.1  ส าหรบัเรื่องรายได้จากการลงทุนลดลง  บรษิัทฯ มมีำตรกำรกำรจดักำรโดยหำธุรกจิ

ใหม ่โดยในปี 2557 บรษิทัฯ ลงทุนในธุรกจิใหม่ เพื่อขยำยประเภทธุรกจิซึง่มกีำรลงทุนซือ้ธุรกจิโรงแรมภำยใต้ชื่อทำง
กำรค้ำคอื โรงแรมฮลิตนั หวัหนิ รสีอร์ท แอนด์ สปำ ซึง่ตัง้อยู่ที่อ ำเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ในรำคำ 3,200
ลำ้นบำท บรษิทัฯ เหน็ว่ำธุรกจิดงักล่ำวเป็นกำรลงทุนระยะยำว ทีม่ศีกัยภำพในกำรท ำรำยไดใ้นอนำคตไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง
ทัง้นี้สว่นงำนด ำเนินงำนน้ีมรีำยไดต้ำมฤดกูำล และสภำวะทำงเศรษฐกจิประกอบกนั รำยละเอยีดเรื่องนี้มกีำรเปิดเผยไว้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 1.2 วรรค 3 แลว้ 

 
3.1.2 ความเส่ียงทางธุรกิจเร่ืองผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

อำจเกิดในอนำคตอีกหนึ่งสำเหตุ ซึ่งมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรบญัชีไทยไปสู่มำตรฐำนกำรบญัชีสำกล 
เกีย่วกบักำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  ฉบบัที ่4 (IFRIC4) เรื่องกำรประเมนิว่ำขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สญัญำเช่ำหรอืไม่  และกำรตคีวำมฯ ฉบบัที่ 12  (IFRIC 12) เรื่องขอ้ตกลงสมัปทำนบรกิำร ผลสรุปกำรตคีวำมธุรกจิ
โรงงำนผลติกระแสไฟฟ้ำเป็นสญัญำเช่ำทรพัย์สนิ หรอืเป็นสญัญำสมัปทำนบรกิำร จะมผีลท ำให้ผลประกอบกำรของ
บรษิทั รำชบุรเีพำเวอร ์จ ำกดั ทีบ่รษิทัฯ ลงทุน อำจไดร้บัผลกระทบเนื่องจำกบรษิทัดงักล่ำว จะตอ้งเปลีย่นแปลงรปูแบบ
กำรบนัทกึบญัช ีแมจ้ะมรีำยรบัจำกกำรผลติและขำย แต่ตำมมำตรฐำนบญัชใีหม่ ซึง่เริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่ปี 2557 จะต้อง
ทยอยบนัทกึเป็นรำยไดต้ำมอำยุสมัปทำน ท ำใหก้ ำไรสุทธใินปีต้นๆ อำจลดน้อยลง ทัง้นี้ เป็นเหตุใหบ้รษิทัฯ อำจไดร้บั
เงนิปนัผลน้อยลงไปดว้ยในช่วงเวลำดงักล่ำว 

 

  3.2  ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  ทีม่นียัส ำคญั  คอื 
 
 3.2.1 ความเส่ียงด้านความเสียหายและการบริหารงานผิดพลาดของธรุกิจท่ีไปลงทุน     
                    ธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ คือกำรลงทุน ดงันัน้ถ้ำหำกองค์กรที่บริษัทฯ ไปลงทุนเกิดมีกำรบริหำรงำน
ผดิพลำดกอ็ำจเสยีหำยต่อทรพัย์สนิของบรษิัทฯ ได้ บรษิัทฯ ประเมนิว่ำทัง้โอกำสเกดิและผลกระทบอยู่ในระดบัปำน
กลำง ทัง้นี้เนื่องจำกบรษิัทฯ มกีำรกระจำยกำรลงทุนในหลำยธุรกิจ บรษิัทฯ มมีำตรกำรรองรบัโดยก ำหนดให้มกีำร
ประเมนิควำมเสีย่งขององคก์รทีไ่ปลงทุน ใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในของตนเอง มนีโยบำยใหค้วำมรูใ้นเรื่องต่ำงๆ ที่
เกีย่วขอ้ง รวมทัง้มกีำรตดิตำมผลงำน และกำรประชุมกบัผูร้่วมทุน และผูบ้รหิำรธุรกจิอย่ำงสม ่ำเสมอ  และในส่วนของ
บรษิัทฯ ต้องมรีะบบกำรตรวจสอบตดิตำมกำรปฏบิตัติำมนโยบำยและระบบงำนควบคุมภำยในที่ก ำหนดไวข้องแต่ละ
ธุรกจิที่ไปลงทุน โดยเฉพำะเน้นควำมส ำคญัมำก เรื่องกำรตรวจควบคุมสนิคำ้คงเหลือ ตลอดจนกำรบรหิำรงำนเรื่อง
ลกูหนี้และเจำ้หนี้ และระบบอื่นๆ ในล ำดบัรองลงมำ 

 
3.2.2 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงค าสัง่ผลิตจากลกูค้ารายใหญ่น้อยราย 
 บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ บำงแห่งเป็นธุรกจิร่วมทุน ซึ่งผู้ร่วมทุนชำวต่ำงประเทศเป็นผู้ด ำเนินกำรด้ำน

กำรตลำดในต่ำงประเทศ ซึง่เป็นสดัส่วนสงูของสนิคำ้ทีผ่ลติได้ ผลกระทบจำกกำรพึ่งพงิค ำสัง่ผลติจำกลูกคำ้รำยใหญ่
น้อยรำยนี้ อยู่ในระดบัสงู ถำ้หำกลกูคำ้เปลีย่นแปลงหรอืลดจ ำนวนสัง่ซือ้ หรอืยำ้ยฐำนกำรผลติไปประเทศอื่น แต่โอกำส
เกดิมน้ีอยเนื่องจำกผูร้่วมทุนมเีงนิลงทุนสดัสว่นประมำณกึง่หนึ่ง ซึง่ย่อมตอ้งประสำนประโยชน์เพื่อใหม้ผีลตอบแทนจำก
กำรลงทุน บรษิทัฯ มมีำตรกำรรองรบัโดยรกัษำควำมสมัพนัธใ์หด้กีบัผูร้่วมทุน และผลติสนิคำ้ใหไ้ดคุ้ณภำพตำมควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ 
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3.2.3  ความเส่ียงจากการมีทรพัยสิ์นท่ีไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน 
 ทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ เปลีย่นประเภทกำรด ำเนินธุรกจิทีศ่รรีำชำเป็นกำรใหเ้ช่ำทรพัยส์นิ บดันี้ อำยุสญัญำ

ให้เช่ำได้ครบก ำหนดแล้ว และผู้เช่ำได้เลิกสญัญำเช่ำทรพัย์สนิแล้ว บรษิัทฯ มคีวำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำนโดยมี
ทรพัย์สนิที่อำจไม่ก่อให้เกดิผลตอบแทน  ทัง้นี้ ทรพัย์สนิเหล่ำนัน้ส่วนใหญ่เป็นประเภท อำคำร ระบบคลีนรูม และ
อุปกรณ์ทีใ่ชเ้ฉพำะกบัธุรกจิผลติชิน้ส่วนอเีลคทรอนิกสค์อมพวิเตอร ์ไม่ใช่ทรพัยส์นิทัว่ไป ถ้ำหำกจะต้องบ ำรุงรกัษำให้
ทรพัยส์นิใชง้ำนไดป้กต ิบรษิทัฯ จะมภีำระค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งมำกพอสมควร ดงันัน้ ถ้ำหำกบรษิทัฯ หำผูเ้ช่ำรำยใหม่
ไม่ได้บรษิัทฯ จะไม่มรีำยได้ผลตอบแทนจำกทรพัย์สนิดงักล่ำว จะมผีลกระทบท ำให้รำยไดล้ดลง และอำจมคี่ำใชจ้่ำย
เพิม่ขึน้ ในปี 2557 บรษิัทฯ มกีำรทยอยขำยทรพัย์สนิที่ไม่ได้ใช้งำนออกไป และก ำลงัหำแนวทำงเพื่อบรหิำรจดักำร
ทรพัยส์นิทีม่อียู่ 

  
 3.3  ความเส่ียงด้านการเงิน ทีม่นียัส ำคญั คอื 

 3.3.1  ความเส่ียงเร่ือง การขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของบริษทัในกลุ่ม  
 

  บริษัทฯ ประเมินว่ำโอกำสเกิดและผลกระทบอยู่ในระดบัค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกบริษัทหลักในกลุ่มมี
สดัสว่นกำรสง่ออกมำกพอสมควร ถำ้หำกอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิบำทเทยีบกบัดอลล่ำรส์หรฐั มคีวำมผนัผวนมำก จะมี
ผลกระทบกบัจ ำนวนเงนิตรำต่ำงประเทศทีบ่รษิัทในกลุ่มได้รบัจำกกำรช ำระค่ำสนิค้ำที่ส่งออกและขำยเปลี่ยนเป็นเงนิ
สกุลบำท ควำมเสีย่งดำ้นน้ีจงึเป็นปจัจยัทีค่่อนขำ้งส ำคญั  บรษิทัฯ มมีำตรกำรรองรบัโดยมอบหมำยใหม้ผีูร้บัผดิชอบใน
กำรตดิตำมสถำนกำรณ์ และจดักำรเรื่องอตัรำแลกเปลีย่นโดยตอ้งรำยงำนและปรกึษำหำรอืกบักรรมกำรผูจ้ดักำรของแต่
ละบริษัทในกลุ่มนัน้ๆ เพื่อตัดสนิใจให้ทนัต่อเหตุกำรณ์ รวมทัง้ให้แต่ละบรษิัทดงักล่ำวรำยงำนผลกระทบจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยน ปริมำณลูกหนี้ เจ้ำหนี้ ที่เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศให้บริษัทใหญ่ทรำบด้วย โดยปกติบริษัทฯ ในกลุ่มมี
นโยบำยป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นนี้โดยใชว้ธิ ีNatural Hedge และพจิำรณำซือ้ Forward Contract กบัธนำคำรตำมแต่ละ
สถำนกำรณ์ใหเ้หมำะสม    แต่ไม่ใหด้ ำเนินกำรเพื่อกำรเกง็ก ำไรดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น แต่ใหท้ ำเพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง
เท่ำนัน้ นอกจำกนี้ จะมีกำรเชิญวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญจำกสถำบันกำรเงินมำให้ควำมรู้กบัผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ที่
เกีย่วขอ้งของบรษิทัในกลุ่มเป็นครัง้ครำว เพื่อเสรมิทกัษะ และเน้นควำมส ำคญัใหม้คีวำมระมดัระวงัในกำรบรหิำรเรื่อง
ดงักล่ำวดว้ย 

 

3.3.2  ความเส่ียงเร่ือง การด้อยค่าของเงินลงทุน 
 ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ คอืกำรลงทุน ซึง่มกีำรลงทุนในธุรกจิหลำยดำ้น เมื่อเวลำผ่ำนไป สถำนกำรณ์ทำง

เศรษฐกจิ กำรเมอืง สงัคม อุปสงค ์อุปทำน รำคำวตัถุดบิ รำคำพลงังำนฯ มกีำรปรบัเปลีย่น ย่อมอำจจะมผีลกระทบต่อ
ธุรกิจบำงประเภทที่บรษิัทฯ ลงทุนอยู่ ถ้ำหำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่บรษิัทฯ ไปลงทุนเกดิได้รบัผลกระทบ
ในทำงลบ กอ็ำจท ำใหม้ลูค่ำในสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้ๆ ลดลง  ถำ้ลดต ่ำกว่ำจ ำนวนเงนิลงทุนของบรษิทั บรษิทัฯ 
กจ็ ำเป็นต้องบนัทกึผลจำกกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนนัน้ ทัง้นี้บรษิทัฯ ประเมนิว่ำโอกำสเกดิและผลกระทบอยู่ในระดบั
ปำนกลำง โดยบรษิัทฯ มีมำตรกำรให้มรีะบบกำรประเมนิธุรกจิที่ไปลงทุนทุกไตรมำส อนึ่งบรษิัทฯ ได้ประเมนิควำม
เสีย่งเรื่องนี้ ในปี 2557 มกีำรบนัทกึจ ำนวนเงนิดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนรวมเป็นจ ำนวนเงนิ 105 ลำ้นบำทเพื่อใหเ้พยีงพอ
กบัสถำนกำรณ์ ซึง่มรีำยละเอยีดทัง้หมดแสดงไวแ้ลว้ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิประจ ำปี 2557 หมำยเลข 4.13 
หมำยเลข 12 หมำยเลข 13.1 หมวดงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และหมำยเลข 14   
    

3.4  ปัจจยัท่ีมาจากเหตุการณ์ภายนอก   ซึ่งไม่อยู่ในวิสยัที่บรษิัทฯ จะควบคุมได ้ 
ประเภทควำมเสีย่งทีม่นียัส ำคญัต่อบรษิทัฯ มดีงันี้ 
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 3.4.1  การเพ่ิมขึ้นของราคาน ้ามนัและพลงังานในตลาดโลก 

                      ปจัจยัควำมเสีย่งเรื่องน้ี มำจำกเหตุกำรณ์ภำยนอกบรษิัทซึง่ไม่สำมำรถควบคุมได ้ถ้ำเกดิขึน้จะมผีล
ท ำใหร้ำคำวตัถุดบิเพิม่ขึน้ ค่ำขนสง่เพิม่ขึน้ ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งหลำยอย่ำงเพิม่ขึน้ เช่น ค่ำเชือ้เพลงิ ค่ำไฟฟ้ำ เป็นต้นใน
ขณะทีต่น้ทุนขำยเพิม่ขึน้ แต่รำคำขำยของสนิคำ้ในตลำดไม่สำมำรถขึน้รำคำตำมสดัสว่นของตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ได ้มผีลท ำ
ใหก้ ำไรขัน้ตน้ลดลง บรษิทัฯ ประเมนิว่ำโอกำสเกดิมมีำก ผลกระทบอยู่ในระดบัปำนกลำงบรษิทัฯ จงึมมีำตรกำรรองรบั
โดยจดัใหม้หีน่วยงำนจดัซือ้วตัถุดบิ ทีม่ีประสบกำรณ์ เพื่อวำงแผนกำรจดัซือ้ใหส้อดคลอ้งกบัปรมิำณ และระยะเวลำที่
เหมำะสม  นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีมำตรกำรให้ประหยดักำรใช้พลงังำน หรือเปลี่ยนวิธกีำรจดักำรเพื่อลดต้นทุนด้ำน
พลงังำน เช่น กำรเดนิเครื่องจกัรในช่วงทีค่่ำไฟฟ้ำมอีตัรำรำคำต ่ำ (off-peak) 

 

3.4.2  ความเส่ียงเร่ืองอตัราดอกเบีย้สงูขึ้น 
   บรษิทัในกลุ่มบำงบรษิทั มแีหล่งทีม่ำของเงนิทุนหมุนเวยีนส่วนหนึ่งเป็นเงนิกู ้ดงันัน้ถ้ำอตัรำดอกเบีย้

ในตลำดเงนิสงูขึน้ จะท ำใหบ้รษิทันัน้ๆ มภีำระต้นทุนทำงกำรเงนิทีส่งูขึน้ตำมไปด้วย ซึง่เป็นปจัจยัทีอ่ยู่นอกเหนือจำก
กำรควบคุมของบรษิทัฯ ในรอบปี 2557 อตัรำดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัปีทีผ่่ำนมำ แต่มองในภำพรวมของบรษิทัและบรษิทั
ย่อย จ ำนวนเงนิกูม้ไีม่สงู บรษิทัจงึประเมนิว่ำผลกระทบมเีลก็น้อย อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ มนีโยบำยดูแลในกำรป้องกนั
ควำมเสีย่งดำ้นนี้ โดยรกัษำสดัส่วนของโครงสรำ้งระหว่ำงหนี้เงินกูแ้ละเงนิทุนใหเ้หมำะสม   เพื่อใหร้ะดบัผลตอบแทน
จำกกำรลงทุนสงูกว่ำตน้ทุนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

 

 3.4.3  ความเส่ียงเร่ืองการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
           ปี 2557 เศรษฐกจิโลกยงัคงได้รบัผลกระทบต่อเนื่องจำกปญัหำเศรษฐกจิของยุโรป ซึ่งมผีลกระทบ
มำยงัเศรษฐกจิของประเทศไทยดว้ย ควำมเสีย่งนี้ ท ำใหค้ ำสัง่ซือ้จำกลูกคำ้ของบรษิทัในกลุ่มแถบยุโรป มปีรมิำณน้อย
กว่ำภำวะเศรษฐกจิปกต ิกลุ่มธุรกจิของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัผลกระทบมำกคอื ธุรกจิสิง่ทอ รองลงมำได้รบัผลกระทบปำน
กลำง คอื ธุรกจิผลติภณัฑย์ำง ธุรกจิเทปกำว ควำมเสีย่งนี้ กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัทีไ่ปลงทุน อำจท ำให้
บรษิัทฯ ได้รบัเงนิปนัผลน้อยลงในระหว่ำงช่วงน้ี  บรษิัทฯ มมีำตรกำรจดักำรปจัจยัควำมเสี่ยงนี้โดย รกัษำส่วนแบ่ง
กำรตลำดไว ้พฒันำคุณภำพสนิคำ้ใหแ้ขง่ขนักบัคู่แขง่ใหไ้ด ้อน่ึง กำรลงทุนทีม่อียู่ของบรษิทัฯ เป็นกำรหวงัผลระยะยำว 
บรษิัทฯ มมีำตรกำรกำรจดักำรควำมเสีย่งนี้โดยระมดัระวงักำรลงทุน รวมทัง้ตดิตำมเศรษฐกจิของประเทศทีไ่ปลงทุน
และท ำกำรคำ้ อกีทัง้ศกึษำปจัจยัพืน้ฐำนของบรษิทัทีจ่ะลงทุน เพื่อหำผลตอบแทนทีเ่หมำะสมต่อไป 
 
  3.4.4  ความเส่ียงเร่ืองโรคระบาดท่ีจะมีผลต่อเศรษฐกิจ 
  ปี 2557 มีเรื่องโรคระบำดอโีบลำ ซึ่งต้องอำศยันโยบำยมำตรกำรกำรป้องกนั และระมดัระวงัของ
รฐับำล ในกำรใชค้วำมเขม้งวดกบัผูท้ีเ่ดนิทำงมำจำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะจำกกลุ่มประเทศแถบที่มโีรคระบำด เพื่อ
ไม่ใหม้กีำรแพร่เชือ้ เนื่องจำกบรษิทัฯ ประเมนิว่ำโอกำสเกดิอยู่ในระดบัปำนกลำง แต่ผลกระทบจะอยู่ในระดบัมำกทีจ่ะ
ท ำให้เศรษฐกจิในภำพรวมเสยีหำยมำก  ในส่วนของบรษิัทฯ มีมำตรกำรป้องกนัโดยให้มีระบบกำรรกัษำสุขอนำมยั
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4.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 รำยละเอยีดของสนิทรพัยข์องบรษิทั และ บรษิทัย่อยในปี 2557 
 

 

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 
                      (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
 

ทีด่นิและสว่น
ปรบัปรงุทีด่นิ 
รอกำรพฒันำ 

อำคำร
โรงงำน 

และอำคำร
ส ำนกังำน 
ใหเ้ช่ำ 

 
 
 

งำนระหวำ่ง
ก่อสรำ้ง 

 
 
 
 

รวม 

 
 

ทีด่นิและสว่น
ปรบัปรงุทีด่นิ 
รอกำรพฒันำ 

อำคำร
โรงงำน 

และอำคำร
ส ำนกังำน 
ใหเ้ช่ำ 

 
 
 
 

รวม 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557        
รำคำทุน 1,391,630 2,674,812 85,456 4,151,898 1,186,689 1,832,026 3,018,715 
หกั ค่ำเสือ่มรำคำสะสม (37,225) (2,096,731) - (2,133,956) (26,782) (1,679,425) (1,706,207) 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (4,413) (155,420) - (159,833) (4,413) (139,320) (143,733) 
มลูค่ำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 1,349,992 422,661 85,456 1,858,109 1,155,494 13,281 1,168,775 

 
 
 
         (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
มลูคำ่ตำมบญัช ีณ 31 ธนัวำคม 2556 1,228,181 576,634 
ซือ้สนิทรพัย ์ 639,389 600,000 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์– มลูคำ่สทุธติำมบญัช ี (14,157) (1,314) 
รบัโอนจำกบญัชทีีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ –  
       มลูคำ่สทุธติำมบญัช ี 42,238 -       
คำ่เสื่อมรำคำส ำหรบัปี (32,892) (6,545) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (4,650) -       
มลูคำ่ตำมบญัช ีณ 31 ธนัวำคม 2557 1,858,109 1,168,775 
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ท่ีดิน  อาคาร  และอปุกรณ์ 

                                (หน่วย : พนับำท) 
งบการเงินรวม 

 
 
 
   

 
 
 
 

ทีด่นิ 

 
 
 

สว่นปรบัปรงุ 
ทีด่นิ 

สว่นปรบัปรงุ
สนิทรพัยเ์ช่ำ
อำคำร และ

ระบบ
สำธำรณูปโภค 

 
 

เครื่องจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

 
 

โรงงำนผลติ 
กระแส 
ไฟฟ้ำ 

 
 
 

 

อื่นๆ 

 
 
 
 

รวม 
ราคาทุน        
ณ  31 ธนัวำคม 2556 164,109 18,575 2,052,066 5,487,536 744,619 981,934 9,448,839 
ซื้อเพิม่ 93,876 - 135,108 103,181 155,109 205,969 693,243 
เพิม่ขึน้จำกกำรซื้อธุรกจิ 1,639,000 11,940 897,780 - - 134,995 2,683,715 
จ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย - - (99,989) (182,056) (39,040) (104,448) (425,533) 
โอนระหว่ำงบญัช ี - (10,457) 43,243 104,234 - (137,020) - 
โอนไปยงับญัชอีสงัหำรมิทรพัย์   
   เพือ่กำรลงทุน - - (59,321) - - - (59,321) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ - - (9,984) - (15,006) (632) (25,622) 
ณ  31 ธนัวำคม 2557 1,896,985 20,058 2,958,903 5,512,895 845,682 1,080,798 12,315,321 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ  31 ธนัวำคม 2556 - 7,611 999,548 4,317,587 349,207 729,362 6,403,315 
ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบัปี - 916 136,910 305,960 39,682 130,554 614,022 
ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบัส่วนที่
จ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย 

 
- 

 
- 

 
(89,442) 

 
(175,585) (32,605) 

 
(100,868) 

 
(398,500) 

โอนระหว่ำงบญัช ี - (5,718) 5,555 163 - - - 
โอนไปยงับญัชอีสงัหำรมิทรพัย์ 
   เพือ่กำรลงทุน - 

 
- (17,083) - - - 

 
(17,083) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ - - (1,310) - (6,896) (500) (8,706) 
ณ  31 ธนัวำคม 2557 - 2,809 1,034,178 4,448,125 349,388 758,548 6,593,048 
ค่าเผือ่การด้อยค่า        
ณ  31 ธนัวำคม 2556 - - - 1,075 - 4,933 6,008 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำย - - - (1) - (7) (8) 
ณ  31 ธนัวำคม 2557 - - - 1,074 - 4,926 6,000 
มลูค่าสทุธิตามบญัชี        
ณ  31 ธนัวำคม 2556 164,109 10,964 1,052,518 1,168,874 395,412 247,639 3,039,516 
ณ  31 ธนัวำคม 2557 1,896,985 17,249 1,924,725 1,063,696 496,294 317,324 5,716,273 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี         
ปี 2556 (จ ำนวน 522 ลำ้นบำทรวมอยู่ในตน้ทุนกำรผลติ ส่วนทีเ่หลอืรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร) 601,742 
ปี 2557 (จ ำนวน 545 ลำ้นบำทรวมอยู่ในตน้ทุนกำรผลติ ส่วนทีเ่หลอืรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร) 614,022 
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          (หน่วย : พนับำท)                                           
     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 
 

 
 

ทีด่นิ 

อำคำร  
และระบบ

สำธำรณูปโภค 

 
เครื่องจกัร 
และอปุกรณ์ 

 
 

อื่นๆ 

 
 

รวม 
ราคาทุน      
ณ 31 ธนัวำคม 2556 18,550 140,075 203,352 322,888 685,865 
ซือ้เพิม่ - 995 - 8,083 9,078 
จ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย - (2,702) (40,280) (34,267)   (77,249) 
ณ  31 ธนัวำคม 2557 18,550 139,368 163,072 296,704 617,694 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ 31 ธนัวำคม 2556 -  132,070 202,850 290,287 625,207 
ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบัปี - 1,873 - 9,823 11,696 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัส่วนทีจ่ ำหน่ำย /ตดัจ ำหน่ำย - (2,702) (40,276) (31,401) (74,379) 
ณ  31 ธนัวำคม 2557 -  131,241 162,574 268,709 562,524 
ค่าเผือ่การด้อยค่า      
ณ 31 ธนัวำคม 2556  - - 496 4,932 5,428 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำย - - (1) (7) (8) 
ณ  31 ธนัวำคม 2557  - - 495 4,925 5,420 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
ณ  31 ธนัวำคม 2556 18,550 9,005 6 27,669 55,230 
ณ  31 ธนัวำคม 2557 18,550 8,127 3 23,070 49,750 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี      
ปี 2556  (รวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร)   17,532 
ปี 2557  (รวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร)   11,696 

 

 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัย่อยมยีอดคงเหลอืของอุปกรณ์ซึง่ไดม้ำภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ โดยมี

มลูค่ำสทุธติำมบญัชเีป็นจ ำนวนเงนิ 92 ลำ้นบำท (2556: 133 ลำ้นบำท) 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  มอีำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหนึ่ง ซึง่ตดัค่ำเสือ่มรำคำ

หมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู่ มลูค่ำตำมบญัชกี่อนหกัค่ำเสือ่มรำคำสะสมของสนิทรพัยด์งักล่ำวมจี ำนวนเงนิประมำณ  4,113 
ลำ้นบำท  ( 2556 : 3,965 ลำ้นบำท )   และเฉพำะของบรษิทัฯจ ำนวน  530 ลำ้นบำท  (2556 :  562 ลำ้นบำท) 
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สนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ ำปี 2557  

(1) ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 
บรษิทั  บรษิทัย่อย 

มลูค่ำ 
ตำมบญัช ี
(ลำ้นบำท)  

สถำนทีต่ ัง้ 
 

 

ขนำด กำรถอื
กรรมสทิธิ ์

วตัถุประสงค์
กำรถอืครอง 

 มลูค่ำ 
ตำมบญัช ี

   (ลำ้นบำท) 

สถำนทีต่ ัง้ ขนำด กำรถอื
กรรมสทิธิ ์

วตัถุประสงค์
กำรถอืครอง 

1,174.04 ถ.สุขมุวทิ 

ต.บำงจำก 

อ.พระโขนง 
กรุงเทพฯ 

4 ไร่ 
1 งำน 

96 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีำระ
ผกูพนั 

เป็นทีต่ ัง้
ส ำนกังำน
ใหญ่ 

 2,090.18 เขตนิคม
อตุสำหกรรม
บำงชนั 
ถ.เสรไีทย 
อ.มนีบุร ี
กรงุเทพฯ 

41 ไร่ 
1 งำน 

29 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นทีต่ ัง้ 
อำคำร
ส ำนกังำน
โรงงำนผลติ
และคลงัสนิคำ้   2 ไร่ 

3 งำน 

38 ตรว. 

 เพือ่รองรบั
กำรขยำย
ธุรกจิใน
อนำคต 

    

 ถ.บำงนำ-ตรำด 
ต.บำงสมคัร 
อ.บำงปะกง 
จ.ฉะเชงิเทรำ 

176 ไร่ 
3 งำน 
14 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีำระ
ผกูพนั 

ส ำหรบัขยำย
กจิกำรในเครอื
และใหบ้รษิทั
ในเครอืเช่ำ 

  ถ.บำงนำ-ตรำด 
ต.บำงสมคัร 
อ.บำงปะกง 
จ.ฉะเชงิเทรำ 

108 ไร่ 
2 งำน 

26 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นทีต่ ัง้อำคำร
ส ำนกังำน
โรงงำนผลติ
และคลงัสนิคำ้ 

 ต.บำ้นเหมอืง 
อ.เมอืงชลบุร ี

จ.ชลบุร ี

5 ไร่ 
95 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีำระ
ผกูพนั 

เป็นทีต่ ัง้
โรงงำนและ
ส ำนกังำน 

ใหเ้ช่ำ 

  ถ.สุขมุวทิ 
ต.บำงปูใหม ่
อ.เมอืงสมทุร-
ปรำกำร 
จ.สมุทรปรำกำร 

218 ไร่ 
33 
ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
อำคำรโรงงำน 
และหอพกั 

 ต.บำงพระ 

อ.ศรรีำชำ 

จ.ชลบุร ี

31 ไร่ 
1 งำน 

25 ตรว. 

 เป็นทีต่ ัง้
อำคำรหอพกั
และพืน้ทีว่่ำง
ใหเ้ช่ำ 

  อ.นำยำยอำม 
อ.โปง่น ้ำรอ้น 
จ.จนัทบุร,ี 
อ.เขำสมงิ  
จ.ตรำด 

7,265 
ไร่ 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เพือ่
กำรเกษตร 

 ต.สุรศกัดิ ์
อ.ศรรีำชำ 
จ.ชลบุร ี

1 งำน 

12 ตรว. 
 เป็นพืน้ที ่

ว่ำงเปล่ำ 

  ต.รำชำเทวะ 

อ.บำงพล ี
จ.สมุทรปรำกำร 

21 ไร่ 
1 งำน 
73 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

ส ำหรบัขยำย
กจิกำรและ 

ใหเ้ช่ำ 
 ต.หนองพริุณ 

อ.บำ้นบงึ 
จ.ชลบุร ี

1,299 ไร ่
0.5 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
รว่มกบั
บรษิทัใน
เครอื 

ส ำหรบัขยำย
กจิกำรและให้
บรษิทัในเครอื
เชำ่ 

  ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง 
จ.นครศรธีรรมรำช 

3 ไร่ 
3 งำน 

27.7 
ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นทีต่ ัง้
ศนูยก์ำรคำ้
และใหเ้ช่ำ 

 ต.บำ้นฉำง , 
ต.พลำ 
อ.บำ้นฉำง 
จ.ระยอง 

51 ไร่ 
14.4 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีำระ
ผกูพนั 

ส ำหรบัขยำย
กจิกำร 

  ต.หวัหนิ 

อ.หวัหนิ 
จ.ประจวบครีขีนัธ์ 

14 ไร่ 
2 งำน 

54.6 
ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นทีต่ ัง้
โรงแรม 

 อ.ไทรน้อย 

จ.นนทบุร ี

17 ไร่ 
2 งำน  
2 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไม่มภีำระ
ผกูพนั 

       

 อ.เมอืง 
จ.สมทุรสำคร 

85 ไร่ 
1 งำน 

59 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไม่มภีำระ
ผกูพนั 
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(2) อำคำร สว่นปรบัปรุงและระบบสำธำรณูปโภค 

บรษิทั  บรษิทัย่อย 

มลูค่ำ 
ตำมบญัช ี
(ลำ้นบำท)  

สถำนทีต่ ัง้ 
 

 

ขนำด กำรถอื
กรรมสทิธิ ์

วตัถุประสงค์
กำรถอืครอง 

 มลูค่ำ 
ตำมบญัช ี
(ลำ้นบำท) 

สถำนทีต่ ัง้ ขนำด กำรถอื
กรรมสทิธิ ์

วตัถุประสงค์
กำรถอืครอง 

21.41 ถ.สุขมุวทิ 

ต.บำงจำก 

อ.พระโขนง 
กรุงเทพฯ 

อำคำร 
1 หลงั 
9 ชัน้ 

6,757.2 

ตรม. 
อำคำร 

1 หลงั 
2 ชัน้ 
180 
ตรม. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน       
 
 
 
                 
เป็นอำคำร
บรกิำร 

 2,325.98 เขตนิคม
อุตสำหกรรม
บำงชนั 

ถ.เสรไีทย 

อ.มนีบุร ี

กรุงเทพฯ 

เป็น
อำคำร 

20 หลงั 
31,926.30 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
โรงงำนผลติ
และคลงัสนิคำ้ 

 ถ.บำงนำ-
ตรำด 
ต.บำงสมคัร 
อ.บำงปะกง 
จ.
ฉะเชงิเทรำ 

เป็น
อำคำร 
9 หลงั 
20,564 

ตรม. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

ส ำหรบัขยำย
กจิกำรในเครอื
และใหบ้รษิทั
ในเครอืเชำ่  
เรอืนรบัรอง 
โรงยมิ  
โรงอำหำร 

  ถ.บำงนำ-ตรำด 
ต.บำงสมคัร 
อ.บำงปะกง 
จ.ฉะเชงิเทรำ 

เป็น
อำคำร  
30 หลงั 
66,969 

ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
อำคำรโรงงำน 

และหอพกั 

 ถ.สุขมุวทิ 
ต.บำงพระ 

อ.ศรรีำชำ 

จ.ชลบุร ี

45,348 

ตรม. 
ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นโรงงำน
และ
ส ำนกังำน 

ใหเ้ช่ำ 

  ถ.สุขมุวทิ 
ต.บำงปูใหม ่
อ.เมอืงสมทุร-
ปรำกำร 
จ.สมุทรปรำกำร 

เป็น
อำคำร 
14 หลงั 
109,537 

ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
อำคำรโรงงำน 
และหอพกั 

 ถ.สุขมุวทิ   
ต.บำงพระ 
อ.ศรรีำชำ 
จ.ชลบุร ี

280 
หอ้ง 
5,390 

ตรม. 

 อำคำรหอพกั 

ใหเ้ช่ำ 
  อ.เขำสมงิ  

จ.ตรำด 

4,650 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน 

และโรงงำน 

 
 
 
 

ต.บำ้น
เหมอืง 
อ.เมอืง
ชลบุร ี
จ.ชลบุร ี
 

อำคำร 
3 หลงั 
3,020 

ตรม. 

 อำคำร
ส ำนกังำน
และบำ้นพกั 

ใหเ้ช่ำ 

  ต.หวัหนิ 

อ.หวัหนิ 
จ.ประจวบครีขีนัธ์ 

45,645
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอำคำร
โรงแรม 

       ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง 
จ.นครศรธีรรมรำช 

738.20 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

ศนูยก์ำรคำ้ 

ใหเ้ช่ำ 

       ฮ่องกง 
 

631.22 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็ 
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน 
บำ้นพกั และ 

ใหเ้ช่ำ 
สำธำรณรฐั
ประชำชนจนี 

6,769.15 
ตรม. 
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 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

นโยบำยกำรลงทุนของบรษิทัฯ แบ่งเป็น กำรลงทุนในประเทศ และกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ซึง่กำรลงทุน
ในประเทศ สว่นใหญ่เป็นกำรลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั ทีส่ว่นมำกเป็นกลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลติ
นอกจำกน้ี ยงัมีกำรลงทุนในธุรกิจกลุ่มพลงังำน โดยผลิตกระแสไฟฟ้ำอสิระ (IPP) ให้กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่ง
ประเทศไทยดว้ย ในสว่นของกำรลงทุนในต่ำงประเทศ สว่นใหญ่เน้นกำรลงทุนในประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี ใน
ธุรกจิพลงังำนผลติกระแสไฟฟ้ำ และขยำยไปยงัธุรกจิสิง่ทอบำงส่วน นอกจำกน้ีขยำยธุรกจิไปยงักลุ่มอุตสำหกรรม
กำรผลติที่มคีวำมสมัพนัธต่์อเนื่อง เช่น โรงงำนผลติพรมรถยนต์ หรอืกลุ่มอุตสำหกรรมอื่น เช่น โรงงำนเคม ีและ
ธุรกจิใหม่ คอื อสงัหำรมิทรพัย์ เรื่องของสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย และบริษัทร่วมไม่ได้ก ำหนดเป็นตัวเลข
มำตรฐำนของเงนิลงทุนต่อสนิทรพัย์รวม  แต่บรษิัทฯ ค ำนึงถงึก ำลงัควำมสำมำรถ และดูเรื่องสภำพคล่องเป็นหลกั 
ในอนำคตถ้ำมกีำรขยำยกำรลงทุน บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรลงทุนในโครงกำรทีเ่ป็นเงินลงทุนระยะยำว โดยค ำนึงถึง
ผลตอบแทนทีเ่หมำะสม และดูถึงผลประโยชน์ทำงธุรกิจที่จะได้รบัจำกกำรลงทุนนัน้ๆ หลกักำรพจิำรณำโครงกำร
ลงทุน บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญล ำดับแรกต่อตัวของโครงกำรเป็นหลัก ตลอดทัง้กำรมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำ
โครงกำรว่ำเหมำะสมหรอืไม่  มผีลดผีลเสยีกระทบต่อบรษิัทฯ อย่ำงไรประกอบกบัก ำลงัควำมสำมำรถของบรษิทัฯ 
โดยพจิำรณำปจัจยัและเงื่อนไขขอ้จ ำกดัต่ำงๆดว้ย 

ในปี 2557 บรษิทัฯ มกีำรขยำยกำรลงทุนในธุรกจิประเภทโรงแรม ซึง่เป็นประเภทธุรกจิใหม่ โดยเป็นเงนิ
ลงทุนระยะยำว ตำมรำยละเอยีดทีก่ล่ำวไวใ้นหวัขอ้ ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร หวัขอ้ 14.1.1 และ
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ ขอ้ 1.2 วรรค 3 ทัง้นี้ เงนิลงทุนดงักล่ำวจดัเป็นธุรกขิของบรษิทัย่อย  
 ในเรื่องของนโยบำยกำรบรหิำรงำน แบ่งเป็นบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม ถ้ำหำกเป็นบรษิัทย่อย บรษิัทฯ  
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และประชุมร่วมกนัเพื่อแก้ไขปญัหำกำรด ำเนินงำน (ถ้ำมี) เพื่อให้กำรบริหำรงำนม ี        
ประสทิธภิำพอย่ำงเหมำะสม  มนีโยบำยใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ  ท ำหน้ำทีค่รอบคลุมถงึกำรดูแล
กำรใชท้รพัยส์นิของบรษิทัย่อย  และดเูรื่องควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่ำจเกดิขึ้น (ถ้ำม)ี ในส่วนของ
บริษัทร่วม บริษัทฯ มกีำรติดตำมดูแลผลประกอบกำร และรบัทรำบเหตุกำรณ์ที่เกดิขึน้ กำรมสี่วนร่วมในกำรให้
ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรของบรษิทัร่วม  ในฐำนะผูล้งทุน  เพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ 
บรษิัทฯ ยงัม ีนโยบำยให้บริษัทฯ ที่บริษัทลงทุนในสดัส่วนที่มนีัยส ำคญัให้ส่งแบบประเมนิตนเอง เรื่องระบบกำร
ควบคุมภำยในของบรษิทันัน้ๆ  ใหส้ ำนกัตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ เพื่อประเมนิขอ้มลู และด ำเนินกำรทีเ่กีย่วขอ้ง
ต่อไป  เพื่อค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้งเป็นส ำคญั 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย      
        

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยหรือเป็นคู่ควำมหรือคู่กรณี ที่จะมีผลกระทบต่อ
ทรพัยส์นิของบรษิทั                   
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6.  ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน 
 
 6.1  ข้อมลูทัว่ไป   
             บรษิทั สหยูเนี่ยน จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกจิเป็นบรษิทัลงทุนและกำรคำ้ ใหค้ ำแนะน ำ และบรกิำร
ดำ้นกำรจดักำรและบรหิำรกำรเงนิ และจ ำหน่ำยสนิคำ้ของบรษิทัในกลุ่มบำงส่วน โดยมทีี่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่  เลขที ่
1828 ถนนสขุุมวทิ  แขวงบำงจำก  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหำนคร เลขทะเบยีนบรษิทัมหำชน 0107537000971 
(เลขทะเบยีนเดมิ 344) โทรศพัท ์02-311-5111 โทรสำร 02- 311-6867 หรอืเวบ็ไวต ์www.sahaunion.co.th  
 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 300 ลำ้นหุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท รวมเป็นทุนจด
ทะเบยีนทีจ่ ำหน่ำยและช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัจ ำนวน  3,000 ลำ้นบำท 
 นิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ 
มชีื่อ สถำนทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกจิ โทรศพัท ์โทรสำร จ ำนวน และชนิดของหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของนิตบิุคคลนัน้ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบในภำคผนวก หมำยเลขเอกสำรแนบ  5.1.2   
 บุคคลอำ้งองิอื่นๆ มดีงันี้ 
 1. นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์คอื บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั   สถำนทีต่ัง้อยู่เลขที ่
62 อำคำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถนนรชัดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
หมำยเลขโทรศพัท ์0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสำร 0-2359-1259 
 2.   ผู้สอบบญัชี คือ นำยเติมพงษ์  โอปนพันธุ์ ซึ่งสงักดับริษัท ส ำนักงำน อี วำย จ ำกดั มีที่อยู่เลขที ่
193/136-137 อำคำรเลครชัดำชัน้ 33 ถนนรชัดำภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หมำยเลขโทรศพัท์ 0-
2264-0777 โทรสำร 0-2264-0789     
  

 6.2  ข้อมลูส าคญัอ่ืน 
  ขอ้มูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิัทฯ ได้เปิดเผยอย่ำงละเอยีดไว้ในงบกำรเงิน

ประจ ำปี 2557 แลว้ ซึง่เป็นสว่นประกอบสว่นหนึ่งในหนงัสอืรำยงำนประจ ำปี 2557 ถ้ำหำกผูถ้อืหุน้ต้องกำรเป็นแบบ

รปูเล่ม สำมำรถตดิต่อไดท้ี ่นำงชนิดำ เทพหสัดนิ ณ อยุธยำ หมำยเลขโทรศพัท ์ 02-3115111 

 ผูถ้อืหุน้สำมำรถใชบ้รกิำรรบัเงนิปนัผล โดยเขำ้บญัชธีนำคำรผ่ำนโครงกำร e-dividend ของระบบศูนยร์บั

ฝำกหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้ 

            ในส่วนของกำรเปิดเผยข้อมูลตลอดปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่ำนช่องทำงสื่อ

อเิลคทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  

 ขอ้มลูอื่นเกีย่วกบัเรื่องประเทศไทยมกีำรเปลีย่นแปลงจำกมำตรฐำนกำรบญัชไีทยไปใชม้ำตรฐำนกำรบญัชี

สำกล มำตรฐำนกำรบัญชีหวัข้อกำรตีควำมของธุรกิจสมัปทำนหรือบริกำร มีผลบังคบัใช้ตัง้แต่ ปี 2557 อำจมี

ผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษัทที่บริษัทฯ ไปลงทุน ชื่อ บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจผลิต

กระแสไฟฟ้ำทีไ่ด้รบัสมัปทำน มผีลให้ต้องปรบัปรุงเปลีย่นแปลงกำรรบัรู้รำยไดต้ำมมำตรฐำนกำรบญัชใีหม่  ท ำให้

ตวัเลขก ำไรทำงบญัชใีนปีแรกๆ อำจลดลงกว่ำระบบบญัชปีจัจุบนั ซึง่อำจส่งผลท ำใหร้ำยไดเ้งนิปนัผลของบรษิทัฯ ที่

จะไดร้บัในสว่นนี้ลดลงตำมไปดว้ย 

 นอกจำกนี้ ตำมทีบ่รษิทัย่อยของบรษิทัฯ ชื่อ บรษิทั ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมสิง่ทอ จ ำกดั (มหำชน) (UT) ได้

ลงทุนในบรษิทั เทนคำเตย้เูน่ียนโปรเทคทฟี แฟบบรคิเอเชยี จ ำกดั (TCUA) ซึง่ประกอบกจิกำรฟอกยอ้มผลติภณัฑ์

สิง่ทอ ดว้ยเงนิลงทุน 190 ลำ้นบำท หรอืสดัสว่นกำรลงทุนรอ้ยละ 49.35 ของทุนจดทะเบยีนของ TCUA  ในระหว่ำง
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ปี 2556 ผูถ้อืหุน้ของ TCUA มมีตใิหห้ยุดด ำเนินกจิกำร เนื่องจำก TCUA มผีลขำดทุนต่อเนื่องมำก ปี 2557 ยงัอยู่ใน

ขัน้ตอนระหว่ำงกำรช ำระบญัช ีรำยกำรน้ีมผีลกระทบต่อ UT เลก็น้อย  

 ปี 2557 บรษิทัฯ มกีำรขยำยกำรลงทุนในธุรกจิโรงแรม ซึง่เป็นประเภทธุรกจิใหม่เพิม่ ภำยใต้ชื่อทำงกำรคำ้ 

โรงแรมฮลิตนั หวัหนิ รสีอรท์ แอนด ์สปำ ดว้ยเงนิลงทุน 3,200 ลำ้นบำท บรษิทัฯ เหน็ว่ำเป็นเงนิลงทุนทีม่ศีกัยภำพ

ระยะยำว แต่ในช่วงต้นทีม่กีำรลงทุนมำก จะมผีลท ำใหร้ำยไดด้อกเบี้ยรบัของบรษิัทฯ ลดลง เนื่องจำกกำรลงทุนนี้ 

สว่นใหญ่ใชแ้หล่งทีม่ำของเงนิจำกสภำพคล่องสว่นเกนิ ซึง่เคยลงทุนไวใ้นพนัธบตัรรฐับำล และเงนิฝำกธนำคำร  

 ขอ้มลูอื่นๆ ทีม่นียัส ำคญั ทีจ่ะเกดิขึน้ในภำยหลงั  บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลผ่ำนระบบของตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยต่อไป  
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     ส่วนที่  2 
   การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 
 

7.  ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น           
     

7.1  จ ำนวนหุ้นจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
(1)   บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน  3,000 ลา้นบาท  เรยีกช าระแลว้ 3,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 
300,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10.- บาท 
(2)   บรษิทัไม่มหีุน้ประเภทอื่นทีม่สีทิธหิรอืเงื่อนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 

 
          7.2   ผูถ้ือหุ้น 
         (1)    รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
         (ก)    รายชื่อกลุ่มผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก    ณ วนัที ่ 6  มถุินายน  2557 
 
 

ล าดบั รายชือ่ผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิ ธุรกจิหลกั จ านวนหุน้ทีถ่อื สดัส่วน % 
1 กลุ่มบรษิทั     
 1.1  บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 29,850,000 9.95 
 1.2  บรษิทั ยเูนี่ยนบรหิารธุรกจิ  จ ากดั      กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 22,574,000 7.53 
 1.3  บรษิทั ยเูนี่ยนแคปปิทอล จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 20,159,300 6.72 
 1.4  บรษิทั  โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 17,988,300 6.00 
 1.5  บรษิทั ยนูิไฟเบอร ์จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 13,551,340 4.52 
 1.6  บรษิทั สหยเูนี่ยนโฮลดิง้ จ ากดั บมจ.สหยเูนี่ยน ลงทุน 6,239,994 2.08 
 1.7  บรษิทั ยเูนี่ยนรวมทุน จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 6,082,000 2.03 
 1.8  บรษิทั ดารกานนท ์จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 3,000,000 1.00 
 1.9  บรษิทั ยเูนี่ยนอคีวติี้ จ ากดั บมจ.สหยเูนี่ยน ลงทุน 2,782,700 0.93 
 1.10 บรษิทั ยเูนี่ยน เวล็ท ์แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 2,420,000 0.81 
2 นางจารุณ ี ชนิวงศว์รกุล   17,801,600 5.93 
3 นายเฉลมิชยั  มหากจิศริ ิ                                                                                    14,464,000 4.82 
4 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   12,325,000 4.11 
5 DBS BANK  A/C DBS NOMINEES-PB Clients                                                                                     10,745,000 3.58 
6 นายก าธร  พนูศกัดิอุ์ดมสนิ   7,985,644 2.66 
7 บรษิทั อาคเนยป์ระกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                      7,121,000 2.37 
8 นายชุตนิธร  ดารกานนท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3,427,700 1.14 
9 นายสุเมธ  ดารกานนท ์                                                                                                                                                                                                    3,008,314 1.00 
10 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL 

EMER MKTS VALUE  FUND 
  2,963,700 0.99 

                                                     รวม   204,489,592 68.16 
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 (ข)  บรษิทัฯ ไม่มกีลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ 
หรอืการด าเนินงานของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
 (2)  บรษิทัฯ ไม่ไดป้ระกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่นในลกัษณะ holding company แต่เป็น
ลกัษณะกลุ่มบรษิทัฯ ทีม่บีรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
 
 (3)  ไม่มขีอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ใหญ่  (shareholders’ agreement) 
 
 7.3  บรษิทัฯ ไม่มกีารออกหลกัทรพัยอ์ื่น 
 
 7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลและหลกัเกณฑ ์
      

 บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของกจิการ ในอตัราไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 
ของก าไรสุทธิประจ าปี หลงัหกัขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการ
ด าเนินการใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนในอตัราทีเ่หมาะสมจากการลงทุน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของ
กจิการดว้ย 
           สว่นนโยบายทีบ่รษิทัย่อยจะจ่ายเงนิปนัผลใหก้บับรษิทัฯ นัน้ ขึน้อยู่กบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผล และ
ผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยแต่ละแห่งนัน้ๆ 
 
กำรจ่ำยเงินปันผลย้อนหลงั 
 
            ปี พ.ศ.  2557  พ.ศ.2556 พ.ศ.2555 พ.ศ.2554 พ.ศ.2553 
อตัราก าไรสทุธต่ิอหุน้     4.02       4.83      3.39     2.53.      4.36 
อตัราเงนิปนัผลต่อหุน้     1.75      2.00      1.50     1.50      1.75 
อตัราการจา่ยเงนิปนัผลต่อก าไรสทุธ ิ%    43.54 %     41.39 %     44.20 %   59.18 %    40.14 % 
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8.  โครงสร้ำงกำรจดักำร  

    8.1   คณะกรรมกำรบริษทั 
 
 โครงสรา้งกรรมการบรษิทัฯ  ประกอบดว้ย คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 4  ชุด คอื
คณะกรรมการบรษิทั  ซึง่มกีรรมการอสิระจ านวน 5 คน หรอืเป็นจ านวน 1 ใน 3  จากกรรมการบรษิทั 15 คน 
ส่วนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการลงทุน 
 รายนามคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
กรรมการแต่ละชุด มดีงันี้ 
 
(1) คณะกรรมการบริษัท  มีจ ำนวนทั้งหมด 15  คน ดงัต่อไปน้ี 

           รายช่ือ                                                          ต าแหน่ง 
1.   นางสาวศรวีารนิทร ์ จริะพรรคคณา ประธานกรรมการ 
2.   นายชุตนิธร ดารกานนท ์ รองประธานกรรมการ 
3.    ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร.อจัฉรา  จนัทรฉ์าย กรรมการอสิระ 
4.   นายชวีนิ ไชยพานิชย ์ กรรมการอสิระ 
5.   นางสาวภคนิ ี พฤฒธิ ารง                  กรรมการอสิระ 
6.    นายยรรยง ตัง้จติตก์ุล             กรรมการอสิระ 
7.    นางบุศราค า นีลวชัระ                  กรรมการอสิระ 
8.   นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล  กรรมการผูอ้ านวยการ 
9.    นางจนัทรตร ี      ดารกานนท ์ กรรมการรองผูอ้ านวยการ 
10.   นายวชิยั  ชยัฐานียชาต ิ กรรมการ 
11.  ดร.ฐติวิฒัน์ สบืแสง  กรรมการ 
12.   นางพนิิจพร   ดารกานนท ์  เกษมทรพัย ์ กรรมการ  
13.   นายบวรรตัน์  ดารกานนท ์                กรรมการ 
14.   นายวชัรพงษ์   ดารกานนท ์              กรรมการ 
15.   นายนนัทยิะ   ดารกานนท ์               กรรมการ 
 
หมายเหตุ   นายวชิยั  ชยัฐานียชาต ิ ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ เนื่องจากเกษียณอายุตาม                     
          วาระ โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด                             
          ค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
          บรษิทัฯ ครัง้ที ่13/2557 ซึง่ทีป่ระชุมมมีตติัง้ นายปรชีา  ชุณหวาณิชย ์ใหด้ ารงต าแหน่ง 
           กรรมการบรษิทัแทนนายวชิยั  ชยัฐานียชาต ิโดยมผีลตัง้แต่ วนัที ่1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป  

    
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าทีต่ามนโยบายและโครงสร้างการบริหารธุรกจิ ดังนี ้

1.  ก าหนดทศิทาง เป้าหมาย และนโยบายการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  
2.  ก ากบัดแูลการบรหิารกจิการ ใหม้กีารจดัการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม และใหม้กี าไร 

สามารถจ่ายเงนิปนัผลตอบแทนการลงทุนใหผู้ถ้อืหุน้อย่างเหมาะสม 
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3.  ก ากบัดแูลใหบ้รษิทัฯ มรีะบบบญัชทีีถู่กตอ้ง ตามมาตรฐานการบญัช ีและมรีายงานทางการเงนิที่
เปิดเผยขอ้มลูถูกตอ้งครบถว้น 

4.  ดแูลรกัษาชื่อเสยีง และภาพลกัษณ์อนัดงีามของบรษิทัฯ 
5.  พจิารณาแต่งตัง้ ถอดถอน กรรมการผู้อ านวยการของบรษิัทฯ และกรรมการผูจ้ดัการบรษิทัใน

กลุ่มทีม่บีรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้สว่นใหญ่ 
6.  ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผูอ้ านวยการบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการของ

บรษิทัในกลุ่ม  
7.  พจิารณาแผนงาน งบประมาณประจ าปีทีก่รรมการผูอ้ านวยการบรษิทัฯ เสนอ 
8.  ปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
9.  ประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูอ้ านวยการบรษิทัฯ และพจิารณาเงนิค่าตอบแทนการ

ท างานแต่ละปีของกรรมการผูจ้ดัการบรษิทัในกลุ่ม 
ทัง้นี้  ในการปฏบิตังิานตามอ านาจหน้าที ่คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่ง 

หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นไปปฏบิตัอิย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการกไ็ด ้  
ให้คณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้อ านวยการโดยให้มอี านาจหน้าที่ตามที่

คณะกรรมการเหน็สมควร             
คณะกรรมการของบรษิทัใหม้จี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดต้องมถีิ่นทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดตอ้งเป็นบุคคลผูม้สีญัชาตไิทย 

การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ตามหลกัเกณฑ์และวธิีการ  
ตามขอ้ 8.2  เรื่องการสรรหากรรมการและผูบ้รหิาร 
  
กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ มีจ ำนวน 5 คน หรือมีจ ำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมกำร
บริษทัฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระท่ีเป็นเพศหญิง 3 คน กรรมกำรอิสระท่ีเป็นเพศชำย 
2 คน ดงัน้ี 
 1.  ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร.อจัฉรา  จนัทรฉ์าย 
 2.   นายชวีนิ  ไชยพานิชย ์

3..  นางสาวภคนิี  พฤฒธิ ารง 
4.   นายยรรยง  ตัง้จติตก์ุล   
5.   นางบุศราค า  นีลวชัระ   

  
หลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระ 
         บรษิัทฯ มหีลกัเกณฑ์คดัเลอืกกรรมการอสิระ โดยสรรหาผูท้ีม่คีวามสามารถ มปีระสบการณ์ เขา้ใจ
ธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิในกลุ่มของบรษิัทฯ ซึ่งไม่ใช่ผู้บรหิารงานประจ าของบรษิัทฯ และเป็นผู้มวีสิยัทศัน์
และมเีวลาเพยีงพอในการปฏบิตัิหน้าที่รวมทัง้มคีุณสมบตัติามประกาศ ระเบยีบ ขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งของ
ทางการ โดยสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอสิระตามเกณฑข์อง ก.ล.ต.ทัง้นี้ กรรมการสรรหา ขอเชญิบุคคล
เหล่านัน้เข้าเป็นกรรมการอสิระของบรษิัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เหน็ว่ากรรมการอสิระข้างต้น สามารถใช้ความรู ้
ความสามารถ ใหข้อ้คดิเหน็อย่างอสิระทีเ่ป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม กบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ และ
บรษิทัในกลุ่ม 
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กำรประชุมคณะกรรมกำร 
 ปกต ิบรษิทัฯ จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ เพื่อพจิารณาเรื่องทีค่ณะ
ผู้บริหารเสนอ และมีมติในแต่ละเรื่องเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยมอบหมายให้มีการ
ด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และเพื่อตดิตามผลการด าเนินงานใหท้ราบว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
หรอืแผนทีว่างไวห้รอืไม่ รวมทัง้พจิารณาเรื่องที่ต้องมกีารแกไ้ข และมอบหมายใหม้ผีู้ตดิตามด าเนินการนัน้ๆ  
ในรอบปี 2557  มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 13 ครัง้  กรรมการทีไ่ม่ตดิภารกจิในต่างประเทศ
หรอืมเีหตุสดุวสิยัจะเขา้ประชุมทุกครัง้ เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารลงทุนในต่างประเทศมาก  ดงันัน้กรรมการบาง
คนจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งก ากบัดแูล ตดิตามผลการด าเนินงานของธุรกจิทีบ่รษิทัฯ ลงทุนในต่างประเทศ  จงึไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าเดอืนได้ ในปี 2557 กรรมการบางคนซึ่งอยู่ที่ส านักงานของ
บรษิัทในกลุ่มที่นครเซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง หรอืสหรฐัอเมรกิา จะเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่าน
ระบบ Video conference ในวนัประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ดว้ย  อย่างไรกต็าม เลขานุการบรษิทัฯ ไดส้่ง
บนัทกึรายงานการประชุมใหก้บักรรมการทุกคน ทัง้ทีเ่ขา้ประชุมหรอืไม่ไดเ้ขา้ประชุมเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรบัทราบและรบัขอ้เสนอแนะ (ถา้หากม)ี 
 
       ข้อมลูกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละคน ประจ ำปี 2557 มีดงัน้ี 
  รำยช่ือ                                          จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำประชุม 

1.  นางสาวศรวีารนิทร ์ จริะพรรคคณา  13/13 

2.  นายชุตนิธร  ดารกานนท ์                  10/13 (รวมผ่าน  VDO ConF. 4 ครัง้) 

3.  ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร.อจัฉรา  จนัทรฉ์าย 13/13 

4.  นายชวีนิ   ไชยพานิชย ์ 13/13  

5.  นางสาวภคนิี   พฤฒธิ ารง 12/13  

6.  นายยรรยง   ตัง้จติตก์ุล 13/13 

7.  นางบุศราค า นีลวชัระ 12/13 

8.  นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล 13/13 

9.  นางจนัทรตร ี ดารกานนท ์                   13/13 

10.  นายวชิยั   ชยัฐานียชาต ิ 11/13 

11.  ดร.ฐติวิฒัน์   สบืแสง 13/13 

12.  นางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย ์ 11/13 (รวมผ่าน  VDO ConF.  2 ครัง้) 

13.  นายบวรรตัน์   ดารกานนท ์ 11/13 (รวมผ่าน  VDO ConF. 10 ครัง้) 

14.  นายวชัรพงษ์   ดารกานนท ์             13/13 

15.  นายนนัทยิะ               ดารกานนท ์                   7/13 
 
เลขำนุกำรบริษทั คอื นางชฎาพร  เจยีมสกุลทพิย ์
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่12/2556 มมีตแิต่งตัง้ให ้นางชฎาพร  เจยีมสกุลทพิย ์ซึง่เป็น
พนกังานประจ าของบรษิทัฯ ด ารงต าแหน่ง เลขานุการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 เป็นตน้
ไป 
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(2)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มจี านวน 3 คน และมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต.  และไดผ้่านการแต่งตัง้จากมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ 
เมื่อวนัที ่ 19 ธนัวาคม 2556 โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  ทัง้นี้คณะกรรมการตรวจสอบทุกคน
เป็นกรรมการอสิระ  

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ มดีงันี้ 
1.  ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร.อจัฉรา  จนัทรฉ์าย       ประธานกรรมการตรวจสอบ   
2.  นายชวีนิ    ไชยพานิชย ์                                กรรมการตรวจสอบ 
3.  นางสาวภคนิี  พฤฒธิ ารง                                กรรมการตรวจสอบ 
ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ

บรษิทัฯ คอื ดร.อจัฉรา จนัทรฉ์าย  ศาสตราจารยก์ติตคิุณผูท้รงคุณวุฒ ิจากคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
กฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้ำท่ี และควำม

รบัผิดชอบ  คือ 
1.  สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 
2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคดัเลือก ทบทวน และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอก 

ประสานงานกบัผู้สอบบญัชภีายนอก เกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง  และสอบทาน
รายงานทางการเงนิของบรษิทัใหถู้กตอ้งครบถว้น และเชื่อถอืได้ 

3.  สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของทางการและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  และดูแลไม่ให้
เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

4.  จดัท าสรุปรายงานการก ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่รายงานดงักล่าว ต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั เพื่อ
สง่ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง 

5.  ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ตลอดจนติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง
ดงักล่าว 

6.  ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าส าคญั 
7.  ประเมนิผลการปฏบิตังิานตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
8.  ภารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
ทัง้นี้ ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมทัง้สิน้  5  ครัง้ ดร.อจัฉรา จนัทรฉ์าย นายชวีนิ  

ไชยพานิชย ์และนางสาวภคนิี  พฤฒธิ ารง ทัง้สามท่าน เขา้ประชุมครบ 5 ครัง้ นอกจากนัน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัได้จดัประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มฝี่ายจดัการของบรษิัทฯ 1 ครัง้ เพื่อปรกึษาหารอืกนั
อย่างอสิระถงึขอ้สงัเกต และขอ้คดิเหน็ของผู้สอบบญัช ีและไดจ้ดัประชุมร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 1 ครัง้  

 
(3)  คณะกรรมกำรสรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน 
 บรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้กรรมการที่มปีระสบการณ์ และมคีุณสมบตัิเหมาะสม เป็นคณะกรรมการสรรหา
และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นชุดเดยีวกนั มจี านวน 3 คน ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอสิระ อกีทัง้
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ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอสิระ โดยมรีายชื่อดงันี้ 
  
  รำยช่ือ     ต ำแหน่ง 
 1. นายยรรยง  ตัง้จติตก์ุล  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 2. นางสาวภคนิี   พฤฒธิ ารง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 3. นายชุตนิธร  ดารกานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
 โดยมขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 

1.  ก าหนดหลกัเกณฑ ์และวธิกีารสรรหา กรรมการบรษิทั 

2.  มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายก าหนดและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเรื่องโครงสรา้งคณะกรรมการ
เพื่อเสนอรายชื่อเขา้เป็นกรรมการ 

3.  ก าหนดแนวทางการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่มหีลกัการพจิารณา โดยค านึงถงึปจัจยั
ต่างๆ ไดแ้ก่ ภาระหน้าที ่ ขอบเขตความรบัผดิชอบ และผลการปฏบิตังิานของกรรมการ ผล
ประกอบการและสถานะการเงนิของบรษิทัฯ สภาพความเป็นจรงิของสภาวะเศรษฐกจิโดยรวม 
โดยจะพจิารณาเปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนทีม่ขีนาดธุรกจิและ/หรอือยู่ในอุตสาหกรรมที่
ใกลเ้คยีงกนั 

4.  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ โดยน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

 
 ทัง้นี้ ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มกีารประชุม  2 ครัง้ โดยกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้ 3 คน เขา้ร่วมประชุมครบทุกครัง้ และประธานกรรมการสรรหา และ
ก าหนดค่าตอบแทน เป็นคนละคนกบัประธานกรรมการบรษิทั 
 
(4 )  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  ประกอบด้วย 
  รำยช่ือ     ต ำแหน่ง 

1.  นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล  ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2.  นางจนัทรตร ี ดารกานนท ์ กรรมการ 

3.  นายวชัรพงษ์   ดารกานนท ์  กรรมการ 

4.  นางศรนีวล  สมบตัไิพรวนั  กรรมการและเลขานุการ 
โดยมขีอบเขตอ านาจหน้าทีร่บัผดิชอบ วางนโยบาย และตดิตามดูแลเรื่องการบรหิารความเสีย่งของ

บรษิัทฯ ทบทวน ปรบัปรุงประเภทความเสีย่ง พจิารณาโอกาสเกดิ ผลกระทบ และวางมาตรการการจดัการ 
และติดตามผล  ทัง้นี้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มอี านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง
เฉพาะดา้นเพื่อปฏบิตังิานบรหิารความเสีย่งตามความเหมาะสมได้ 

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มกีารประชุม 2 ครัง้ เพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขต
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ และมกีารประชุมร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครัง้ 
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8.2  ผูบ้ริหำร 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 รำยช่ือผูบ้ริหำรของบริษทัฯ มีดงัน้ี 
  รายชื่อผูบ้รหิาร    ต าแหน่ง 
1. นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล   กรรมการผูอ้ านวยการ 
2. นางจนัทรตร ี ดารกานนท ์   กรรมการรองผูอ้ านวยการ 
3. นายปรชีา  ชุณหวาณิชย ์   ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการ 
5. นางศรนีวล  สมบตัไิพรวนั    ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
 
หมายเหตุ   นางจนัทรตร ี  ดารกานนท ์  เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการรองผูอ้ านวยการ  ตัง้แต่วนัที ่ 18 
  กนัยายน 2557   
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โดยบริษทัฯ มีโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร  (Organization chart) ดงัต่อไปน้ี 
 

แผนภูมกิารจัดองค์กร ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
บริษทั สหยูเน่ียน จ ากดั (มหาชน) 
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กำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

        การเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทั ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ ไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
ซึ่งท าหน้าที่ พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความรู้ ความสามารถ  และมีประสบการณ์ในการ
บริหารธุรกิจตลอดจนมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบตัิหน้าที่ให้บริษัทฯ และมีคุณสมบัติไม่ขดัต่อระเบียบของ
ทางการทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยความโปร่งใส เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อน าเสนอผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญั
ประจ าปี ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ  ซึง่ด าเนินการตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ดงันี้ 

 1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่ง มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง  
 2. ในการเลอืกตัง้กรรมการ อาจใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน 

หรอืคราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดที่จะต้อง
เลือกตัง้ในคราวนัน้ก็ได้ ทัง้นี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเหน็สมควร ซึ่งใช้วิธกีารเลือกตัง้ให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายมหาชน 

 3. การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก หากมคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธาน
ทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด  ในส่วนของสทิธผิูถ้อืหุน้รายย่อย เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั
ขา้งตน้ ซึง่มไิดร้ะบุไวเ้ป็นกรณีพเิศษ โดยมสีทิธลิงคะแนนเสยีงเท่าเทยีมกนั     

                   
ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทีจ่ะ

พงึมอีอกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกในจ านวนใกลท้ีสุ่ด
กบัสดัสว่น 1 ใน 3 
            กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก
กนั และปีต่อๆไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
           กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง จะเลอืกเขา้มารบัต าแหน่งอกีกไ็ด้ 
           นอกจากการพน้จากต าแหน่งกรรมการตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1.  ตาย 
2   ลาออก 
3.  ขาดคุณสมบตั ิ
4.  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถ้อืหุน้ ทีเ่ขา้

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผู้
ถอืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

5.  ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 
ทัง้นี้  ผู้ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ได้ผ่านกระบวนการสรรหากรรมการจากคณะกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน ส าหรบักรรมการทีค่รบวาระนัน้ ไดร้บัเลอืกจากมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2557  วาระการเลอืกตัง้กรรมการดว้ย 

 

8.3  เลขำนุกำรบริษทั 
  เลขำนุกำรบริษัทฯ  คือ  นางชฎาพร  เจียมสกุลทพิย์ ซึ่งมีหน้าที่รบัผดิชอบและปฏบิตัิตาม
ขอ้ก าหนดซึง่ระบุไว้ในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฉ์บบัที ่4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15, 
มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23   
 บรษิทัฯ ไดแ้สดงขอ้มลู  เกีย่วกบัวุฒกิารศกึษา ประวตัแิละประสบการณ์ ตลอดจนประวตักิารอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัทมาด้วยแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 
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หมายเลข 8  สว่นรายชื่อของกรรมการบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  ปรากฏตามเอกสารแนบ
หมายเลข  9 หมายเลข 10 และหมายเลข 11 ตามล าดบั 

 
8.4  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

            8.4.1.   ค่ำตอบแทนของกรรมกำรท่ีเป็นตวัเงิน 
         กรรมการของบริษัทฯ ได้รบัค่าตอบแทนจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นค่าตอบแทนประเภท     
เบี้ยประชุม และ/หรือ เงินตอบแทนบ าเหน็จกรรมการซึ่งเป็นจ านวนคงที่ ในฐานะหน้าที่กรรมการตาม
ต าแหน่งเท่านัน้ ซึง่อยู่ภายในวงเงนิทีไ่ด้รบัอนุมตัจิากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น ปี 2557 จ านวนเงนิค่าตอบแทน   
ทีก่รรมการแต่ละรายไดร้บันัน้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
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                                         หน่วย : บาท 

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

ค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทน
ต ำแหน่ง 

เบีย้ประชมุ
กรรมกำร 

ค่ำตอบแทน
กรรมกำร
ตรวจสอบ 

เบีย้ประชมุ 
กรรมกำรสรรหำ 
และก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

รวมค่ำตอบแทน 
ท่ีรบัจำก 
บริษทัฯ 

รวม
ค่ำตอบแทน 
ท่ีรบัจำก 
บริษทัย่อย 

1 นางสาวศรวีารนิทร ์ จริะพรรคคณา ประธานกรรมการ 4,320,000 120,000               -                 - 4,440,000   156,000 
2 นายชุตนิธร  ดารกานนท ์ รองประธานกรรมการ 4,050,000 120,000            20,000 4,190,000  96,000  
    กรรมการสรรหาและ             
    ก าหนดค่าตอบแทน             
3 นางอจัฉรา  จนัทรฉ์าย ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ 
- 

120,000      132,000          - 252,000 - 

4 นายชวีนิ   ไชยพานิชย ์ กรรมการตรวจสอบ /อสิระ - 120,000 120,000 -          240,000  -  
5 นางสาวภคนิี  พฤฒธิ ารง กรรมการตรวจสอบ / อสิระ - 120,000 120,000           20,000          260,000  -  

    
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  

          

6 นายยรรยง  ตัง้จติต์กุล ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน/อสิระ 

- 120,000 -            20,000          140,000  - 

7 นางบุศราค า  นีลวชัระ กรรมการอสิระ - 120,000 - -         120,000 -  
8 นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล กรรมการผูอ้ านวยการ - 120,000 -                 -          120,000   288,000  
9 นางจนัทรตร ี  ดารกานนท ์ กรรมการ - 120,000 -                 -          120,000  48,000 
10 นายวชิยั   ชยัฐานียชาต ิ กรรมการ - 120,000 -                 -          120,000            96,000 
11 นายฐติวิฒัน์   สบืแสง กรรมการ - 120,000 -                 -          120,000  96,000 
12 นางพนิิจพร ดารกานนท ์ เกษมทรพัย์ กรรมการ - 120,000 -                 -          120,000  - 
13 นายบวรรตัน์  ดารกานนท ์ กรรมการ - 120,000 -                 -          120,000  - 
14 นายวชัรพงษ์  ดารกานนท ์ กรรมการ - 120,000 -                 -          120,000  210,000 
15 นายนนัทยิะ  ดารกานนท ์ กรรมการ - 120,000 -                 -          120,000  192,000 

   8,370,000 1,800,000 372,000 60,000    10,602,000        1,182,000  
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            8.4.2  ค่าตอบแทนรวมในฐานะผูบ้รหิารของบรษิทั ซึง่มทีัง้ผูท้ีเ่ป็นกรรมการและไม่ไดเ้ป็นกรรมการ  
ในรอบปี 2557 รวมทัง้สิ้น 3 ราย เป็นค่าตอบแทนประเภทเงินเดือน โบนัส เท่ากบั 8,339,250.-บาท   
กรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารอื่น นอกจาก 3 รายขา้งตน้น้ี ทีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกบัผูบ้รหิารรายทีส่ี่ต่อจากกรรมการ
ผูอ้ านวยการลงมา ทีไ่ม่ไดร้บัค่าตอบแทนในสว่นนี้จากบรษิทั เนื่องจากมตี าแหน่งรบัผดิชอบในฐานะผูบ้รหิาร
ของบรษิทัอื่นในกลุ่ม และไดร้บัค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน โบนสั จากบรษิทันัน้ๆ อยู่แลว้  

8.4.3  ในรอบปี 2557 บรษิทัย่อยทีเ่ป็นธุรกจิหลกั จ านวน  10 บรษิทั  มผีูบ้รหิารรวมจ านวน 48 
ราย  ไดร้บัค่าตอบแทนประเภทเงนิเดอืน โบนสั รวมเป็นจ านวนรวม 79.02 ลา้นบาท 
           8.4.4   ค่าตอบแทนอื่น 
 นอกจากเงินเดือน โบนัสข้างต้น  บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บริหารจ านวน 2 ราย ใน
ลกัษณะเป็นเงนิสมทบ กองทุนส ารองเลีย้งชพี ในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืน รวมทัง้ปี 2557 เป็นจ านวนเงนิ 
193,500.- บาท โดยม ีบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ กองทุนรวมบวัหลวง จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ 
 

8.5  บคุลำกร 
             จ านวนพนักงานบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2557  มจี านวน  84  คน  จ านวนพนักงานบรษิทั
ในกลุ่มทัง้หมดในประเทศม ี 8,202  คน ไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่ าคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา โดยตัง้แต่ปี 
2550 บรษิทัฯ มกีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการบรหิาร โดยมนีโยบายใหบ้รษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมขายสนิค้า
หรอืบรกิารที่ตนเป็นผูผ้ลติใหลู้กคา้โดยตรง จงึมกีารโอนพนักงานทีท่ าหน้าทีเ่ดมิไปสงักดับรษิัทใหม่ในกลุ่ม
เพื่อบรกิารลกูคา้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง ดงันัน้จ านวนพนกังานมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัจากในอดตี 
               ค่าตอบแทนรวมของพนกังานบรษิทัฯ ในปี  2557  เป็นค่าตอบแทนประเภทเงนิเดอืนโบนัส เงนิ
สมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม รวมเป็นจ านวนเงนิ  59.8  ลา้นบาท 

นอกจากนี้บรษิทัฯ มนีโยบายดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ มคีวามประสงคใ์หพ้นักงานสามารถ
ประเมนิตนเอง เพื่อมคีวามคดิรเิริม่ และปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน โดยต้องมคีวามรู้ ความสามารถ 
และทกัษะ ใหต้รงตามลกัษณะงานทีท่ า ตลอดจนสามารถพฒันาไปในระดบัทีส่งูกว่าได ้ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมี
การใหค้วามรูก้บัพนักงานในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง โดยแบ่งเป็นฝึกอบรมภายใน และส่งฝึกอบรมสมัมนาภายนอก
แลว้แต่โอกาสทีเ่หมาะสมเป็นระยะๆ ดงันัน้ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มกีารจดัอบรมใหก้บัผูบ้รหิารระดบักลาง ตาม
แผนสบืทอดงานเกีย่วกบัทกัษะการบรหิารธุรกจิ นอกจากนี้มกีารจดัอบรมอย่างต่อเนื่องในการเตรยีมตวัเพื่อ
ปฏบิตังิานดา้นบญัช ีปรบัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสีากล ซึง่เริม่บงัคบัใชใ้นประเทศไทยตัง้แต่วนัที ่1 
มกราคม 2554 จนกระทัง่ถงึปี 2556 รวมทัง้ทีจ่ะบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไปดว้ย 
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   9.  กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
บรษิทัฯ มกีารด าเนินการ หรอืปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการดงันี้ 

 
9.1  นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

คณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารไดใ้หค้วามส าคญัต่อการก ากบัดแูลกจิการตลอดมา ตลอด
ระยะเวลาทีผ่่านมา มนีโยบายยดึถอืหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมเป็นหลกัปฏบิตัใินการก ากบัดแูลกจิการใน
ดา้นต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย คณะกรรมการมคีวาม
รบัผดิชอบต่อหน้าที ่มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ ค านึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ หลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ สอดคลอ้งกบัหลกัการ การก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีนไทย ซึง่
ยอมรบัโดยคณะกรรมการบรรษทัภบิาลแห่งชาต ิ โดยบรษิทัฯ ปฎบิตัใินเรื่องต่างๆ ตามรายละเอยีดดงันี้  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 1. สิทธิของผูถื้อหุ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(1)  บรษิัทฯ ใหส้ทิธอิื่นแก่ผู้ถอืหุน้ นอกเหนือจากสทิธใินการลงคะแนนเสยีง คอืสทิธใินการได้รบั

ผลตอบแทนจากการลงทุนในรปูของเงนิปนัผลอย่างเท่าเทยีมกนั ผูถ้อืหุน้รายย่อยมสีทิธริบัเงนิปนัผลในอตัรา
เท่ากบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี  

-  บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุม หรอืสง่ค าถามเกีย่วกบับรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อน
วนัประชุมผูถ้ือหุน้เป็นเวลา 5 เดอืน โดยบรษิทัฯ ไดแ้จง้หลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อ
พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ซึง่ประกอบไปดว้ย คุณสมบตัขิองผูเ้สนอวาระ ขัน้ตอนการเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเป็นวาระการประชุม พรอ้มรายละเอยีดของขอ้มูลประกอบการพจิารณา รวมถงึหลเักณฑ ์ขัน้ตอนการ
พจิารณา และ กระบวนการกลัน่กรอง ผ่านช่องทาง website ของบรษิทัฯ www.sahaunion.co.th หรอืส่ง
ทางเอกสารมายงับรษิทัฯ กไ็ด ้

(2)  หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
     บรษิทัฯ สง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ โดยก าหนดวาระการประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละเรื่องอย่าง

ชดัเจนพรอ้มเอกสารต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาก่อนวนัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั พรอ้มดว้ย 
-  รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ทีผ่่านมาเพื่อประกอบการพจิารณาวาระรบัรองรายงานการประชุม 
-  ข้อมูลงบการเงิน สรุปผลการด าเนินงาน ข้อมูลรายงานประจ าปีล่าสุด เพื่อศึกษาข้อมูลก่อน

พจิารณาวาระรบัทราบผลการด าเนินงาน และเตรยีมค าถาม ขอ้สงสยั (ถา้ม)ี 
-  วตัถุประสงค ์ เหตุผล และความเหน็ของคณะกรรมการในวาระการประชุมต่างๆ 
 -  ในวาระกรรมการ บรษิทัฯ ไดแ้ยกเรื่องการเลอืกตัง้กรรมการและค่าตอบแทนกรรมการออกเป็น

คนละสว่นกนั 
-  ไดส้ง่ขอ้มลูกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ ในวาระแต่งตัง้กรรมการประกอบดว้ย ประวตักิารศกึษา 

ประวตัิการท างาน ประเภทกรรมการ  ซึ่งผ่านการคดัสรรจากคณะกรรมการสรรหาโดยมีหลกัเกณฑ์ และ
วธิกีารสรรหา กรณีถา้เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดมิกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ จะมขีอ้มูลการเขา้ร่วมประชุม
ในปีทีผ่่านมา และจ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ดว้ย 

-  ขอ้มลู ชื่อ สกุล ของผูส้อบบญัช ี ส านกังานสอบบญัชทีีส่งักดั ประสบการณ์ความสามารถของ
ผูส้อบบญัช ีค่าบรกิาร และกล่าวถงึความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีจ านวนปีทีท่ าหน้าทีใ่หบ้รกิาร ซึง่ผ่านการ
พจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบวาระพจิารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
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-  แสดงขอ้มลูนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล อตัราเงนิปนัผลทีเ่สนอจ่าย และเหตุผลประกอบ ในวาระ
ขออนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล 

 -  บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ เพื่อจดัสง่
ใหผู้ถ้อืหุน้ต่างชาต ิ โดยเผยแพร่พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นภาษาไทย รวมถงึเผยแพร่ผ่าน 
Website ของบรษิทัฯ ดว้ย 

 (3)  การประชุมผูถ้อืหุน้ 
-  บรษิทัฯ สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธกิารเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง  ในกรณีผูถ้อืหุน้ไม่สามารถ

เขา้ร่วมประชุมได ้ สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทนได ้  ทัง้นี้ บรษิทัฯ ได้สง่หนงัสอืมอบฉนัทะ
ไปกบัหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าแลว้ 

-  บรษิทัฯ ไม่เคยจ ากดัสทิธ ิหรอืละเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ประการใด 
-  บรษิทัฯ อ านวยความสะดวกต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ มเีจา้หน้าทีช่่วยเหลอืเรื่องการ

ลงทะเบยีน  เรื่องหลกัฐานประกอบ ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง 
-  สถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้  มเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก ตดิถนนใหญ่ ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า  โดยมี

อาหารว่าง เครื่องดื่ม และของช าร่วยไวร้บัรองผูถ้อืหุน้ 
-  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการประชุม ประธานกรรมการได้แนะน ากรรมการและผู้บรหิารเป็น

รายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ  กรรมการผู้อ านวยการ  ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง กรรมการอสิระ  กรรมการ  เลขานุการบรษิทั  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  และผูส้อบ
บญัช ี

-  ประธานทีป่ระชุมแจง้วธิกีารลงคะแนนเสยีง  การใชบ้ตัรลงคะแนน  วธิกีารนบัคะแนน ใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบก่อนเริม่ประชุม 

-  ผู้ถอืหุ้นมสีทิธพิจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ  โดยมวีาระการพจิารณาค่าตอบแทน
กรรมการใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิป็นประจ าทุกปี 

-  วาระค่าตอบแทนกรรมการ  บรษิัทฯ ชี้แจงนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน 
และมขีอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการแต่ละต าแหน่งในปีทีผ่่านมาซึ่งผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 

-  วาระการเลอืกตัง้กรรมการ  บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ ทัง้
แบบรายบุคคล หรือ แบบทัง้คณะก็ได้ แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร  โดยเสนอชื่อผู้จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการใหม่ หรอืกรรมการเดมิทีก่ลับเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไป ซึง่ผ่านการคดัสรรจากคณะกรรมการสรรหา
แลว้ พรอ้มประวตั ิและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละคน 

-  วาระพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผล  ประธานฯ ไดแ้จง้นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ อตัรา
เงนิปนัผลที่เสนอจ่าย พร้อมทัง้หลกัเกณฑ์เหตุผลของจ านวนเงนิปนัผลที่เสนอขออนุมตัิในปีนี้พร้อมอตัรา
ผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหุน้  ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนในการพจิารณาไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั 

-  วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี ประธานฯ เสนอรายชื่อผูส้อบบญัช ีซึง่มมีากกว่า 1 ราย โดยสงักดัส านัก
งานสอบบญัชเีดยีวกนั  พร้อมประวตักิารสอบบญัช ีจ านวนปีที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ ซึ่งมคีุณสมบตัิ
ตามที่ ก.ล.ต.ก าหนด  ทัง้ยงัมคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบับรษิัทฯ หรอืคณะกรรมการ หรอื
ผูบ้รหิาร  พรอ้มทัง้อตัราค่าสอบบญัช ีใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาขอ้มลูเพื่อลงคะแนนเสยีง 

-  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซกัถาม หรอืเสนอความคดิเหน็ตามวาระต่างๆ  โดยกรรมการ
ผูอ้ านวยการหรอืกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง ตอบค าถามทุกค าถามจนเป็นทีพ่อใจของผู้ถอืหุ้น  ในส่วนของความ
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คดิเหน็ หรือขอ้เสนอแนะจากผู้ถือหุ้น มีการรบัข้อมูลเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป  ทัง้นี้ในรายงานการ
ประชุมมกีารบนัทกึประเดน็ค าถาม ค าตอบ ไวค้รบถว้น 

- รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้  มกีารบนัทกึมตทิีป่ระชุมอย่างชดัเจนทุกวาระ พรอ้มทัง้บนัทกึจ านวน
คะแนนเสยีงทุกประเภท คอืเหน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในทุกวาระซึง่ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุม
ทราบจากการประมวลผลของระบบคอมพวิเตอร์ในการนับคะแนนเสยีงทุกวาระ  นอกจากนี้ รายงานการ
ประชุมมกีารบนัทกึสาระส าคญัครบถ้วนในแต่ละวาระ  และน าส่งตลาดหลกัทรพัย์ฯ ภายใน 14 วนัหลงัวนั
ประชุม  พรอ้มทัง้มรีะบบการจดัเกบ็รกัษาทีด่ ีซึง่สามารถตรวจสอบ และใชอ้า้งองิไดต้ลอดเวลา  ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้
มสีทิธเิขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวไดท้ี ่ website ของบรษิทั คอื www.sahaunion.co.th  

(4)  บรษิทัฯ ไม่มกีารเพิม่วาระอื่นๆ ทีไ่ม่ไดก้ าหนดไวล่้วงหน้าในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ ในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

(5) โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ไม่ไดม้วีตัถุประสงคส์รา้งกลไกการป้องกนัการครอบง ากจิการ  
แต่โครงสรา้งการถอืหุน้ทีม่กีารถอืหุน้ไขวใ้นกลุ่ม ทีเ่ป็นมาแต่อดตีประมาณ 30 ปีล่วงมาแลว้ เพื่อการบรหิาร
จดัการ การผลติ และการจดัจ าหน่าย เพื่อให้ได้ประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้ือหุ้น โดยหลกีเลี่ยงเรื่องความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

-โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ไม่เป็นแบบปิรามดิ ตลอดเวลาทีผ่่านมาไดม้กีารแกไ้ขโครงสรา้ง
การถอืหุน้ไขวม้าโดยตลอด  เพื่อขจดัความเกีย่วโยงกนั 

-คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไม่มกีารถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของหุน้ทีอ่อกแลว้ของบรษิทัฯ 
-บรษิทัฯ มหีุน้ free float เกนิกว่ารอ้ยละ 40 ของหุน้ทีอ่อกแลว้ทัง้หมด ซึง่ท าใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธซิือ้

ขายหลกัทรพัย ์อย่างคล่องตวัในตลาดรอง หรอืในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย      
  
 2.  กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 
 (1)  บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั  ไม่มกีารละเมดิสทิธิของผู้ถือ
หุน้สว่นน้อย หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิ
 -   สทิธกิารออกสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดใหล้งคะแนน 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง ไม่
ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย หรอืผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาต ิมสีทิธเิสมอภาคกนัหมด 
 -  คณะกรรมการตอบค าถามทุกขอ้ของผู้ถือหุน้ส่วนน้อย และผู้ถอืหุ้นต่างชาติ ในที่ประชุมผูถ้ือหุ้น
จนครบถว้น 
  - ก่อนถึงวนัประชุม บรษิัทฯ เปิดเผยข้อมูลเรื่องให้ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ สามารถเสนอวาระ หรือ
ขอ้มูลต่างๆ เขา้มายงับรษิทัฯ เพื่อพจิารณาเขา้ทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น โดยอาจเลอืกผ่านช่องทาง website ของ
บรษิทัฯ ไดต้ัง้แต่ก่อนสิน้รอบปีบญัช ี 1 เดอืน หรอื 4 เดอืนก่อนวนัประชุมูถ้อืหุน้ 
 -   บรษิทัฯ อ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โดยมกีารแนบ
หนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่มขีอ้มลูตามแบบ ข. ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
 -  ในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ มกีารระบุถงึเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งใชป้ระกอบหนงัสอืมอบฉนัทะ 
พร้อมทัง้ค าแนะน าขัน้ตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุน้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มกีารก าหนดกฎเกณฑ์ หรอื
เงื่อนไขอื่นใดใหเ้กดิความยุ่งยากในการมอบฉนัทะ 
 -   บรษิทัฯ มกีารจดัสง่หนงัสอืนดัประชุมพรอ้มดว้ยเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่นหนังสอืมอบฉันทะ 
รายงานการประชุม ขอ้มูลรายงานประจ าปี พร้อมงบการเงนิ ให้ผูถ้อืหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนั
ประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนมเีวลาศกึษาขอ้มลู และพจิารณาวาระต่างๆ เพื่อตดัสนิใจในการเขา้ร่วมประชุม 
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 -    บรษิทัฯ ใช ้Website เป็นช่องทางประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึก าหนดการประชุมและวาระการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนส่งหนังสอืนัดประชุมเป็นทางการ โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้
บน website ล่วงหน้ามากกว่า 30 วนัก่อนถงึวนัประชุม 
 (2)  เรื่องนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 
 บรษิทัฯ มนีโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน โดยระบุเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งน้ีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรใน
ระเบยีบขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และก าหนดบทลงโทษทางวินัยเป็นล าดบัขัน้ตอน ตามระเบยีบภายในของ
บรษิทัฯ ซึง่พนกังาน ผูบ้รหิารและกรรมการไดร้บัทราบและปฏบิตัติาม 
 -  บริษัทฯ  มีนโยบายป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแจ้ง
ตารางเวลาแต่ละปีต่อกรรมการ และผูบ้รหิารใหห้ลกีเลีย่งการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในระยะเวลา 14 
วนั ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงนิประจ างวด หรอืไตรมาสต่างๆ  และ 24 ชัว่โมง ภายหลงัจาก
การเปิดเผยขอ้มลูนัน้แลว้ ซึง่นโยบายดงักล่าวกรรมการและผูบ้รหิารไดร้บัทราบและปฏบิตัติาม 
           (3) ในปีทีผ่่านมา กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไม่มกีารซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยใชข้อ้มลูภายใน 

(4) ในกรณีทีม่กีารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ทีเ่ขา้ข่ายจะต้องเปิดเผยขอ้มูล หรอืต้องขออนุมตัจิากผู้
ถอืหุ้นนัน้ บรษิัทฯ ได้ปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ ก.ล.ต.อย่างครบถ้วน ก่อนที่จะท า
รายการ เช่นน าขอ้มลูเขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณา แลว้จงึน าขอ้มูลรายการดงักล่าวเขา้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  แล้วเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทาง ELCID ของตลาดหลักทรพัย์ฯ อย่าง
ครบถ้วน เช่นมกีารระบุประเภทรายการ  ชื่อและความสมัพนัธ์ / ลกัษณะการเกีย่วโยงของบุคคลทีเ่กีย่วโยง 
ขนาดมูลค่าของรายการ  นโยบายหรือหลกัเกณฑ์การก าหนดราคา เหตุผลและความจ าเป็นของการท า
รายการ  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบรษิัทฯ ถึงความสมเหตุสมผลของ
รายการดงักล่าว  ส่วนในกรณีถ้ามรีายการเขา้ข่ายต้องประชุมผู้ถือหุ้น  บรษิัทฯ กป็ฏบิตัิตามขอ้ก าหนดที่
เกีย่วขอ้งอย่างครบถว้น 

(5)  โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ แบบกลุ่มธุรกจิ เน่ืองจากในฐานะของบรษิทัฯ เป็นบรษิทัแม่ที่
ลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่มีการผลิตสนิค้าแต่ละประเภท ซึ่งแยกเป็นนิติบุคคลออกจากกนั เพื่อความสะดวก
คล่องตวัในการบรหิารงาน  แต่เพื่อประโยชน์ทางธุรกจิ ตลอดจนอ านาจการต่อรองทางการค้า บางครัง้จึง
จ าเป็นตอ้งมรีายการระหว่างกนั ทัง้นี้ รายการระหว่างกนัของปี 2557 ทัง้หมด เป็นรายการทางการคา้ทีเ่ป็น
ปกตธิุรกจิ ซึง่มเีงื่อนไขทางการคา้โดยทัว่ไป 

-  มลูค่ารายการระหว่างกนัของปี 2557 มจี านวนเงนิรวม  816.42 ลา้นบาท เทยีบเป็นรอ้ยละ  3.69 
ของสนิทรพัย ์และรอ้ยละ  7.82 ของรายไดร้วม 
 - บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของ
บรษิทัฯ 

-  ในปีที่ผ่านมา บรษิทัฯ ไม่มกีรณีฝ่าฝืน / ไม่ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์/ ก.ล.ต. 

-  ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การซื้อขายสนิทรพัย์ ตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์/ ก.ล.ต. 

 
   3.  กำรค ำนึงถึงบทบำทของผูมี้ส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพื้นฐานตาม

กฎหมาย หรอืการปฏบิตัิตามสญัญาขอ้ตกลงที่มต่ีอกนั บรษิัทฯ ปฏบิตักิบัผูม้สี่วนได้เสยีทุกฝ่ายโดยยดึถือ
หลกัคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ เป็นปจัจยัส าคญั เพื่อใหเ้กดิความสมัพนัธ ์และความร่วมมอืทีด่รีะหว่าง
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บรษิทั กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย อนัจะท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์และบรษิทัฯ จะสามารถ
เจรญิเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนืต่อไป  บทบาทของบรษิทัฯ กบัผูส้ว่นไดเ้สยีต่างๆ ประกอบดว้ย 

(1)  บรษิัทฯ มนีโยบายการด าเนินธุรกจิที่สะท้อนถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ย ทัง้นี้ไดม้คี ามัน่
ดงักล่าว เป็นสว่นหนึ่งของพนัธกจิของบรษิทัฯ  

(2)  ในเรื่องของพนกังาน  บรษิทัฯ มนีโยบายชดัเจน และเป็นรูปธรรม ในการดแูลเรื่องค่าตอบแทน 
และสวสัดกิารของพนกังานอย่างเหมาะสม โดยมคีู่มอืการปฏบิตังิานในสว่นน้ีแยกไวเ้ฉพาะทีฝ่า่ยบุคคล ซึง่
พนกังานไดร้บัทราบแลว้ 

(2.1)  บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบาย และคู่มือการปฏบิตัิเกี่ยวกบัการดูแลความปลอดภัย และ
สขุอนามยัของพนกังาน 

(2.2)  บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม มกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีพนกังานในกลุ่มสหยเูน่ียน  โดย
มคีณะกรรมการกองทุนฯ ดูแล ตดิตาม และประสานงานกบัผูจ้ดัการกองทุนฯ ซึ่งเป็นทางช่วยใหพ้นักงานมี
เงนิออมในระยะยาว ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้่ายสมทบเงนิเขา้กองทุนฯ ในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืน 
          (2.3)  บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มมสีหกรณ์ออมทรพัย์พนักงานในเครอืสหยูเนี่ยน  เพื่อหกัเงนิเดอืน
น าส่งสหกรณ์ฯ ทุกงวด  พนักงานจะได้รบัเงินนี้ทัง้หมดเมื่อออกจากงาน โดยแต่ละปี พนักงานจะได้รับ
ผลตอบแทนเงนิจ านวนน้ีในรปูของเงนิปนัผล ในขณะเดยีวกนั สหกรณ์ออมทรพัยน์ี้สามารถใหพ้นักงานกูเ้งนิ
ตามหลกัเกณฑข์องกรมสง่เสรมิสหกรณ์ฯ ดว้ย 
 (2.4)  บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาความรู้  ทักษะ ของพนักงานตามระบบ  
Competency เพื่อคดัเลอืกผูท้ีม่ศีกัยภาพ สามารถรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงานในระดบัทีส่งูขึน้ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้จดัตัง้หน่วยงานเพื่อจดัสมัมนา  ฝึกอบรม  ให้ความรู้ทางวชิาชีพกบัพนักงานที่เกี่ยวข้องเป็น
ประจ าต่อเนื่อง 
 (3)   บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะไม่เกีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 
 (4) ดา้นเกี่ยวกบัลูกค้า บรษิัทฯ มนีโยบายทีเ่ป็นรูปธรรมและเปิดเผยการปฏบิตัิ โดยให้ปฏบิตัิต่อ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรมรกัษาความสมัพนัธ์ที่ด ีและรบัผดิชอบต่อลูกค้าโดยปฏบิตัิตามค ามัน่ที่ให้ไว้ต่อลูกค้า
อย่างเคร่งครดั 
 (5)  ดา้นเกีย่วกบัคู่แขง่ บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมกบัคู่แข่ง โดยใหม้จีรรยาบรรณ
ทางธุรกจิ 
  (6)  ดา้นเกีย่วกบัคู่คา้ บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมกบัคู่คา้ และรบัผดิชอบโดยไม่เอา
เปรยีบคู่คา้ ปฏบิตัติามขอ้ตกลงแมส้ถานการณ์จะมกีารเปลีย่นแปลงจนท าใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์กต็าม 
 (7)   ด้านเกี่ยวกบัเจ้าหนี้  บริษัทฯ มนีโยบายเกี่ยวกบัการปฏบิตัิที่เป็นธรรม และรบัผิดชอบต่อ
เจา้หนี้ โดยมกีารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม ใหร้บัผดิชอบและปฏบิตัติามขอ้ตกลง เช่น เรื่องการช าระค่าสนิคา้ 
หรอืเรื่องการช าระคนืเงนิกู ้ตรงตามเวลาทีก่ าหนดอย่างเคร่งครดั 
 (8)  เรื่องทรพัย์สนิทางปญัญา  บริษัทฯ มนีโยบายและขอ้ปฏบิตัิโดยประกาศไม่ให้พนักงานล่วง
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืลขิสทิธิ ์ ตลอดจนมาตรการ และบทลงโทษทางวนิยั 
 (9)  เรื่องการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสนิบน  บรษิัทฯ มนีโยบายและแนวปฏบิตัิในเรื่องนี้
อย่างชดัเจน และยดึถอืเป็นขอ้ปฏบิตัมิาโดยตลอดมากกว่า 30 ปี 
 (10) เรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคม  บรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่มมนีโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั
ความรบัผดิชอบต่อชุมชน และสงัคม โดยไม่ท าให้ชุมชนในบรเิวณใกล้เคยีงได้รบัความเดอืดร้อน แต่เอื้อ
ประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม ใหม้งีานท า และมสีวสัดกิาร บรษิทัฯ ในกลุ่มมกีารควบคุมเรื่องเสยีง เรื่องมลภาวะ 
มีการบ าบดัก าจดัน ้าเสียให้ได้มาตรฐาน มีการบริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน ให้โรงเรียนต่างๆ และ
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สนบัสนุนกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชุมชนดว้ย 
    (11)  บรษิทัฯ มนีโยบายเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม โดยปฏบิตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั ลดมลภาวะ
ต่างๆ โดยจดัท าบ่อบ าบดัน ้าเสยี ควบคุมดแูลการปล่อยมลพษิ บรษิทัฯ ในกลุ่มทีเ่ป็นโรงงานผลติมกีารปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 (12)  บรษิทัในกลุ่ม ส่งเสรมิให้ความรู ้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม และก าหนดเป็น
นโยบายใหม้กีารฝึกอบรมดงักล่าวเป็นประจ าต่อเนื่อง และน ามาปรบัปรุงปฏบิตัใิชก้บัองคก์ร 
 (13)  บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม สง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยก าหนดเป็น
นโยบาย และปรบัปรุงการปฏบิตังิานและระบบงาน ตลอดจนเปลีย่นแปลงเครื่องใชอุ้ปกรณ์ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการประหยดัพลงังาน 
 (14)  บรษิทัฯ มชี่องทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มสามารถตดิต่อ / รอ้งเรยีน ในเรื่องทีอ่าจท าใหเ้กดิ
ความเสียหายต่อบริษัทฯ ที่เลขานุการบริษัทฯ และมีขัน้ตอนในการตรวจสอบ และสอบสวน จนถึงสรุป
รายงานต่อกรรมการบรษิทัฯ 
   นอกจากนี้ ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ สามารถตดิต่อผ่านทางนักลงทุนสมัพนัธ ์ซึง่สามารถตดิต่อไดท้ี ่นาง
ชนิดา  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา หมายเลขโทรศพัท ์ 02-3115111 ต่อ 7674  หรอืทางโทรสาร หมายเลข  02-
7414823  เพื่อประสานงานด าเนินเรื่องในขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 
  4.  กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส 
 บรษิทัฯ มนีโยบายเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลทีม่สีาระส าคญัต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา 
โดย แบ่งเป็นขอ้มูลทีเ่ปิดเผยระหว่างปี คอืรายงานทางการเงนิผลการด าเนินงานรายไตรมาส สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลานัน้ๆ การปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น (ถ้ามี)  งบการเงินและผลการด าเนินงาน
ประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี รายงานประจ าปี  ทัง้นี้ ขอ้มูลต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ ไดแ้สดงไว ้สรุปได้
ดงันี้ 
 (1)  บรษิัทฯ มกีารเปิดเผยโครงสรา้งการถอืหุน้อย่างโปร่งใส  ทัง้ในส่วนของโครงสรา้งการถอืหุ้น
ของบรษิทัฯ และโครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ 
 -   ในสว่นของโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ แสดงรายชื่อ และสดัส่วนการถอืหุน้แต่ละราย ของกลุ่มผูถ้อืหุน้แต่
ละรายในกลุ่มเดยีวกนั และผู้ถือหุ้นอื่นแต่ละรายอกี 9 ราย นอกนัน้สดัส่วนการถือหุ้นในแต่ละรายมีเพียง
เลก็น้อย ซึง่สดัสว่นของผุถ้อืหุน้สว่นน้อยรวมกนัมเีกนิกว่ารอ้ยละ 40  
 -   ในส่วนของกลุ่มผูถ้ือหุ้นแต่ละรายที่เป็นกลุ่มเดยีวกนั มกีารแสดงขอ้มูลชื่อของผู้ถือหุ้นที่แทจ้รงิ 
(Beneficial Owner) ไวอ้ย่างชดัเจน 
 -    มกีารเปิดเผยขอ้มลูจ านวนหุน้ของกรรมการ และผูบ้รหิารแต่ละรายถอืหุน้อยู่ 
 (2) ในส่วนของคณะกรรมการ มกีารแสดงชื่อ-สกุลของกรรมการ ประวตัิการศกึษา และการอบรม
เกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ และทกัษะการเป็นกรรมการ ประสบการณ์ท างาน จ านวนและรายชื่อบรษิัทที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 
 -    ระบุรายชื่อของกรรมการอสิระ ซึง่มจี านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ 
 -   ระบุรายชื่อของกรรมการตรวจสอบ ซึง่มจี านวน 3 คน และกรรมการทีม่คีวามรู ้ความสามารถใน
การพจิารณาขอ้มลูงบการเงนิของบรษิทัฯ 
 -    เปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยระบุประเภทเงนิตอบแทนทีก่รรมการแต่ละ
ต าแหน่งไดร้บั คอื เบีย้ประชุม ตลอดจนจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัของแต่ละบุคคล 
 -  ในสว่นของค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู มกีารเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทนที่
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ใหก้บัผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นยอดรวมของแต่ละประเภท 
 -   มกีารเปิดเผยจ านวนครัง้ในการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน และของอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ในปีทีผ่่านมาภายใตห้วัขอ้คณะกรรมการ 
 (3) บรษิทัฯ มนีโยบายใหก้รรมการแต่ละคน ต้องรายงานการมสี่วนไดเ้สยี ไปยงัประธานกรรมการ
และส าเนาใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ 
 (4)  บรษิัทฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการระหว่างกนัอย่างครบถ้วน โดยแสดงรายชื่อของ
บุคคลทีม่กีารท ารายการระหว่างกนั ความสมัพนัธ ์ลกัษณะรายการ เงื่อนไข หรอืนโยบายราคา มูลค่ารายการ 
และเหตุผลความจ าเป็น ซึง่ในปีทีผ่่านมา รายการทัง้หมดเป็นรายการทางการคา้ปกตทิางธุรกจิ 
 (5)  ในส่วนของผู้สอบบญัชี บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี โดยผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปี ผู้สอบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัผู้ ถือหุ้น กรรมการ หรือ
ผูบ้รหิาร อกีทัง้ เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ดว้ย 
 (6)  งบการเงนิของบรษิัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชทีี่มคีวามน่าเชื่อถือ โดยรายงาน
ของผูส้อบบญัชรีบัรองงบการเงนิของบรษิทัฯ โดยไม่มเีงื่อนไข 
            (7)   ในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่มปีระวตักิารส่งรายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาส และรายปีล่าช้า    
บรษิทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มลูและสง่ทนัเวลาตลอด 
 (7.1)  ในปีทีผ่่านมา ส านกังาน ก.ล.ต.ไม่มคี าสัง่ใหบ้รษิทัฯ แกไ้ขงบการเงนิ 
 (8)  บริษัทฯ มีการเปิดเผยฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน งบกระแสเงินสด และงบอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงนิครบถ้วนไว้ ในส่วนสุดท้ายของรายงานประจ าปี ทัง้นี้ มี
ค าอธบิาย และการวเิคราะห ์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรอื MD&A)
เกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั รวมทัง้ปจัจยัทีเ่ป็นสาเหตุแห่งผลกระทบ
ดงักล่าว เป็นอกีหวัขอ้หนึ่ง 
 (9)  บรษิทัฯ   มกีารแสดงขอ้มูลในหวัขอ้ลกัษณะการประกอบธุรกจิและภาวะการแข่งขนั ตลอดจน
ขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละธุรกจิหลกัของกลุ่มของบรษิทัฯ 
 (10)  บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ  โดยระบุลกัษณะความเสี่ยง 
สาเหตุ โอกาสเกดิ ผลกระทบ  มาตรการการจดัการ ในแต่ละประเภทความเสีย่งไว ้ในหวัขอ้ปจัจยัความเสีย่ง 
 (11)  ขอ้มูลของบรษิัทฯ มกีารสื่อสารถึงผู้ถือหุ้น / ผู้ลงทุน โดยผ่านหลายช่องทาง เช่น รายงาน
ประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี งบการเงนิ ข่าวต่างๆ โดยผ่านทางระบบสื่ออเิลคทรอนิคสข์อง
ตลาดหลกัทรพัย ์ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั นอกจากนี้ มกีารนดัพบปะกบันักวเิคราะหท์ีส่นใจขอ้มูลของบรษิทัฯ 
ดว้ย 
 (12) บรษิทัฯ มเีวบ็ไซตท์ีเ่สนอขอ้มลูต่างๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เกีย่วกบัหวัขอ้ใน
รายงานประจ าปี เกีย่วกบังบการเงนิ หนงัสอืนดัประชุม และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยปรบัปรุงขอ้มลูใหท้นั
เหตุการณ์  
 (13) บรษิทัฯ มหีน่วยงานทีท่ าหน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relation) ซึง่ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน 
นักวิเคราะห์ สามารถติดต่อได้โดยสะดวกที่นางชนิดา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 02-
3115111 ต่อ 7674 หมายเลขโทรสาร 02-3116867  ซึง่ทีผ่่านมา มกีารตอบขอ้มูลสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ และมี
การพบปะกบันกัวเิคราะห ์รวมทัง้ผูแ้ทนจากนกัลงทุนสถาบนัดว้ย 
 อน่ึง รายละเอยีดของเรื่องต่างๆ ขา้งตน้ สามารถดขูอ้มลูในแต่ละหวัขอ้ไดจ้ากต าแหน่งเลขทีห่น้าใน
สารบญั 
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 5.  ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 คณะกรรมการของบรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีต่างๆ โดยได้
ท าหน้าทีก่ ากบัดแูลกจิการ คอื 
 (1)  บรษิทัฯ มกีารก าหนดนโยบาย และคู่มอืการก ากบัดแูลกจิการ โดยคณะกรรมการเป็นผูอ้นุมตั ิ
และลงนามรบัรองเอกสารดงักล่าว มกีารสือ่ความใหผู้เ้กีย่วขอ้งในกลุ่มขององคก์รลงนามรบัทราบ  และปฏบิตัิ
ต่อไป 
 (2)  คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ  กลุ่มของบรษิทัฯ มนีโยบายการด าเนินธุรกจิภายใตท้ศิทางเดยีวกนั   
การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ยดึหลกัจรยิธรรมทางธุรกจิ คอื คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ซึง่ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรบัทราบกนัเป็นอย่างดี และถือเป็นหลกัปฏิบตัิในการด าเนินงานมาโดยตลอด  นโยบาย
จรยิธรรมนี้ตดิประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย เหน็ไดช้ดัเจน มกีารถ่ายทอดสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรมถงึพนกังาน
ทุกระดบั  ทัง้นี้ บรษิัทฯมกีารตดิตามการปฏบิตังิานและเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณ
ขา้งตน้อย่างสม ่าเสมอ 
 (3)  เรื่องภาวะผูน้ าและวสิยัทศัน์ของคณะกรรมการ 
 -   คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
เป้าหมาย และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่าย ทัง้ผู้บริหาร และ
พนกังานทราบวตัถุประสงค ์และเดนิไปในทศิทางเดยีวกนั 

(4)  ที่ผ่านมา ทัง้คณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบมกีารก ากบัดูแลบรษิัท ให้ปฏบิตัิถูกต้อง
ตามกฎระเบยีบต่างๆ ไม่มกีารกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการฝา่ฝืนกฎระเบยีบของทางการ ทัง้น้ีคณะกรรมการปฏบิตัิ
หน้าทีด่้วยความระมดัระวงั ด้วยทกัษะ เยี่ยงวญิญูชนพงึปฏบิตัิ โดยคณะกรรมการได้รบัการอบรมเกีย่วกบั 
บทบาท หน้าที ่และทกัษะการเป็นกรรมการจาก IOD ทุกคน  

(5)  คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้   เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใน
บรษิทัฯ ซึง่มกีารปฏบิตังิานตามแผนการตรวจสอบ และมกีารตรวจสอบเฉพาะกจิตามความจ าเป็น 

(6)  การรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานไปยงัคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพจิารณา  

(7)  คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารรายงานสรุปเรื่องการปฏบิตัิหน้าที่ก ากบัดูแลกจิการ และสอบ
ทานระบบการควบคุมภายใน ซึง่มคีวามเหน็เกี่ยวกบัเรื่องผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทุกไตรมาสใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ 

(8)  กรณีมกีารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าทีพ่จิารณารายการ  ให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการ และความสมเหตุสมผลของการก าหนดราคา  เสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ก่อนเกดิรายการ 

(9)  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2557  ปรากฏตามเอกสารเรื่อง รายงานการ
ก ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบหมายเลข  5.9 

(10)  คณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกคน  ไดเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที่
กรรมการทีจ่ดัโดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

(11)   ในปีทีผ่่านมา มกีารประชุมคณะกรรมการรวม  13  ครัง้  ซึง่การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ
แต่ละราย ปรากฏตามขอ้มลูการประชุมกรรมการในหมวดโครงสรา้งการจดัการ ปกตคิณะกรรมการทุกรายจะ
ประชุมอย่างสม ่าเสมอ  ยกเวน้ผูท้ีต่ดิภารกจิต้องเดนิทางต่างประเทศ ถงึกระนัน้กรรมการทีป่ฏบิตัภิารกจิใน
ต่างประเทศบางแห่งที่มรีะบบ  Video Conference จะเขา้ร่วมประชุมผ่านทาง Video Conference 
เพื่อใหม้สีว่นร่วมในการก ากบัดแูลกจิการ 



 

 

61 
 

 ปกติ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เช่นกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระด้วย มีโอกาส
ประชุมระหว่างกนัเอง โดยไม่มฝีา่ยจดัการร่วมอยู่ดว้ย เพื่อประเมนิเรื่องต่างๆ ทีอ่ยู่ในความสนใจหรอืประชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชดีว้ย 

(12)  บรษิทัฯ มกีารแบ่งแยกบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝา่ยจดัการ
ไวอ้ย่างชดัเจน เรื่องใดทีฝ่่ายจดัการเหน็ว่าควรเสนอคณะกรรมการพจิารณาตามขอบเขตอ านาจหน้าที่แล้ว 
จะมกีารด าเนินการดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

(13) คณะกรรมการมกีารประเมนิผลงานประจ าปีของตนเองปีละครัง้อย่างสม ่าเสมอ  และมกีาร
รวบรวมผลการประเมนิโดยเลขานุการบรษิทัฯ โดยมกีารรายงานผลใหค้ณะกรรมการทัง้คณะรบัทราบ และ
พจิารณาปรบัปรุงต่อไป 

 ในสว่นของการประเมนิผลงานของกรรมการผูอ้ านวยการจะมกีารพจิารณาเพื่อก าหนดผลตอบแทน  
(14) ตามนโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกจิของบริษัทฯ เกี่ยวกบัเรื่องการพนักงาน ตลอดจนผู้บรหิาร 

บรษิทัฯ มแีผนสบืทอดต าแหน่งและเตรยีมบุคลากรซึง่จะด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร และผูบ้รหิาร
ระดบัสงู ไวล่้วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ปี ทัง้นี้ มแีผนพฒันาอบรมและวางตวับุคคลไว ้เพื่อให้งานต่อเนื่อง และ
บรรลุวตัถุประสงค ์

(15)  บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการประชุม ก าหนดแผนงาน ขัน้ตอนการ
ด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้ง  ตลอดจนใหม้กีารฝึกอบรมในเรื่องการบรหิารความเสีย่งใหก้บัผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของบรษิัทในกลุ่ม เพื่อให้สามารถจดัการตามวตัถุประสงค์ของทัง้องค์กรไปในทศิทางเดยีวกนั พร้อมทัง้มี
ระบบการตดิตามการปฏบิตัใิหเ้หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 

(16)  บรษิทัฯ มนีโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างชดัเจน โดยระบุไวใ้นระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และมกีารจดัการอย่างเป็นรปูธรรม 

(17) บรษิทัฯ มกีารแต่งตัง้ผูด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั ซึง่ท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน าดา้นกฎหมาย 
และกฎเกณฑต่์างๆ ทีค่ณะกรรมการจะตอ้งทราบ ดแูลกจิกรรมการประชุมของคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการจนเสรจ็การ ทัง้นี้ 
เลขานุการบรษิทัฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด ซึง่ระบุไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ฉบบัที ่4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15  มาตรา 89/16  มาตรา 89/17  และมาตรา 89/23   

(18)  ประธานคณะกรรมการของบรษิทั ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารประจ าของบรษิทัฯ 
(19)  ประธานคณะกรรมการของบรษิัท ไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผู้อ านวยการ และไม่มี

ความสมัพนัธก์นั ทัง้นี้ มกีารแบ่งแยกหน้าทีท่ี่แตกต่างกนัอย่างชดัเจน ตามขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องแต่ละ
คน / แต่ละต าแหน่ง โดยระบุไวใ้นคู่มอืนโยบายการบรหิาร 

(20)  เรื่องการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มจี านวน 3 คน และมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต.  และไดผ้่านการแต่งตัง้จากมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ 
เมื่อวนัที ่ 19 ธนัวาคม 2556 โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  ทัง้นี้คณะกรรมการตรวจสอบทุกคน
เป็นกรรมการอสิระ  
 รำยช่ือ                           ต ำแหน่ง  จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำประชุม   
        คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1.   ศาสตราจารยก์ติตคิุณดร.อจัฉรา  จนัทรฉ์าย  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ    5/5 
2.   นายชวีนิ   ไชยพานิชย ์                           กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ        5/5 
3.   นางสาวภคนิี พฤฒธิ ารง                           กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ             5/5 
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กรรมการทัง้ 3 คน ไดป้ฏบิตัหิน้าทีท่ีม่คีวามเป็นอสิระอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยในปี 2557 มกีาร

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 5 ครัง้ และมกีารรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทั
ทุกไตรมาส ซึง่ในรอบปี 2557 ไดป้ฎบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรทุกขอ้ ดงันี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมกีารก าหนดกฎบตัร (CHARTER) เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่คณะกรรมการ
บรษิทัใหค้วามเหน็ชอบ  โดยมขีอบเขต  หน้าที ่และความรบัผดิชอบอย่างชดัเจน คอื 
        1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 
        2. มสีว่นร่วมในการพจิารณาคดัเลอืก  ทบทวน  และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชภีายนอก ร่วมกบัผูบ้รหิาร
ประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก เกี่ยวกบัรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และสอบทานรายงานทาง
การเงนิของบรษิทัใหถู้กตอ้งครบถว้น และเชื่อถอืได ้
        3. สอบทานให้บรษิัทปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดของทางการและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และดูแลไม่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
        4. จดัท าสรุปรายงานการก ากบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั เพื่อสง่ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง 
        5. ใหฝ้า่ยจดัการมกีารแกไ้ขขอ้บกพร่องทีต่รวจพบ  ตลอดจนเร่งรดัใหแ้กไ้ข ขอ้บกพร่อง 
        6. ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าส าคญั 
        7. ภารกจิอื่นๆ  ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

ในสว่นของประวตัคิณะกรรมการตรวจสอบ  ปรากฏขอ้มลูตามเอกสารแนบหมายเลข  1 
  ทัง้นี้  การปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2557 นัน้ บรษิทัฯ ไดแ้นบรายงานการ
ก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ
หมายเลข 5.9 
 (21)   ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทมีนโยบายให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทัง้ในระดับบริหารและระดับ
ปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ จงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิดี าเนินการใหม้คีวามเหมาะสม  ชดัเจน รดักุมแต่
ไม่ซ ้าซ้อน มีการก าหนดอ านาจการด าเนินงานของแต่ละระดบัตัง้แต่ผู้บริหารจนถึงฝ่ายปฏิบตัิงาน  การ
แบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างผูป้ฏบิตังิาน  ผูต้ดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลและ
สามารถตรวจสอบระหว่างกนัไดอ้ย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยงัมรีะบบรายงานทางการเงนิเสนอผูบ้รหิาร เพื่อ
ตดิตามประสทิธผิลของการด าเนินงานและมรีะบบการดูแลทรพัยส์นิเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัรายละเอยีด
ของความเหน็ของคณะกรรมการ เกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในไดเ้ปิดเผยไว้แลว้ ภายใต้หวัขอ้ที ่9 ของ
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีเรื่องการควบคุมภายในแลว้ 
 บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน และการปฏิบตัิงานหลกัและ
กจิกรรมทางการเงนิของบรษิัทว่าได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมปีระสทิธภิาพ  ซึ่งหน่วยงานนี้
ไดร้บัมอบหมายหน้าทีโ่ดยตรงจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมแีผนงานตรวจสอบประจ าปี และงานเฉพาะ
กจิตามความจ าเป็น โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วน
มกีารรายงานตรงต่อผู้บริหารด้วย เพื่อให้สามารถพจิารณาปรบัปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้ทนัเวลา  ในการนี้
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอสิระในการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบดว้ย 

(22)   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เป็น
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กรรมการชุดเดยีวกนั  ทัง้นี้คณะกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ย กรรมการอสิระเป็นส่วนใหญ่ หรอืรอ้ยละ 66  
ซึ่งประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการที่มี
ประสบการณ์ และมคีุณสมบตัเิหมาะสม ดงันี้ 

 
 รำยช่ือ     ต ำแหน่ง 
1.  นายยรรยง  ตัง้จติตก์ุล   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/อสิระ 
2.  นางสาวภคนิี  พฤฒธิ ารง  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/อสิระ 
3.  นายชุตนิธร  ดารกานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มดีงันี้ 
 1.  ก าหนดแนวทางการสรรหากรรมการบรษิทั 
 2.  มหีน้าทีค่ดัเลอืกบุคคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ ตามคุณสมบตัทิี่
สอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องทางการ 
 3.  พจิารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ 
 4.  ก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ โดยน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการดงักล่าว มกีารประชุมพจิารณาเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน 2 ครัง้ โดย
คณะกรรมการดงักล่าวทุกคนเขา้ร่วมประชุมครบถว้น 

(23)  กรรมการอสิระ 
 บรษิทัฯ มกีรรมการอสิระ จ านวน 5 คน จากจ านวนกรรมการของบรษิทัฯ ณ สิน้ปี 2557  มจี านวน 

15 คน หรอืจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ทัง้นี้คุณสมบตัิของกรรมการอสิระเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และมคีวามรูใ้นเรื่องธุรกจิของบรษิทัฯ ดว้ย 

(24)   คณะกรรมการบรษิทัมกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร (Non–Executive Director) จ านวน 7 
คน จากกรรมการทัง้หมด 15 คน หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 46.67   

(25)  รายงานความรบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทั และบรษิทัย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงนิทีป่รากฎในรายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  
โดยเลอืกใช้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถือปฏบิตัิอย่างสม ่าเสมอ  ทัง้ยงัใช้ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวงั 
และประมาณการอย่างดีที่สุดในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิและไดป้รบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชทีีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงและบงัคบัใช้
ตามทีบ่รษิทัฯ มธีุรกจิหลกั คอืการลงทุน งบการเงนิรวมจงึมทีัง้บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่1 
มกราคม 2550  ในส่วนที่เกีย่วกบังบการเงนิเฉพาะของบรษิทั บญัชเีงนิลงทุนไดบ้นัทกึตามวธิรีาคาทุนเดมิ 
เสมอืนหนึ่งใช้วธินีี้ในงบการเงนิตัง้แต่เริม่แรก ส าหรบังบการเงนิรวม ยงัคงใช้วธิรีบัรู้ก าไรขาดทุนจากเงิน
ลงทุนตามวธิสี่วนได้เสยีเหมอืนเดมิ นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้จดัท างบการเงนิให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการ
บญัชีที่ปรบัเปลี่ยน หรือเริ่มบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 2 มกราคม 2554 เป็นต้นมา จนกระทัง่การเริ่มบงัคบัใช้
มาตรฐานการบญัชใีหม่ ในปี พ.ศ.2557 เป็นตน้ไปดว้ย ทัง้นี้งบการเงนิของบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองโดยไม่มี
เงื่อนไขจากผูส้อบบญัช ี
 คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารด ารงรกัษาไว ้ซึง่ระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล 
เพื่อใหม้ัน่ใจได้อย่างมเีหตุผลว่าการบนัทกึขอ้มูลทางบญัชมีคีวามถูกต้อง  ครบถ้วน และเพยีงพอที่จะด ารง
รกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิการทุจรติหรอืการด าเนินการที่ผดิปกติ
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อย่างมสีาระส าคญั 

ในการนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระซึง่
เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร เป็นผูดู้แลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบการ
ควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้  ปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงขอ้มลูตามเอกสารแนบหมายเลข 5.9 แลว้ 

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทโดยรวม อยู่ในระดบัที่น่าพอใจ 
และสามารถสร้างความเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลต่อความเชื่อถือไดข้องงบการเงนิของบรษิัทและบรษิทัย่อย ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
 (26)   บรษิทัฯ ไม่มโีครงการใหส้ทิธแิก่ผูบ้รหิารในการซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 
 (27)   ในปีทีผ่่านมา  คณะกรรมการบรษิทัฯ   มกีารตดิตาม   ก ากบั   ดูแล  ผลการด าเนินงานใน
กิจกรรมต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และตรงกบันโยบาย  ซึ่งก าหนดให้มีความถูกต้อง  โปร่งใส  
สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบต่าง ๆ  จงึไม่มกีารกระท าทีเ่ป็นความผดิ หรอืขดัต่อกฎระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง 
 (28)  นโยบายในการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา มนีโยบายต่อต้านการ
ทุจรติ หรอืคอรร์ปัชัน่ โดยไม่ร่วมมอืหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว 

 
  9.2  คณะกรรมกำรชุดย่อย 
         9.2.1  โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการ และ กรรมการ
ชุดย่อยทัง้หมด 4 ชุด ตามรายละเอยีดหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ ซึ่งมชีื่อคณะกรรมการชุดย่อย และ ระบุ
ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องกรรมการแต่ละชุดไวแ้ลว้ 
         9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอยีดของคณะกรรมการชุดย่อยทีร่ะบุ
ขา้งตน้ และขอ้ 1.5 (20) ในจ านวนนี้กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรู ้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงนิของบรษิทัฯ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิคอื       ศาสตราจารยก์ติตคิุณ     ดร.อจัฉรา
จนัทรฉ์าย  ทัง้นี้ รายละเอยีดการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ะบุไวแ้ลว้ในขอ้ 9.1 ขอ้ย่อยที ่
5 เรื่องความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ซึง่มขีอ้มลูการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 
 
     9.3  กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสงูสดุ 
     (1)  กรรมการอสิระ   
 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีระบุ หลักเกณฑ์คุณสมบัต ิ
กระบวนการสรรหา ขอบเขตหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และการปฏบิตังิานในปี 2557  ไวแ้ลว้ ในเรื่องโครงสรา้ง
การจดัการ หวัขอ้ 8.1 (3) 
 ในปี 2557 กรรมการอสิระไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิและการใหบ้รกิารทางวชิาชพีแต่อย่างใด 
     (2)  การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 
 บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์คดัเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหา ตาม
รายละเอยีดขา้งต้น ทัง้นี้ได้ผ่านมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี วาระการคดัเลอืกกรรมการแล้ว โดยมี
หลกัเกณฑใ์นการประชุมผูถ้อืหุน้ หวัขอ้การก ากบัดูแลกจิการขอ้ 9.1.1 เรื่องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และ ขอ้ 9.1.2 
เรื่องการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
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  9.4  กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  
  บรษิัทฯ มบีรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม ซึ่งประกอบธุรกจิหลายแขนง อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ มกีาร
ก ากบัดแูลบรษิทัย่อย และตดิตามบรษิทัร่วม ดงันี้ 
  (1)  คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารก ากบัดแูลการจดัการ และการด าเนินงานของบรษิทัย่อย
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน เรื่องการส่งบุคคลเขา้ไปเป็นตวัแทนในบรษิทัย่อย  บรษิทัฯ 
มกีารส่งผูแ้ทนเขา้ไปเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร เพื่อควบคุมดูแลการจดัการ และรบัผดิชอบการด าเนินงาน
ของบรษิทัย่อย โดยไดร้บัมตเิหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  ส่วนบรษิทัร่วม บรษิทัฯ ส่งผูแ้ทน
เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในบริษัทร่วม เพื่อเข้าประชุมคณะกรรมการ หรืออาจให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อรบัทราบแนวโน้มธุรกจิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัร่วม ซึง่เป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้ 
ทัง้นี้จะมกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม อย่างสม ่าเสมอเป็นประจ า 
 อนึ่ง สดัส่วนการเป็นกรรมการของบรษิัทย่อย และบรษิทัร่วม อย่างน้อยมจี านวนตามสดัส่วนการ
ลงทุนของบรษิทัฯ 
 ตวัแทนของบรษิัทฯ ซึ่งปฏบิัติหน้าที่เป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารของบรษิัทย่อย มีขอบเขตอ านาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามคู่มอืฝา่ยบรหิารทีก่ าหนดไวแ้ลว้ 
 การก ากบัดูแลบรษิทัย่อย มกีารประชุมคณะกรรมการสม ่าเสมอ และเป็นประจ าเกอืบทุกเดอืน เพื่อ
รายงานข้อมูล ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน หรือขออนุมัติรายการที่มีนัยส าคญั ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 ระบบการควบคุมภายใน  บรษิทัฯ ก าหนดใหบ้รษิทัย่อยมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และ
รดักุมเพยีงพอ  ทัง้นี้ บรษิัทฯ มมีาตรการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 2 ขัน้ตอน โดยล าดบัแรก ให้
บรษิทัย่อยประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในดว้ยตนเอง  และขัน้ต่อมา มกีารสุ่มตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัย่อยโดยผ่านการปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั 
  (2)  บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้อื่นของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ไม่มขีอ้ตกลงเป็นอย่างอื่นทีม่ี
นัยส าคญัต่อการด าเนินงาน หรอืต่อการบรหิารงานของกลุ่มบรษิทัฯ นอกจากการปฏบิตัทิี่เป็นไปตามปกติ
วสิยัของการด าเนินธุรกจิ   
          

9.5  กำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยใน 
               บริษัทมีนโยบายมาโดยตลอดในเรื่องจริยธรรมที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะต้องพึง
ปฏิบตัิ  โดยยึดหลกัค่านิยม หรือจริยธรรมทางธุรกิจประจ าบริษัท คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์  
นอกจากนี้มรีะเบยีบบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องนี้คอื 
 -   หา้มใชอ้ านาจหน้าทีข่องตน หรอือาศยัอ านาจหน้าทีข่องผูอ้ื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรอืเพื่อ
ช่วยเหลอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ 
            -   ตอ้งอุทศิเวลาและใหค้วามเอาใจใสแ่ก่งานและประโยชน์ของบรษิทั 
 -   ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยเตม็ความรู ้ความสามารถ 

 -   ปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ 
               ในสว่นของมาตรการการลงโทษทางวนิยั  ในกรณีทีป่รากฎว่ามกีารกระท าผดิระเบยีบวนิยัขา้งต้น
ทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ บรษิทัฯ มกี าหนดโทษไวเ้ป็นล าดบัขัน้ตอนตามระเบยีบภายในของบรษิทัแลว้  

     นอกจากน้ีบรษิทัฯ ป้องกนัไม่ใหน้ าขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ไปใชใ้นการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัฯ เพื่อไม่เป็นการเกดิความไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบต่อบุคคลภายนอก คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการซื้อขาย
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หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในระยะเวลา 14 วนั ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิประจ าปีหรอื
ไตรมาสต่าง ๆ และ 24 ชัว่โมงภายหลงัจากการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้  โดยเลขานุการบรษิทัเป็นผูแ้จง้
ตารางเวลาละเวน้การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ใหก้รรมการทุกคนทราบ 

 

  9.6.  ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit fee) 

 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2557 คอื นายเตมิพงษ์   โอปนพนัธุ ์เลขทะเบยีน 
4501  หรอื นางสาวทพิวลัย ์ นานานุวฒัน์ เลขทะเบยีน 3459  หรอืนายกฤษดา  เลศิวนา เลขทะเบยีน 4958 
ซึง่สงักดั บรษิทั ส านกังาน อ ีวาย จ ากดั  
 ผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งต้น มคีวามเป็นอสิระ และไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ และ/หรอื ไม่มสี่วนไดเ้สยี
กบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย  ผูบ้รหิาร  หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่  กรรมการ หรอื บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
อีกทัง้เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  วาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีมกีารเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชไีว้
อย่างน้อย 3 คน ซึ่งสงักดัส านักงานสอบบญัชเีดยีวกนั โดยรายชื่อทัง้หมดทีเ่สนอนัน้ มคีุณสมบตัคิรบถ้วน
ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด และมีการแจ้งความเป็นอสิระตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรคขา้งต้นให้ผู้ถือหุ้น
พจิารณาดว้ย 

ในรอบปี 2557  บรษิัทฯ และบรษิทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีหแ้ก่ ส านักงาน อ ีวาย
จ ากดั  ซึง่เป็นส านักงานที่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย สงักดั รวมเป็นจ านวนเงนิ 9,118,000.-
บาท  บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ไม่มกีารจ่ายค่าสอบบญัชใีหก้บัผูส้อบบญัชโีดยตรง หรอืบุคคลหรอืกจิการที่
เกีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัช ี หรอืส านกังานสอบบญัชอีื่นทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 

 ค่าบรกิารอื่น  (Non-audit fee)   
 ในรอบปี 2557 บรษิัทฯ มกีารจ่ายค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ใหบ้รษิัท อวีาย คอร์ปอเรท 
เซอร์วสิเซส จ ากดั ซึ่งเป็นส านักงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบัส านักงานผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ 
โดยเป็นค่าบรกิารประเภทการสอบทานรายงานการประเมนิมูลค่ากิจการ   ในทรพัย์สนิที่บรษิัทย่อยของ
บริษัทฯ ได้ซื้อธุรกิจโรงแรม ซึ่งต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ส าหรบั
ค่าบรกิารดงักล่าวเป็นจ านวนเงนิ 150,000 บาท นอกเหนือจากงานบรกิารขา้งต้น ไม่มงีานบรกิารอื่นทีย่งัไม่
แล้วเสร็จ ที่จะต้องจ่ายในปีถัดไปให้กบัผู้สอบบญัช ีหรือส านักงาน อี วาย จ ากดั หรือบุคคลหรือกจิการที่
เกีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัช ีและส านกังานสอบบญัชอีื่นทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั   
   

  9.7.  กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในเรื่องอ่ืนๆ 
บรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน (Code of best 

practices) ตามแนวทางทีก่ าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  โดยบรษิทัฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลไว้
แลว้ 5 หวัขอ้ ตามขอ้ 9.1 ขา้งตน้ 
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10.   ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม  (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
  
 บรษิัท สหยูเนี่ยน จ ากดั (มหาชน)  ประกอบกจิการหลกั คอื การลงทุนในธุรกจิสิง่ทอ  พลาสติก 
ยาง โลหะ  การค้า  พลงังาน  และธุรกจิอื่นในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  เช่น อสงัหารมิทรพัย์  เคม ี
และพรมรถยนต์ โดยในการด าเนินงาน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ว่า 
“คณะกรรมการบรษิทัฯ มปีณิธานอย่างแน่วแน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate 
Social Responsibility -CSR) เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย ช่วยส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ สามารถ
เจรญิเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื” 
 ทัง้นี้บรษิัทฯ มคี่านิยม  คอื  คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์  โดยถ่ายทอดค่านิยมนี้จากผู้น า
สงูสดุขององคก์รสู่พนักงานทุกระดบั   ตัง้แต่ระดบับรหิารจนถงึระดบัปฏบิตักิารเป็นเวลากว่า 40 ปีทีผ่่านมา 
ใหร้บัทราบและถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้กีารพจิารณาวสิยัทศัน์และพนัธกจิ  ตามสถานการณ์กาลเวลาที่
เปลีย่นแปลงไป ปจัจุบนัไดป้รบัเปลีย่นถอ้ยแถลงเป็นดงันี้  คอื 
 วิสยัทศัน์  (VISION) 
   “บรษิทัลงทุนชัน้น าทีไ่ดร้บัความเชื่อถอื  ทีล่งทุนในธุรกจิหลากหลาย และบรหิารจดัการการลงทุน
ใหบ้รษิทัเจรญิเตบิโต  และมคีวามมัน่คงอย่างยัง่ยนื  โดยมผีลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน” 
 พนัธกิจ (MISSION) 
   *  พฒันาธุรกจิทีม่อียู่ใหเ้ตบิโต  แขง็แรง 

*  ต่อยอดธุรกจิทีบ่รษิทัในกลุ่มมคีวามช านาญ หรอื มอีงคค์วามรู้ 
* จดัการการลงทุนทีม่อียู่และสรรหาการลงทุนใหม่ๆ ทีม่ศีกัยภาพระยะยาว และมผีลตอบแทนการ

ลงทุนทีด่ ี
* เสรมิสรา้งผูบ้รหิารรุ่นใหม่ ๆ ทีม่คีวามรู ้  ความสามารถ  และมคีวามเป็นผูน้ า  สามารถเขา้กบั

วฒันธรรมองคก์รทีย่ดึหลกั คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์ 
*  สง่เสรมิและใหโ้อกาสบุคลากรไดม้กีารพฒันาความรู ้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
*  ปลกูฝงัค่านิยมองคก์รทีด่อีย่างสบืเน่ือง 

     * ก ากับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ตาม
มาตรฐานสากล  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด   เพิม่มูลค่า   และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อบริษัทฯ   
ผูเ้กี่ยวขอ้ง   และผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย  ได้แก่  พนักงาน  ผู้ถือหุ้น  หรอืนักลงทุน  ลูกค้า  คู่คา้   เจ้าหน้ี   
คู่แขง่  ชุมชน สงัคมและประเทศชาต ิ
 อนึ่ง  ขอบเขตของรำยงำนความรบัผดิชอบต่อสงัคมฉบบันี้  มุ่งเน้นในส่วนของบรษิัทฯ ซึ่งเป็น
บรษิทัลงทุน และมกีารจ าหน่ายสนิคา้ประเภทวตัถุดบิทีใ่ชก้บัธุรกจิสิง่ทอ  ยางยดื  โลหะ ใหก้บับรษิทัในกลุ่ม 
และสง่ออกสนิคา้เทปกาวไปยงัต่างประเทศ ซึง่ในส่วนของการจดัจ าหน่ายสนิคา้มสีดัส่วนทีไ่ม่มนีัยส าคญั ใน
ส่วนของมาตรฐานขอ้มูลที่ใช้เปิดเผยได้ค านึงถึงความเสีย่งในการประกอบธุรกจิโดยสะท้อนออกมาในการ
ด าเนินงานจรงิของธุรกจิของบรษิัทฯ และรายงานตามหลกัการที่ก าหนดแนวทางโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซึง่ประกาศโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

การรายงานการด าเนินงาน CSR  ตามทีจ่ะกล่าวต่อไป  ไดค้ านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยี คอื  ผูล้งทุน และ
หรือผู้ถือหุ้น  พนักงาน  ผู้ร่วมทุน  ลูกค้า  คู่ค้า  เจ้าหนี้  คู่แข่ง  ชุมชนท้องถิ่น  หน่วยงานทางการที่
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เกีย่วขอ้ง เจา้ของทรพัยส์นิทางปญัญา 
 การด าเนินงานเรื่อง CSR ของบรษิทัฯ ภายใตส้มรรถภาพองคก์ร และทรพัยากรทีม่อียู่ในปจัจุบนั 
(รอบปี 2557) ประกอบดว้ย 

1.  กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
     1.1 กำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

            บรษิทัฯ ประกอบกจิการท าการคา้อย่างเป็นธรรม  ไม่เอาเปรยีบคู่แข่ง  ไม่ใชข้อ้มูลทีล่่วงรูท้างธุรกจิ
หรอืที่เกี่ยวขอ้ง  แย่งชงิธุรกจิจากคู่แข่ง  ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่ง   บรษิัทฯ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลบั
ของคู่ค้า มกีารรกัษาค ามัน่ที่ตกลงกนัไว้ ตวัอย่างเช่น มกีารสัง่ซื้อฝ้ายล่วงหน้า  ต่อมาราคาตลาดได้ลดลง 
บรษิทัฯ ยงัคงปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีไ่ดท้ าไว ้ รวมทัง้  มกีารช าระเงนิตรงตามก าหนดเวลาทุกครัง้ 
           นอกจากนี้  บรษิทัฯ ท าการคา้อย่างเป็นธรรมกบัลกูคา้  โดยไม่เอาเปรยีบลกูคา้  มคีวามซื่อสตัย ์  
มจีรยิธรรมเสมอมา 

     1.2  ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธรุกิจ 
      ในด้านผู้ร่วมทุนกบับรษิัทฯ    ผู้ร่วมทุนกบับรษิัทฯ ได้รบัการปฏบิตัิอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั มี
สทิธใินฐานะผูถ้อืหุน้เท่ากนั   และไดร้บัผลตอบแทนในรูปของเงนิปนัผลในจ านวนและเวลาเหมอืนกบัฝ่ายไทย 
ทัง้นี้ ผลประโยชน์ทีผู่ร้่วมทุนไดร้บัไม่ถูกเอาเปรยีบ     เนื่องจากขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
มคีวามครบถว้น  ถูกตอ้ง และยดึหลกัโปร่งใส  เป็นธรรม 
               1.3  กำรเคำรพในทรพัยสิ์นของผูอ่ื้น 
          บรษิทัฯ มกีารประกาศใหพ้นกังานทุกคนไม่ด าเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิทรพัยส์นิทาง
ปญัญา  โดยสง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร  พนกังานใชส้นิคา้  อุปกรณ์  บรกิารทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตามกฎหมาย 
 

      2.  กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
              2.1  นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต 
                      บรษิัทฯ มนีโยบายด าเนินธุรกจิตามค่านิยมที่กล่าวขา้งต้นและการบรหิารจดัการที่ดี ให้มี
การปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัย ์ ไม่ทุจรติ ทัง้นี้ไม่เฉพาะกจิการของบรษิทัฯ   และบรษิัทในกลุ่มทีป่ระเทศ
ไทย  แต่รวมทัง้กจิการทีบ่รษิทัฯ ลงทุนในต่างประเทศดว้ย  โดยใหม้กีารบนัทกึบญัชคีรบถ้วน  ถูกต้อง  และ
ค านวณภาษ ี รวมทัง้ช าระภาษใีหถู้กตอ้ง ไม่ใหจ้่ายสนิบนใหผู้เ้กีย่วขอ้ง ดงันัน้ หน่วยงานทางการทีเ่กีย่วขอ้ง
จะไดร้บัขอ้มูลถูกต้อง มกีารช าระภาษีอย่างถูกต้อง รฐัไม่เสยีผลประโยชน์ เรื่องนี้เป็นนโยบายทีบ่รษิทัฯ ยดึ
เป็นหลกัปฏบิตัมิาโดยตลอด ซึง่ท าใหบ้รษิทัฯ เป็นทีน่่าเชื่อถอืจากภาครฐั และสงัคม 
     2.2  แนวปฏิบติัในหน่วยงำนท่ีเป็นไปตำมนโยบำย                               
  บรษิทัฯ มกีารปลกูฝงัค่านิยม  คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์  จากผูบ้รหิารสูพ่นกังาน
และมนีโยบายใหป้ฎบิตัติามกฎหมาย  และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยสรา้งจติส านึกทัง้ผูบ้รหิารและพนักงาน    
นอกจากนี้ พนักงานจะไดร้บัคู่มอืระเบยีบขอ้บงัคบัการท างาน   โดยก าหนดไวใ้นหมวด 6 คอื เรื่องวนิัยและ
การลงโทษทางวนิัย ขอ้ 6.1 (ฉ)  และ  ข้อ 6.2 (4)   ต้องปฏบิตัิงานด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ  และขอ้ 6.3  
เรื่องโทษการฝา่ฝืน  จนถงึการเลกิจา้งดว้ย เพื่อใหร้ะบบการด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ จงึมี
ระบบการควบคุมภายในที่มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล มกีารตรวจสอบ ตดิตาม เพื่อไม่ใหเ้กดิการทุจรติ 
โดยผ่านขบวนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในอกีระดบัหนึ่ง 
  ก่อนหน้าปี 2557 คณะกรรมการมเีจตนารมณ์และนโยบายที่จะด าเนินการเพื่อต่อต้านการทุจรติ
คอร์รปัชัน่ในสงัคม  โดยมมีติบรจิาคเงนิสนับสนุน จ านวน 1 ล้านบาท  ให้กบัโครงการแนวร่วมปฏบิตัิของ
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ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 
                   2.3  กำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนและควำมคืบหน้ำในกำรปฏิบติั   
                      ในปี 2557   ไม่มีประเด็นปญัหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัเกี่ยวกับการด าเนินคด ี    
ถูกตรวจสอบ  ถูกกล่าวหา  ถูกฟ้องร้อง  ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานเกี่ยวกบัการแข่งขนัไม่เป็นธรรม     
การทุจรติ  การเลอืกปฎบิตั ิ หรอืการจา้งงานไม่เป็นธรรม การไม่ปฎบิตัติามกฎหมาย  ตลอดจนไม่มคี่าปรบั
หรอืการถูกลงโทษที่ไม่ใช่ค่าปรบัในเรื่องต่าง ๆ อนัเกิดจากการด าเนินงานทีไ่ม่โปร่งใส  ไม่ถูกต้อง ในเรื่อง
ดงักล่าว 
 

             3.  กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
                บรษิทัฯ   สง่เสรมิการเคารพสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน  ทัง้ทางเสรภีาพ   ความเสมอภาคในการแสดงออก   
รวมทัง้สทิธทิางเศรษฐกจิ  สงัคม  และวฒันธรรม   ทีผู่เ้กีย่วขอ้งพงึไดร้บัตามมาตรฐานสงูสดุเท่าทีเ่ป็นไปได้ 
                 3.1  หลกักำรแนวทำงด้ำนสิทธิมนุษยชนท่ีใช้ในหน่วยงำน 
            บรษิทัฯ มนีโยบายเคารพสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน  ทัง้สทิธขิองพนกังาน เช่น การมเีสรภีาพในการ
แสดงความคดิเหน็ การรบัฟงัประเดน็จากพนกังานและน าไปพจิารณาป้องกนั บรรเทา แกไ้ขผลกระทบทีเ่กิด
จากกจิกรรมขององคก์ร หรอืสทิธขิองผูล้งทุนหรอืผู้ถอืหุน้  บรษิัทฯ เคารพสทิธโิดยไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่ว่าจะ
เป็นผู้ลงทุนภายในประเทศ  หรอื ผู้ลงทุนต่างประเทศ  ตลอดจนบรษิัทฯ รบัฟงัขอ้คดิเหน็จากผู้ถือหุ้นราย
ย่อยและสนองตอบข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ทัง้นี้ บริษัทฯ ด าเนินการโดยมผีู้ท าหน้าที่นักลงทุน
สมัพนัธ์ ให้ขอ้มูลกบัผู้ลงทุน  ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวที่จะถึง
ต่อไปล่วงหน้า ก่อนวนัประชุม 4 เดอืน นอกจากนี้  บรษิทัฯ เคารพสทิธขิองลกูคา้  คู่คา้ โดยใหไ้ดร้บัสทิธติาม
ขอ้ตกลงทีไ่ดใ้หต้ามค ามัน่ไว ้
                     3.2  นโยบำยและแนวปฏิบติัในหน่วยงำน 
                ตามทีบ่รษิทัฯ มธีุรกจิหลกั คอื การลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ บรษิทัฯ มนีโยบายเรื่อง
สทิธมินุษยชนใหบ้รษิทัทีล่งทุนไม่ละเมดิสทิธเิสรภีาพของพนักงาน เคารพสทิธสิ่วนบุคคล ด าเนินกจิการดว้ย
ความยุตธิรรม  ไม่เลอืกปฏบิตั ิ ดูแลเรื่องความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายอย่าง
เคร่งครดั 
                      3.3  มำตรกำรส ำคญัเก่ียวกบัสิทธิของแรงงำน 
                 บริษัทฯ มีนโยบายให้สทิธิด้านแรงงานต่างๆ แก่พนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด
ตลอดจนใหพ้นกังานไดร้บัสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบ ขอ้บงัคบัจากบรษิทัฯ และจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี
ดว้ย บรษิัทฯ และบรษิทัในกลุ่มมผีูแ้ทนจากฝ่ายบุคคลประชุมร่วมกนัเป็นระยะๆ เพื่อดูปญัหาแรงงานทีอ่าจ
เกดิขึน้  และหามาตรการแกไ้ขใหค้ลีค่ลาย  และท างานร่วมกนัอย่างสงบสขุ 
 
              4. กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
                  ผูม้สีว่นไดเ้สยีส าคญัสว่นหนึ่งขององคก์ร คอื พนกังาน  ลกูจา้ง   ซึง่บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญั
กบัทรพัยากรบุคคลเสมอมา  เนื่องดว้ยเป็นกลไกขบัเคลื่อนองค์กรใหบ้รรลุเป้าหมายเชงิเศรษฐกจิ รวมทัง้มี
ผลกระทบทางดา้นสงัคมเช่นกนั 

 4.1  กำรจ้ำงงำนและสวสัดิกำร 
                  บรษิทัฯ มนีโยบายดา้นการบรหิารงานบุคคล  ก าหนดหลกัเกณฑก์ารจา้งงาน ค่าตอบแทนตาม
ต าแหน่งงาน สวสัดกิาร  สทิธปิระโยชน์ต่างๆ โดยพนักงานไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรยีบ
ได้รบัค่าตอบแทนตรงตามก าหนดเวลาครบถ้วน ได้รบัสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบข้อบงัคบัของบรษิัทฯ  
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ไดร้บัเงนิสมทบและผลประโยชน์จากกองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามระเบยีบของกองทุนฯ  ได้รบัสวสัดกิารจาก
สหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังานบรษิทัในกลุ่มสหยเูน่ียน   ไดร้บัสทิธวินัหยุดตามประเพณี  วนัลา  และลาพกัผ่อน
ประจ าปี (พกัรอ้น) ตามอายุงาน ไดร้บัสทิธกิารตรวจสุขภาพประจ าปีตามหลกัเกณฑ ์ในปี 2557 บรษิทัฯ  มี
พนักงานรวมจ านวน  84 คน อตัราส่วนของพนักงานทีเ่ขา้ใหม่รอ้ยละ 6 อตัราส่วนของพนักงานทีพ่น้สภาพ
รอ้ยละ 8.33 การกลบัเขา้ท างานและอตัราการคงอยู่ของบุคลากรหลงัการใชส้ทิธิล์ากจิเพื่อเลีย้งดบูุตรอยู่ทีร่อ้ย
ละ 100 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ใหค้วามเท่าเทยีมดา้นแรงงานและผลตอบแทนอยู่ในระดบัเดยีวกนัโดยไม่แบ่งแยกว่า
เป็นเพศชาย หรอืเพศหญงิ 

4.2  อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั 
             แมว้่าบรษิทัฯ  จะไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม    แต่บรษิทัฯ ไดค้ านึงถึงเรื่องอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยัของพนักงาน เช่น เรื่องคุณภาพน ้าทีใ่ชก้บัสุขภาพพนักงานต้องสะอาด   มสีวสัดกิารจดัน ้าดื่มทีไ่ด้
คุณภาพสูงแก่พนักงาน  ให้พนักงานตรวจสุขภาพประจ าปี  ระบบเครื่องปรบัอากาศมตีารางเวลาการล้าง
บ ารุงรกัษา  มสีภาพแวดล้อมการท างานทีด่ี  มพีืน้ทีเ่พยีงพอเหมาะสม  ระบบลฟิท์มตีารางตรวจเชค็ความ
ปลอดภัยเป็นระยะ ๆ  มีระบบสญัญาณเตือนภัย  ก าหนดจุดติดตัง้อุปกรณ์ดบัเพลิงและตารางตรวจเช็ค  
บรษิทัฯ ประกอบกจิการประเภทการลงทุน จงึไม่มเีรื่องปล่อยมลภาวะที่เป็นพษิต่อบรเิวณใกลเ้คยีง สภาพ
การท างานของพนักงานจงึมมีาตรฐานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัสงู นอกจากนี้ ผูบ้รหิารรบัฟงัขอ้
ร้องเรียน (ถ้ามี) เพื่อหามาตรการปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามนโยบายการด าเนินงานขององค์กร ที่เน้น
ความส าคญัของพนกังาน 

4.3  ควำมหลำกหลำยและโอกำสท่ีเท่ำเทียมกนั 
             บรษิทัฯ มพีนกังานทีห่ลากหลายไม่ว่าจะเป็นดา้นเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา  อายุ  การศกึษา หรอืเรื่อง
อื่นๆ แต่บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง เป็นธรรมและให้โอกาสเท่าเทียมกัน เช่น ให้
ค่าตอบแทนระหว่างเพศหญงิและเพศชายเท่าเทยีมกนั  มกีารก าหนดอตัราเงนิเดอืนขัน้พืน้ฐาน ตามประเภท
ลกัษณะงาน และให้โอกาสพนักงานพฒันาทกัษะ  ความรู้  ความสามารถ ตรงตามลกัษณะงานทีท่ า มกีาร
เลื่อนระดบังานใหก้บัผูท้ีม่ศีกัยภาพสงูขึน้  มกีารฝึกอบรมใหพ้นกังานอย่างน้อยปีละ 6 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
             5.  ควำมรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
            บรษิทัฯ ยดึมัน่ต่อคุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิารใหไ้ดม้าตรฐาน  มคีวามปลอดภยัต่อสขุภาพของ 
ผูบ้รโิภค  มรีาคาเหมาะสมตามคุณภาพทีต่กลงไว ้
                  5.1  สุขภำพและควำมปลอดภยัของลูกค้ำ 
                 สนิคา้ของบรษิทัฯ เป็นประเภทวตัถุดบิเกีย่วกบัสิง่ทอ เช่น ฝ้าย เสน้ใยสงัเคราะห ์ สแตนเลสสตลี 
(โลหะไรส้นิม) ซึง่น าไปผลติต่อเป็นผา้ส าเรจ็รปู  ยางยดื และกระตกิน ้าสญุญากาศ บรษิทัฯ  เลอืกจดัหาสนิคา้
ในคุณภาพที่มคีวามปลอดภยัต่อสุขภาพของคน  ส่วนโลหะไรส้นิมทีน่ าไปผลติต่อเป็นกระตกิน ้าสุญญากาศ  
ตอ้งมคีุณภาพระดบัดมีากเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพสนิคา้ทีด่ ี ไม่บุบสลาย  มคีวามทนทานในการใชง้าน  เมื่อผสาน
กบักระบวนการผลติของบรษิทัในกลุ่มแลว้  จะไดส้นิคา้กระตกิน ้าสุญญากาศทีม่คีวามปลอดภยัต่อสุขภาพใน
การบรโิภค ทัง้นี้  สทีีใ่ชป้ระกอบการผลติสนิคา้ดงักล่าวเป็นระดบัสผีสมอาหาร  ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามมัน่ใจ
ในสนิคา้ของบรษิทัฯ ทีม่คีุณภาพสงู โดยบรษิทัในกลุ่มเป็นผูผ้ลติและจดัจ าหน่าย  ในท านองเดยีวกนั บรษิทัฯ 
จ าหน่ายสนิคา้เทปกาวทีม่คีุณภาพด ี มีมาตรฐานภายใต้เครื่องหมายการคา้ UNITAPE, PANFIX, SELLO 
TAPE,  FUJI,   NICHIBAN ไปยงัต่างประเทศดว้ย อนึ่ง นอกจากบรษิทัฯ จะรกัษาคุณภาพสนิคา้แลว้  ยงั
รบัผดิชอบต่อลกูคา้ใหไ้ดร้บัสนิคา้  ตามคุณภาพ  ราคา  และช่วงเวลาทีต่กลงกนัไวซ้ึง่มคีวามเป็นธรรม 
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5.2  กำรแสดงฉลำกผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
บรษิทัฯ ค านึงถงึเรื่องผูบ้รโิภคไดร้บัสนิคา้ทีม่คีุณภาพดแีลว้ ต้องมขีอ้มูล  วธิกีารใชง้านอย่าง

ถูกตอ้ง  จงึจะบรรลุวตัถุประสงคใ์หล้กูคา้รูส้กึถงึความมคีุณค่าของผลติภณัฑแ์ละการไดร้บัประโยชน์จากการ
ใชผ้ลติภณัฑ ์บรษิทัฯ มกีารแสดงฉลากสนิคา้ตามมาตรฐาน  โดยมชีื่อสนิคา้ ยีห่อ้สนิคา้ ขนาดบรรจุ  เลขรหสั
ก ากบัผลติภณัฑ ์ สว่นประกอบ ซึง่จะระบุรหสัมาตรฐานสากล (บางสนิคา้ทีม่)ี คุณสมบตั ิ ขอ้แนะน าวธิกีารใช้
งาน  ค าเตอืน วนัเดอืนปีทีผ่ลติ ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและตามกฎหมาย ซึง่ขอ้มูลทัง้หมดเป็นไปตาม
ความเป็นจรงิ 

5.3  กำรส่ือสำรกำรตลำดและควำมลบัทำงธรุกิจของลูกค้ำ 
                   บรษิทัฯ ใชว้ธิสีือ่สารการตลาดโดยฉลากของผลติภณัฑ ์ และขอ้มลูแนะน าวธิกีารใชผ้ลติภณัฑ ์
ตวัอย่างของสนิคา้กระตกิน ้าสญุญากาศทีบ่รษิทัฯ  โอนการจ าหน่ายใหก้บับรษิทัในกลุ่มทีเ่ป็นผูผ้ลติไปแลว้นัน้  
มเีพยีงแผ่นพบัพมิพร์ูปตวัอย่างของสนิคา้รุ่นต่างๆ หรอืแผ่นป้ายตวัอย่างสนิคา้เท่านัน้ บรษิทัฯ ไม่ไดท้ าสื่อ
การตลาดโดยการโฆษณาแต่อย่างใด  จงึไม่มเีรื่องของการโฆษณาเกนิความจรงิ หรอืไม่มเีรื่องผูบ้รโิภคเขา้ใจ
ผดิในคุณภาพของสนิค้าแต่อย่างใด  แต่ผู้บรโิภคเองซึ่งเป็นผู้ใช้สนิค้าเป็นผู้ยอมรบัในคุณภาพและความ
ปลอดภยัต่อสุขภาพของสนิค้า เป็นผู้แนะน าบอกต่อภายในหมู่ผู้บรโิภคเอง บรษิัทฯ จงึไม่มตี้นทุนด้านสื่อ
โฆษณาการตลาด ท าใหร้าคาของสนิคา้ไม่ตอ้งรวมค่าโฆษณา จงึมรีาคาเป็นธรรมมากขึน้ 
             นอกจากนี้  บรษิทัฯ ตระหนกัถงึจรรยาบรรณการด าเนินธุรกจิใหม้คีวามยัง่ยนื ตลอดเวลาทีผ่่านมา  
บรษิทัฯ ไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัของลูกคา้ ไม่มกีารน าขอ้มูลของลูกค้าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอื
ผูเ้กีย่วขอ้งโดยมชิอบ  ทีผ่่านมา ไม่มเีรื่องโทษปรบัจากการละเมดิกฎหมายและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัขอ้ก าหนด   
และการใชส้อยผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
 

6.  กำรดแูลรกัษำส่ิงแวดล้อม 
            ลกัษณะธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ เป็นประเภทการลงทุนและธุรกจิอื่นที่ไม่มนีัยส าคญั ซึง่เป็นประเภท
ซือ้มาขายไปการด าเนินงานจงึไม่ไดใ้ชท้รพัยากรทางธรรมชาตทิีจ่ะท าใหม้ผีลกระทบต่อสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยู่
ตามธรรมชาต ิรวมทัง้ไม่มสีิง่ทีก่่อใหเ้กดิมลภาวะ  น ้าเสยี ทีจ่ะท าลายสิง่แวดลอ้ม ในส่วนของบรษิทัฯ มกีาร
ดแูลการใชพ้ลงังานและน ้าอย่างมปีระสทิธภิาพตามมาตรฐานปกต ิอย่างไรกต็าม ในแง่ของบรษิทัทีไ่ปลงทุน 
มกีารดูแลการใช้ทรพัยากรและดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม ปฏบิตัติามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งอยู่แล้ว 
เช่นตวัอย่างดงันี้ 

   6.1  เรือ่งกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงยัง่ยืน 
   บรษิทัฯ ไดล้งทุนในธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมทีป่ระเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี   

ที่มลฑล Zhejiang โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีการศกึษาการลดใช้ปริมาณถ่านหนิ โดยใช้เทคโนโลยี่
สมยัใหม่มาใช้ในการด าเนินงาน  สามารถลดปรมิาณการใช้ถ่านหนิลงดว้ยการน าเถ้าถ่านหนิ  ซึ่งเป็นกาก
เหลอืใชม้าใชเ้ป็นเชือ้เพลงิดว้ย ท าใหล้ดการใชท้รพัยากรทางธรรมชาต ิอกีทัง้ ท าใหผ้ลการด าเนินงานดขีึน้
เน่ืองจากลดตน้ทุน 
                      6.2  กำรป้องกนัและลดผลกระทบจำกมลพิษ   
                  บรษิทัฯ ทีไ่ปลงทุนทีเ่ป็นโรงงานอุตสาหกรรมการผลติทุกแห่ง มรีะบบการป้องกนัและลงทุนลด
ผลกระทบจากมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม  โดยมีการบริหารงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายก าหนด 
ตวัอย่างเช่น โรงงานผลติยางยดื  มรีะบบบ าบดัน ้าเสยีภายในโรงงาน  2  ขัน้ตอน จนทดสอบว่าน ้าเสยีทีจ่ะ
ปล่อยออกนอกโรงงานไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิง่แวดล้อม เมื่อผ่านระบบการป้องกนัและลดผลกระทบจาก
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มลพษิแลว้ จงึจะปล่อยน ้าเสยีทิง้ได ้นอกจากนี้  บรษิทัทีไ่ปลงทุนอื่น ๆ กป็ฎบิตัใินท านองเดยีวกนั 
 
           7.  กำรร่วมพฒันำชุมชนและสงัคม 
                 บรษิัทฯ ตระหนักถึงผู้มสี่วนได้เสยีซึ่งเป็นชุมชนท้องถิ่น  ตลอดจนสงัคมภายนอก  เพื่อให้มี
ชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ บรษิทัฯ มสีว่นร่วมดงันี้ 

7.1  บทบำทในตลำดและกำรสรำ้งงำน 
บริษัทฯ และบริษัทที่ไปลงทุนมีการพฒันาชุมชน โดยจ้างงานคนในชุมชนท้องถิ่นในละแวก

ใกล้เคียงเข้าท างานกบับริษัทฯ เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีรากฐานความเป็นอยู่ที่เข้มแขง็ขึ้น
ยกตวัอย่าง เช่น บรษิทัทีไ่ปลงทุนทีเ่ขตบางปะกง  และเขตบางชนั   พนกังานสว่นใหญ่ของบรษิทัในกลุ่มเป็น
ประชากรในพืน้ที ่ ซึง่เป็นตลาดแรงงานทีส่ าคญัและสามารถสรา้งงานใหชุ้มชนในทอ้งถิน่ใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่อง 

7.2  กำรมีส่วนรว่มในชุมชน 
               ต่อเนื่องจากข้อ 7.1 บริษัทดงักล่าวมีกจิกรรมประจ าปี  โดย ปี2557 มกีารทอดกฐนิ  หรือ 
ทอดผา้ปา่สามคัค ีท าบุญเขา้พรรษาใหก้บัวดัใกลเ้คยีง บรจิาคหนังสอืใหห้อ้งสมุดทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง   
เพื่อใหส้มาชกิในพืน้ทีใ่กล้เคยีงสามารถใชป้ระโยชน์ได ้นอกจากน้ี  บรษิัทฯ รบัฟงัขอ้คดิเหน็  ขอ้ร้องเรยีน
จากประชาชนในพืน้ที ่ เพื่อพจิารณาแกไ้ขปรบัปรุงพฒันาใหส้งัคมดยีิง่ขึน้ 
         ในรอบปี 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มกีรณีถูกตรวจสอบ ถูกกล่าวหา หรอื ถูกฟ้องรอ้ง
ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ  ชื่อเสยีง หรอื ความน่าเชื่อถอืของบริษทัฯ หรอืบรษิทัย่อยอย่างมี
นยัส าคญัทีเ่กีย่วกบัเรื่องหลกัการการด าเนินการทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ทัง้หมด 

 

  กำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวข้องกบักำรคอรร์ปัชัน่ 
   บรษิัทฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ไว้ในคู่มือ   
การก ากบัดูแลกจิการ คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ และระเบยีบขอ้บงัคบัพนักงาน โดยสอดคลอ้งกบัค่านิยมหลกั
ของสหยูเนี่ยน คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ที่ได้ยึดถือปฏิบตัิเป็นวฒันธรรมองค์กร ซึ่งมีการ
ส่งเสรมิ ปลูกฝงั และถือเป็นหน้าที่และความรบัผดิชอบทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานต้องรบัทราบ ท า
ความเขา้ใจ และปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 
    โครงสรา้งองคก์รไดจ้ดัใหม้รีะบบที่เกีย่วขอ้งกบัเรื่องนี้อย่างเพยีงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกนัมิ
ให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รปัชัน่ ไม่ว่าจะด้วยการเรยีก รบั และจ่าย
สนิบน 
    บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการตรวจสอบภายใน เพื่อตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัเิป็นไปตามคู่มอืการ
ก ากบัดแูลกจิการ คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ และระเบยีบขอ้บงัคบัพนักงาน โดยมกีารตรวจสอบเป็นการประจ า 
อย่างสม ่าเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืกรรมการผูอ้ านวยการ ซึง่จะก าหนดใหก้าร
ตรวจสอบในสว่นทีเ่กีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เป็นสว่นหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน 
    บรษิทัฯ จะน าหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ ของโครงการแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (Collective Anti-Corruption: CAC) ไปพจิารณาปรบัปรุง/ทบทวน
คู่มอืการก ากบัดูแลกจิการ คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ และระเบยีบขอ้บงัคบัพนักงาน เพื่อใหม้แีนวทางปฏบิตัิที่
ชดัเจนและครอบคลุมมากขึน้ 
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11.   ระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
 บรษิทั สหยูเนี่ยน จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิหลกัประเภทการลงทุน และจ าหน่ายผลติภณัฑ์
บางประเภท เช่น วัตถุดิบเกี่ยวกับสิ่งทอ โลหะไร้สนิม ส่งออกสินค้าเทปกาว บริษัทฯ มีนโยบายการ
ด าเนินงานภายใต้ค่านิยม คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ โดยสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และพนัธกจิ เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร เพิม่คุณค่าให้ผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย ภายใต้กระบวนการด าเนินงานดงักล่าว 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัมากในการก ากบัดูแลการพฒันาและการปฏบิตัิเกี่ยวกบัเรื่องระบบการควบคุม
ภายในองคก์ร ซึง่ครอบคลุมดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบคอื เรื่อง การสรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน
องคก์ร การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และระบบ
การตดิตามในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่22 มกราคม 2558 โดยมกีรรมการอสิระทัง้ 5 
ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในและ
การบรหิารจดัการความเสีย่งแลว้ มคีวามเหน็สรุปไดด้งันี้ 
            
 11.1 สภำพแวดล้อมกำรควบคมุภำยในองคก์ร (Control Environment) 
            11.1.1  บรษิทัฯ ยดึมัน่ในคุณค่าของความซื่อตรงและจรยิธรรม  โดยคณะกรรมการและ
ผูบ้รหิารมกีารก าหนดแนวทางในการปฏบิตัิบนหลกัการดงักล่าวที่ครอบคลุมถึงการปฏบิตัิหน้าที่ประจ าวนั 
การตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ รวมถึงการปฏบิตัิต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  ทัง้นี้มขีอ้ก าหนดเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรกัษาจรรยาบรรณ โดยมีคู่มือ
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัจรรยาบรรณ (Code of conduct) ทีเ่หมาะสม มขีอ้หา้มผูบ้รหิารและพนักงานปฏบิตัติน
ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักจิการ รวมถึงการหา้มคอร์รปัชัน่อนัท าให้เกดิ
ความเสยีหายต่อองค์กร ซึ่งระเบยีบของบริษัทฯ มีก าหนดบทลงโทษ หากมกีารฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 
บรษิัทฯ มกีารสื่อสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษดงักล่าวให้ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนลงนามรบัทราบเป็น
ประจ าทุกปี นอกจากนี้มกีารเผยแพร่ Code of conduct ใหพ้นักงานและบุคคลภายนอกไดร้บัทราบผ่าน
ทาง website ของบรษิทัฯ 
 บรษิทัฯ มกีระบวนการติดตามและประเมนิผลการปฏบิตัขิา้งต้น  โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบรษิทัฯ รวมทัง้ผูบ้รหิารและพนักงานมกีารประเมนิตนเอง และมกีารประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นอสิระ
จากภายนอกองคก์ร หรอืผูส้อบบญัชภีายนอก 
 บริษัทฯ มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในเรื่องข้างต้น โดยมี
กระบวนการทีท่ าใหส้ามารถตรวจพบในเวลาทีเ่หมาะสม มกีระบวนการลงโทษหรอืมกีารแกไ้ขการกระท าที่
ขดัต่อหลกัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสมและภายในเวลาอนัควร 
    11.1.2 คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร และท าหน้าที่ก ากบัดูแล และ
พฒันาการด าเนินการดา้นการควบคุมภายใน 
 บรษิัทฯ มกีารก าหนดบทบาทหน้าทีเ่ฉพาะของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน มี
การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร
และพนักงาน มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตาม
กฎระเบยีบขอ้บงัคบั ซึง่ครอบคลุมบทบาทหน้าทีส่ าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบ
ภายใน และผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิ 
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 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัท และมคีวามเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั นอกจากนี้สามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนัน้ๆ ได ้
 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีม่คีวามรู ้ความสามารถ น่าเชื่อถอื และมคีวามเป็นอสิระ
ในการปฏบิตัิหน้าที่อย่างแท้จริงในจ านวนที่เหมาะสมและเพียงพอกบับรษิัทฯ คอื จ านวนหนึ่งในสามของ
คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมกีารดแูลประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึง่ครอบคลุมดา้นต่างๆ 
ทีเ่หมาะสมกบัองคก์ร   
   11.1.3 ฝา่ยบรหิารมกีารจดัโครงสรา้งองคก์ร ก าหนดอ านาจสัง่การ สายการรายงาน และ
อ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน โดยค านึงถงึดา้น
ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรบรรลุ
วตัถุประสงค ์
   11.1.4 บริษัทฯมีความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทีเ่หมาะสม มกีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิานเพื่อใหแ้รงจูงใจและรางวลักบับุคลากรทีม่ี
ผลงานด ีหรอื จดัการต่อบุคลากรที่มผีลงานใม่บรรลุเป้าหมาย กระบวนการเหล่าน้ีเป็นที่ทราบชดัเจนของ
ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดทัง้มีการแก้ไขปญัหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากร ที่มีความรู ้
ความสามารถทีเ่หมาะสม เช่น การจดัระบบทีป่รกึษา และการฝึกอบรม บรษิทัฯ มแีผน และกระบวนการสรร
หาผูส้บืทอดต าแหน่ง (succession plan) ทีส่ าคญั  
   11.1.5 บรษิัทฯ มกีารก าหนดให้บุคลากรทุกคนมหีน้าที่และความรบัผดิชอบเรื่องการ
ควบคุมภายในของเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความรบัผิดชอบของแต่ละคน ตลอดทัง้ผู้บริหารจดัให้มีการแก้ไข
กระบวนการปฏบิตัใินกรณีทีจ่ าเป็น  ทัง้นี้ มกีารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัิงานประเมนิเพื่อสรา้งแรงจูงใจ 
และใหร้างวลัทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาทัง้เรื่องการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ เชื่อมโยงกบัความส าเรจ็ของ
หน้าที่ในการควบคุมภายใน การบรรลุวตัถุประสงคท์ัง้ระยะสัน้และระยะยาวของบรษิัท ภายใต้กระบวนการ
ดงักล่าวไม่มกีารสรา้งแรงกดดนัทีม่ากเกนิไปในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรแต่ละคน 
 
 11.2 กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 
 บริษัทฯ มีการก าหนดวตัถุประสงค์ที่ชดัเจน เพื่อให้สามารถระบุและประเมนิความเสีย่งต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
   11.2.1 เรื่องการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัฯ มกีารปฎบิตัติาม
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกจิในต่ละขณะ รายการทีแ่สดงในรายงานทางการ
เงนิมตีวัตนจรงิครบถว้น โดยแสดงถงึสทิธ ิหรอืภาระผูกพนัของบรษิทัไดอ้ย่างถูกต้อง มมีูลค่าเหมาะสม และ
มกีารเปิดเผยขอ้มูลครบถ้วน ถูกต้อง สะทอ้นถงึกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทัอย่างแท้จรงิ การก าหนด
สาระส าคญัของรายงานทางการเงิน พิจารณาถึงปจัจยัที่ส าคญั เช่น ข้อก าหนดของหน่วยงานทางการที่
เกีย่วขอ้ง ผูใ้ชร้ายงานทางการเงนิ ขนาดของรายการ และแนวโน้มของธุรกจิ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อนุมตัิและสื่อสารนโยบายการบรหิารความเสีย่งให้ผูบ้รหิาร และ
พนกังานทุกคนรบัทราบและถอืปฏบิตั ิจนเป็นสว่นนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 
   11.2.2 บรษิทัฯ มกีารระบุและวเิคราะห์ความเสีย่งทุกประเภทที่อาจมผีลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกจิ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์อย่างครอบคลุมทัว่ทัง้องค์กร โดยค านึงถึงตัง้แต่ระดบัองค์กรหน่วย
ธุรกจิ ฝา่ยงาน  และหน้าทีง่านต่างๆ  ทัง้นี้ การวเิคราะหค์วามเสีย่งพจิารณาจากทัง้ปจัจยัภายใน และปจัจยั
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ภายนอกองค์กร ซึ่งแบ่งเป็นด้านต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัทฯ รวมทัง้ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาทัง้
โอกาสเกดิ ผลกระทบ มาตรการ และแผนปฏบิตังิาน เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง  อน่ึง ผูบ้รหิารทุกระดบัมี
สว่นร่วมในการบรหิารความเสีย่ง จนกลนืเป็นหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร 
   11.2.3 บรษิทัฯ มกีารพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติ โดยครอบคลุมการทุจรติแบบ
ต่างๆ เช่น การจดัท ารายงานทางการเงินเท็จ การท าให้สูญเสยีทรพัย์สนิ การคอร์รปัชัน่  การที่ผู้บรหิาร
สามารถฝ่าฝืนระบบการควบคุมภายใน การเปลี่ยนแปลงขอ้มูลในรายงานที่ส าคญั การได้มาหรือใช้ไปซึ่ง
ทรพัย์สนิที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น จึงมีการวางระบบการควบคุม และทบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานอย่าง
รอบคอบ โดยพจิารณาความเป็นไปไดข้องเป้าหมายทีก่ าหนด รวมถงึความสมเหตุสมผลของการใหส้ิง่จูงใจ 
หรอื ผลตอบแทนแก่พนักงาน เพื่อให้ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม  อย่างไรกต็าม 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและมกีารประชุมสอบถามผูบ้รหิารเกีย่วกบัโอกาสในการเกดิการทุจรติ 
และมาตรการที่บริษัทด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแก้ไขการทุจริต รวมทัง้เรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็น
ประจ าปี ทัง้นี้ บริษัทฯ มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบาย และแนวปฏิบตัิการ
ควบคุมภายใน เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีไ่ดก้ าหนดไว ้
   11.2.4 บรษิัทฯ สามารถระบุและการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมผีลกระทบต่อ
ระบบการควบคุมภายใน ทัง้น้ี การประเมนิการเปลีย่นแปลงทีม่าจากปจัจยัภายนอกทีอ่าจมผีลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น เหตุการณ์ทีเ่กดิจากเศรษฐกจิโลกเปลีย่นแปลง อตัราแลกเปลีย่น  อตัราดอกเบีย้
เปลีย่นแปลง มกีารก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้ 
 การประเมนิการเปลีย่นแปลงรปูแบบการท าธุรกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบับริษัท เช่น เพิ่มรูปแบบประเภทธุรกิจใหม่ มีการก าหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้ 
 การประเมนิการเปลีย่นแปลงผู้น าองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิการควบคุมภายใน 
เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดเมื่อครบวาระ บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้ 
 
 11.3  กำรควบคมุกำรปฏิบติังำน (Control Activities) 

บรษิทัฯ มมีาตรการการควบคุมภายในทีช่่วยลดความเสีย่งทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รให้
อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

  11.3.1 มาตรการการควบคุมของบริษัทฯ มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และ
ลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ลกัษณะเฉพาะด้านการลงทุน เช่น 
ควบคุมเรื่องกระบวนการติดตามข้อมูล และรายงานทางการเงินจากบริษัทที่ลงทุนทัง้หมด ระบบ cross 
check data เพื่อใชใ้นการจดัท างบการเงนิรวม รวมทัง้เรื่องการบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีอ่าจ
มผีลต่อผลการด าเนินงาน เป็นตน้ 

  11.3.2 บรษิทัฯ มมีาตรการควบคุมภายในทีก่ าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม กล่าวคอื มนีโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานเกีย่วกบัธุรกรรมดา้นการเงนิ 
การจดัซือ้ และการบรหิารทัว่ไป ตลอดทัง้มคีู่มอืก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที ่และล าดบัชัน้การอนุมตัขิอง
ผูบ้รหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจนและรดักุม เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทุจรติได ้เช่น มกีารก าหนดวงเงนิ
และอ านาจการอนุมตัิของผู้บริหารแต่ละระดบั มีข ัน้ตอนให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมตัิโครงการลงทุน มี
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ขัน้ตอนการจดัซื้อ และวธิกีารคดัเลอืกผูข้าย มขี ัน้ตอนการเบกิเครื่องมอืเครื่องใชต่้างๆ เป็นต้น  นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนการท างานในกรณีต่างๆ ดงันี้ 

         11.3.2.1  มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บรหิาร 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทัง้บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการตดิตามและสอบทานการ
ท ารายการระหว่างกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัง้มกีารปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็น
ปจัจุบนัเสมอ    

           11.3.2.2  ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มกีารอนุมตัธิุรกรรมหรอืท าสญัญากบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใน
ลกัษณะทีม่ผีลผกูพนักบับรษิทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสญัญากูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การค ้าประกนั 
สญัญาให้เช่าทรพัย์สนิ บรษิทัฯ มกีารติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่า มกีารปฏบิตัิเป็นไปตามเงื่อนไขทีต่กลงกนัไว้
ตลอดระยะเวลาทีม่ผีลผกูพนับรษิทั เช่น มกีารช าระคนืหนี้ตามก าหนด หรอืมกีารทบทวนความเหมาะสมของ
สญัญาดงักล่าว  

  11.3.3 บรษิทัฯ ก าหนดใหว้ธิกีารควบคุมภายในมคีวามหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น 
มกีารควบคุมทัง้แบบ manual และ automated รวมทัง้ควบคุมแบบป้องกนัและตดิตาม 

  11.3.4  บรษิทัฯ ก าหนดใหม้กีารควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร ตัง้แต่ระดบักลุ่ม
บรษิทั ระดบัหน่วยธุรกจิ ระดบัสายงาน ระดบัฝา่ย แผนก รวมทัง้กระบวนการ 

  11.3.5 บรษิทัฯ มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้น คอื ดา้นหน้าทีอ่นุมตั ิ
ดา้นหน้าทีบ่นัทกึ รายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และดา้นหน้าทีใ่นการดูแลจัดเกบ็ทรพัยส์นิ ออกจากกนั
โดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลซึง่กนัและกนั 

  11.3.6  บรษิทัฯ เลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปดว้ยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วย
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ในการนี้  มีการก าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการปฏบิตังิาน และการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศโดยระบุขอบเขต หน้าที่ที่
เกีย่วขอ้ง บรษิทัฯ มกีารก าหนดเรื่องการควบคุมโครงสรา้งพืน้ฐาน เรื่องควบคุมดา้นความปลอดภยั และเรื่อง
ควบคุมกระบวนการการได้มา การพฒันา และการบ ารุงรกัษาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มคีวาม
เหมาะสม 

    11.3.7  บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่
คาดหวงั และ ขัน้ตอนการปฏบิตั ิเพื่อใหน้โยบายทีก่ าหนดนัน้สามารถน าไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิได ้โดยก าหนดใน
จรรยาบรรณ เช่น เรื่องการท าธุรกรรมกบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว ตอ้งมขี ัน้ตอนผ่านการอนุมตัติามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งทีก่ าหนดไว ้เช่น เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์
ฯ เกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต เป็นต้น เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรอืน าผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส้่วนตวั 
ทัง้นี้ การพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมดงักล่าวกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสยีในธุรกรรมนัน้ ซึ่งหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับ
บุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 

ในฐานะทีบ่รษิทั เป็นบรษิทัลงทุน จงึจ าเป็นตอ้งมกีระบวนการตดิตามดแูลการด าเนินงานของบรษิทั
ย่อย หรอืบรษิทัร่วม รวมทัง้ก าหนดแนวทางใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารในบรษิทั
ย่อย บรษิัทร่วมนัน้ๆ ถือปฏบิตัิ บริษัทฯ มกีารก าหนดหน้าที่และความรบัผดิชอบในการน านโยบาย และ
กระบวนการควบคุมภายในไปปฏบิตั ิโดยผูบ้รหิารและพนักงานทีม่คีวามสามารถในเวลาทีเ่หมาะสม รวมทัง้
ครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน (ถา้ม)ี 

บรษิทัฯ มกีารทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ   
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 11.4  ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมลู (Information and Communication) 
 บรษิัทฯ เหน็ความส าคญัของระบบฐานขอ้มูลต้องมขีอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง และมคีุณภาพอย่างเพยีงพอ
เพื่อสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามทีก่ าหนดไว ้โดยมกีารก าหนดประเภทขอ้มูลซึง่มี
คุณภาพและเกี่ยวขอ้งต่องานที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้เป็นขอ้มูลจากภายในและภายนอกองค์กร  
การพจิารณาปรมิาณของขอ้มูลค านึงถงึต้นทุนเปรยีบเทยีบกบัประโยชน์ที่จะได้รบั โดยต้องมคีวามถูกต้อง
   11.4.1  ในการพิจารณาประกอบการตัดสนิใจเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ บริษัทฯ 
ด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมขีอ้มูลทีส่ าคญัอย่างเพยีงพอ ทัง้นี้ กรรมการของบรษิทัฯ ไดร้บัหนังสอืนัด
ประชุมหรอืเอกสารประกอบการประชุมทีจ่ าเป็น และเพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั ตามระยะเวลาขัน้ต ่าตามทีก่ฎหมายก าหนด นอกจากนี้บนัทกึรายงานการประชุมมรีายละเอยีด
ตามควร ซึง่สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเกีย่วกบัความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการแต่ละราย 
อน่ึง บรษิทัฯ มกีารจดัเกบ็เอกสารทีส่ าคญัไวอ้ย่างครบถว้นเป็นหมวดหมู่ ถ้าหากในกรณีไดร้บัแจง้จากผูส้อบ
บญัชหีรอืผูต้รวจสอบภายในว่ามขีอ้บกพร่องในเรื่องการควบคุมภายใน บรษิทัฯ มกีารแกไ้ขขอ้บกพร่องนัน้
อย่างครบถว้นแลว้ 
   11.4.2  บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวตุัประสงค์และ
ความรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่ าเป็นต่อการสนบัสนุนใหร้ะบบการควบคุมภายในสามารถด าเนินไป
ไดต้ามทีว่างไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม ทัง้นี้ มกีารรายงานขอ้มูลที่ส าคญัต่อคณะกรรมการอย่าง
สม ่าเสมอเป็นปกตเิดอืนละครัง้ ซึง่คณะกรรมการสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน 
หรอื สอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น นอกจากขอ้มูลทีไ่ด้รบัจากผูบ้รหิารแลว้ สามารถสอบถาม
ขอ้มลูไดจ้ากผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน ปกต ิมกีารจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกบัผูส้อบ
บญัชต่ีางหาก โดยไม่มผีูบ้รหิารรวมอยู่ดว้ย อกีทัง้ มกีารจดักจิกรรมพบปะหารอืระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้รหิารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ 
  บรษิัทฯ มชี่องทางสื่อสารพเิศษ เพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบรษิัทสามารถแจ้งขอ้มูลหรอืเบาะแส
เกีย่วกบัการฉ้อฉล หรอืทุจรติภายในบรษิทัไดอ้ย่างปลอดภยั 
    11.4.3  บริษัทฯ มีช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม 
เกี่ยวกบัประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบันักลงทุน บริษัทฯ มี
เจา้หน้าทีท่ีท่ าหน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธ ์หรอื รบัเรื่องร้องเรยีน เป็นต้น อกีทัง้ผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกสามารถ
แจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉล หรอื ทุจรติใหแ้ก่บรษิทัอย่างปลอดภยั 
   
 11.5  ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 
  บริษัทฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า การควบคุม
ภายในยงัด าเนินไปอย่างครบถว้น เหมาะสมดงันี้ 
   11.5.1 บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ และ
ขอ้ก าหนดทีห่า้มฝ่ายบรหิารและพนักงานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
โดยมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในตดิตามการปฏบิตั ิและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บรษิัทฯ ด าเนินการติดตาม และประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมี
ความรู้และความสามารถ และมีความเป็นอสิระในการปฏบิตัิงาน ซึ่งจดัให้มีการตรวจสอบการปฏบิตัิตาม
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ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ ทัง้นี้ มกีารก าหนดความถี่ในการติดตามและประเมินผลให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง บรษิทัฯ มกีารก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในขึน้
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการนี้  บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน โดยเจา้หน้าทีต่รวจสอบภายในไดร้บัการส่งเสรมิ
เขา้ฝึกอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้ง 
    11.5.2  บรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทางรายงานผลการประเมนิ และสื่อสารขอ้บกพร่องของการ
ควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการการ
ตรวจสอบตามความเหมาะสม เพื่อให้มกีารด าเนินการติดตามแก้ไขอย่างทนัท่วงท ีถ้าหากผลตรวจสอบมี
ขอ้มลูแตกต่างอย่างมนียัส าคญัจากเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
 ทัง้นี้ บริษัท มีนโยบายการรายงานเป็นล าดับขัน้ คือ ในกรณีถ้าเกิดเหตุการณ์ หรือสงสยัว่ามี
เหตุการณ์ทุจรติอย่างรา้ยแรง หรอืมกีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืนกฎหมาย หรอืมกีารกระท าทีผ่ดิปกตอิื่น ทีอ่าจกระทบ
ต่อชื่อเสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั เช่นนี้ ผูบ้รหิารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั
โดยพลนั 
 หรือ ในกรณีของการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปญัหา ให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร แล้ว 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอกีทอดหนึ่ง 
 ในส่วนของการรายงานความคบืหน้าในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญั ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบในการรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัต่อไป 
 ซึ่งปกติ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการพิจารณาผลการติดตามประเมินผลการตรวจสอบเป็น
ประจ าอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัในขัน้ตอนต่อไปในระยะเวลาเดยีวกนั 
 สรุปความเหน็ของคณะกรรมการเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง
ของบรษิทัฯ มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม  ทัง้นี้มบีุคลากรอย่างเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการตดิตามควบคุมดแูลการด าเนินงานของบรษิทัย่อย
ใหส้ามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมชิอบ 
หรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัอย่าง
เพยีงพอแลว้ 
 อนึ่ง ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ คอื นายเตมิพงษ์  โอปนพนัธุ ์ซึ่งสงักดัส านักงานอวีาย ไดต้รวจสอบ
งบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2557  มีความเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและ
เพยีงพอ 
 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่งทีก่ล่าวขา้งต้น
มาก ซึง่เป็นหวัใจส าคญัทีจ่ะใหผู้เ้กีย่วขอ้งมคีวามมัน่ใจในคุณภาพขององคก์ร 
 กล่าวไดว้่าทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่มขีอ้บกพร่องเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามเหน็แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ปรากฏ
ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2557 ทีป่ระกอบมากบัขอ้มลูรายงานปี 2557 แลว้ 
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 ในส่วนของหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน    
 หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ประจ าปี 2557 ชื่อ นางจนัทรเ์พญ็  นพสรูยิ์  ซึง่มหีน้าที่
ควบคุมดแูลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน เป็นผูม้ปีระสบการณ์เกีย่วกบังานตรวจสอบภายใน ซึง่เขา้ใจใน
กจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จงึมคีวามเหมาะสมในการปฏบิตัิหน้าทีด่งักล่าว 
 ทัง้นี้ การพจิารณาและอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานส านัก
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะผ่านจากผู้บริหารระดับสูงเสนอและได้รับความเห็นชอบจากประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบตัขิองหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
 

12. รำยกำรระหว่ำงกนั 
 

 รำยกำรระหว่ำงกนั 
 (1)   ลกัษณะของรายการระหว่างกนัทีผ่่านมา  เป็นรายการทีเ่กดิขึน้ตามปกตธิุรกจิของบรษิทัทีม่ี

เงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป  ไม่ไดม้รีายการผดิปกต ิหรอืคดิราคาทีไ่ม่เหมาะสม ลกัษณะของรายการส่วนใหญ่
เป็นการซือ้ขายสนิคา้  ลกูหนี้  เจา้หนี้ระหว่างกนั  เงนิกูย้มืและเงนิใหกู้ย้มืระหว่างกนั ในฐานะบรหิารเงนิของ
บรษิทัในกลุ่มใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ  โดยคดิดอกเบีย้ในอตัราทีอ่งิกบัอตัราดอกเบีย้ตามแต่ประเภทธุรกจิของ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง  

 นโยบายในการท ารายการระหว่างกนักับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมี
นโยบายคอืความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลที่ต้องมรีายการนัน้ๆ  ซึ่งมกัเป็นรายการปกติทางการค้าที่
เกีย่วเนื่องกบัการประกอบธุรกจิตามปกตอิยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างกนั หรอืการใหกู้ย้มื
เงนิระหว่างกนั ราคาและผลตอบแทนทีค่ดิระหว่างกนัเป็นไปตามราคาตลาด เช่นถ้าเป็นกรณีการคดิดอกเบีย้  
อตัราดอกเบี้ยเท่ากบัอตัราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เกิดรายการนัน้ ๆ  ซึ่งอตัรา
ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัเท่ากบัอตัราตลาด 

บรษิทัไม่มกีรณีเกดิรายการระหว่างกนัทีผ่ดิปกตทิางการคา้หรอืมรีายการระหว่างกนัเป็นกรณีพเิศษ 
จงึไม่จ าเป็นต้องมีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกหรือผู้ช านาญการที่เป็นอิสระเกี่ยวกบัรายการ
ระหว่างกนั ในระหว่างปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่มแีบบขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยห์รอืร่างหนังสอืชีช้วน จงึ
ไม่มคีวามเหน็ของกรรมการบุคคลภายนอกเกีย่วกบัการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัน้ี ทีผ่่านมา ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มี
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลผ่านทางสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยครบถว้น 

 
 (2)  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

เดิมบริษัทฯ ท าหน้าที่ด้านการตลาด  เป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กบับริษัทในกลุ่มที่ท าการผลิต
ทัง้หมด จงึมีรายการซื้อ-ขายสนิค้าระหว่างกนั ลูกหนี้-เจ้าหนี้ และดอกเบี้ยรบัจ่ายระหว่างกนั แต่เนื่องจาก
สภาพการแข่งขนัในตลาดเปลีย่นไป  จงึต้องมกีารปรบัเปลีย่นใหก้ารท าธุรกจิมคีวามคล่องตวัมากขึน้  ตัง้แต่ปี 
2550 บรษิทัฯ มนีโยบายแยกการบรหิารการขายออกไปสู่บรษิทันัน้ๆ  ดงันัน้รายการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างกนั
จงึลดลงมาก  ส่วนรายการดอกเบีย้รบัจ่ายระหว่างกนัยงัคงมอียู่  เนื่องจากบรษิทัฯ ยงัรบัช่วยบรหิารเงนิของ
บริษัทในกลุ่ม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ดังนัน้รายการเหล่านี้ จึงมีความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผลของการเกดิรายการระหว่างกนั 
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        (3)  ขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั  เป็นไปตามปกตธิุรกจิ ซึง่เปรยีบเสมอืนหนึ่งเป็น 
บุคคลภายนอก ทีม่ขี ัน้ตอนการอนุมตัริายการตามระบบปกตทิางการคา้โดยทัว่ไป ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทั
เคยอนุมตัใินหลกัการใหก้ระท ารายการระหว่างกนัไดใ้นประเภททีเ่ป็นรายการปกตธิุรกจิทางการคา้โดยทัว่ไป
ไวแ้ลว้  ในสว่นของการตดิตามรบัจ่ายช าระเงนิ มกีารก าหนดวนัครบก าหนดช าระเงนิของแต่ละรายการ และมี
การก ากบัดูแลใหด้ าเนินการตามทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้การอนุมตัริายการแต่ละประเภทไดป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. นอกจากนี้ ที่ผ่านมาถ้าหากมรีายการระหว่างกนัซึง่เขา้
ขา่ยรายการทีเ่กีย่วโยงกนั มขี ัน้ตอนผ่านการพจิารณา และใหค้วามเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จงึ
เสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาเป็นล าดบัสดุทา้ย โดยทีผ่่านมา กรรมการอสิระ มคีวามเหน็ไม่แตกต่าง
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยครบถว้น 
 
          (4)   นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 ในกรณีมรีายการระหว่างกนั บรษิทัฯ มนีโยบายในการท ารายการอย่างเป็นธรรมต่อผูเ้กีย่วขอ้งทุก
ฝ่าย ทัง้น้ี เพื่อวตัถุประสงคใ์หเ้กดิผลประโยชน์สงูสุดต่อองคก์รเป็นส าคญั ทัง้ยงัมนีโยบายปฏบิตัใิหถู้กต้อง
ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต) และเปิดเผยขอ้มลูในสาระส าคญัอย่างเพยีงพอ 

  แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต ตัง้แต่ปี 2550 เป็นต้นไป รายการระหว่างกนัของ
กลุ่มบรษิทัจะน้อยลง เนื่องจากทีผ่่านมารายการระหว่างกนัส่วนมากจะเป็นรายการทางการคา้ปกต ิเช่นการ
ซื้อขายสินค้า รายการลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่เมื่อบริษัทฯ มีนโยบาย
ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งช่องทางการขายสนิคา้ และการบรหิารงานทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัในกลุ่ม เปลีย่นเป็นให้
บรษิัทผู้ผลติสนิค้าเป็นผู้จ าหน่ายสนิค้าเอง เพื่อความคล่องตวัและสามารถปรบัเปลี่ยนการตดัสนิใจในการ
เลอืกผลติ หรอืก าหนดราคาขายสนิคา้ไดเ้องใหท้นักบัสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในปจัจุบนั 
เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรม และเพื่อความเจรญิเตบิโตขององคก์รในระยะยาว ดงันัน้แนวโน้ม
รายการที่เคยเกิดขึ้นเป็นปกติจะน้อยลง ยกเว้นบางสนิค้าที่มีสญัญาก าหนดไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้  ส่วน
รายการการฝากเงิน การกู้เงิน ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ยงัคงเหมือนเดิม เนื่องจากเป็นการบริหารเงนิของ
ภายในกลุ่มบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุเป็นเกณฑ ์

 
 รายละเอยีดขอ้มลูรายการระหว่างกนั ปี 2557 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5.8     
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     ส่วนที่ 3  
     ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 
 ประกอบดว้ย งบการเงนิทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ และอตัราส่วนทางการ
เงนิทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยดงันี้ 
 13.1 สรุปรายงานการสอบบญัช ีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นแบบไม่มเีงื่อนไข ปรากฏตามเอกสาร
แนบ  5.2 
 13.2 ขอ้มลูสรุปงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เปรยีบเทยีบ 3 ปีทีผ่่านมา ปรากฏตาม
เอกสารแนบ  5.3, 5.4, 5.5, 5.6  
 13.3  อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั ซึง่สะทอ้นถงึฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในธุรกจิหลกั
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เปรยีบเทยีบ 3 ปีทีผ่่านมา ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข  5.7  
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14. ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ(Management Discussion and Analysis)  
 ในระหว่างปี 2557 สภาวะทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของประเทศไทย อยู่ในช่วงการปฏิรูป 
และมีความหวังไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งมีบางอุตสาหกรรมหรือบางประเภทของธุรกิจได้รับผลกระทบจาก
สภาวะการณ์นี้ บางประเภทธุรกจิของบรษิัทฯ ซึง่ลงทุนอยู่กไ็ด้รบัผลกระทบจากการณ์นี้เช่นกนั เช่นธุรกจิ
ผลติชิน้สว่นรถยนต ์ธุรกจิการคา้คอมพวิเตอร ์เป็นต้น แต่ดว้ยนโยบายการลงทุนของบรษิทัฯ แบ่งเป็นทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ อกีทัง้มหีลายธุรกจิ จงึกระจายความเสีย่ง และปรบัสมดุลระหว่างกนั กล่าวคอื ในปีที่
ผ่านมา ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้าในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีทีบ่รษิทัฯ ลงทุนอยู่ มผีลการด าเนินงานดี
ขึน้ เป็นตน้ 
 

 14.1. ภาพรวมผลการด าเนินงานและปัจจยัท่ีท าให้มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 
  
 ในรอบปี 2557 ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ ซึง่ค านวณตามวธิรีาคา
ทุน มกี าไรสทุธ ิ1,205.79 ลา้นบาท ลดลง 243.97 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 16.83  สาเหตุหลกัเนื่องจากปี 
2556 บรษิทัฯ ได้รบัเงนิปนัผลจากกลุ่มโรงไฟฟ้า Jiangsu-Union Cogeneration ก่อนจดทะเบยีนโอน
กรรมสทิธิก์ารขายหุ้นจ านวน 600 ลา้นบาท ในขณะที่รบัรู้ก าไรจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าวจ านวน 173 
ลา้นบาท  สาเหตุการขายเงนิลงทุนเหล่านัน้เนื่องจากแนวโน้มธุรกจิกลุ่มนี้จะได้รบัผลตอบแทนไม่คุม้กบั เงนิ
ลงทุนอกีต่อไป รายการดงักล่าวเป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้เสรจ็สิน้ภายในปี 2556  ซึง่ไม่มรีายการท านองนี้ในปี 
2557 
ผลก าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ค านวณโดยใชว้ธิรีาคาทุน จะไม่เท่ากบัในงบการเงนิรวม 
 ภาพรวมผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวม ซึง่ค านวณโดยวธิสี่วนไดเ้สยี ปี 2557 มกี าไรสุทธิ
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ จ านวน1,003.25 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 64.72 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
6.89 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 938.53 ล้านบาท   
สาเหตุหลกัของการเปลีย่นแปลงผลการด าเนินงานดงักล่าว เกดิจากผลกระทบของปจัจยัและเหตุการณ์ส าคญั
ทีเ่กดิขึน้ดงันี้ 
  14.1.1 การเพิม่และลดธุรกจิลงทุน 
 ประเภทธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ คอื การลงทุน  สบืเนื่องจากปี 2556 ทีบ่รษิทัฯ ลดหรอืจ าหน่ายเงนิ
ลงทุนประเภทธุรกิจโรงไฟฟ้าบางส่วน ในมณฑลเจียงซู กล่าวคือ กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า Jiangsu-Union 
Cogeneration Group จ านวน 3 บรษิทั ตามรายละเอยีดซึง่เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 
25 เรื่อง “ผลตอบแทนและก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบรษิัทร่วมรอการจ าหน่าย”  ซึ่งสาเหตุการ
จ าหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวเนื่องจากคาดว่า แนวโน้มผลตอบแทนจะไม่คุม้กบัการลงทุนอกีต่อไป  ในการนี้ 
บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิค่าขายเงนิลงทุนดงักล่าวตามงบการเงนิรวม เป็นจ านวน 1,902.42 ลา้นบาท และไดร้บัเงนิ
ปนัผลก่อนจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์776.79 ลา้นบาท รวมเป็นผลตอบแทนทัง้สิน้ 2,679.21 ลา้นบาท ในปี 
2557 บริษัทฯ ไม่มีผลตอบแทนท านองเดียวกันน้ี ซึ่งเป็นปจัจัยหน่ึงที่ท าให้ผลการด าเนินงานมีความ
เปลี่ยนแปลง  หลงัจากนัน้ บรษิัทฯ ได้แสวงหาเงนิลงทุนใหม่ เพื่อหาโอกาสเพิม่ผลตอบแทนจากเงนิลงทุน
ระยะยาว   
 ต่อมาเมื่อวนัที่ 12 มถุินายน 2557 มกีารเพิม่ประเภทธุรกจิใหม่ คอื ธุรกจิโรงแรม โดยบริษทัย่อย
แห่งใหม่ ชื่อ บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จ ากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท ลงทุนโดย บริษัท         
สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 96.22 เขา้ซือ้ ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วขอ้ง 
และรบัโอนธุรกิจโรงแรม จากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ในราคา 3,200 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ
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โรงแรมภายใต้ชื่อทางการคา้ คอื โรงแรมฮลิตนั หวัหนิ รสีอรท์ แอนด ์สปา ซึง่ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอหวัหนิ จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์ อย่างไรกต็าม  บรษิทัฯ ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ และประเมนิมูลค่ากจิการดงักล่าว 
โดยผู้ประเมนิราคาอสิระที่ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. การเขา้ท ารายการนี้ ถือเป็นการรวม
ธุรกจิตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 3 เรื่องการรวมธุรกจิ ซึง่บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานฉบบัดงักล่าว
เสรจ็สิน้แลว้ภายในก าหนดคอื 12 เดอืน นับจากวนัซือ้ บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการแล้วเสรจ็ ภายในไตรมาส 4 ปี 
2557  โดยสรุปแล้วภายใต้มูลค่าซื้อขาย จ านวน 3,200 ล้านบาท นัน้ มีมูลค่าความนิยมในการซื้อธุรกิจ 
จ านวน 521.72 ลา้นบาท รวมอยู่ดว้ยซึง่ประกอบดว้ยโอกาสทางธุรกจิจากการไดม้าซึง่โรงแรมระดบัหา้ดาว 
ทีพ่รอ้มด าเนินธุรกจิทนัท ีตัง้แต่วนัซือ้ธุรกจิ ตลอดจนลกัษณะทางกายภาพของโรงแรมดา้นต่างๆ เช่น สถาน
ทีต่ัง้ สิง่แวดล้อมโดยรอบ ตลอดจนเอกสกัษณ์ของลกัษณะอาคารในสถานทีน่ัน้ทีม่มีูลค่าเพิม่ของรายการนี้   
อนึ่ง การลงทุนนี้ เป็นการเพิม่เงนิลงทุนระยะยาว และเพิม่ประเภทธุรกจิใหม่ ซึง่ต้องใช้ระยะเวลาในการคนื
ทุนต่อไป  ผลการเพิม่เงนิลงทุนนี้ ท าใหไ้ม่มดีอกเบีย้รบัส่วนที่เคยไดร้บั ในปี 2556 จากพนัธบตัร ประมาณ 
38 ลา้นบาท  
  14.1.2 ทศิทาง แนวโน้ม สภาวะเศรษฐกจิ 
 ในปี 2557 สภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยรวม มีทิศทางชะลอตัว อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกจิชะลอตวั สง่ผลใหส้นิคา้คงทนมกีารขยายตวัน้อย อตัราการขายเจรญิเตบิโตน้อยกว่าปีทีผ่่านมาบาง
ประเภทธุรกจิของกลุ่มบรษิัท ได้รบัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิที่ชะลอตวัคอื อุตสาหกรรมพลาสติก ที่
ผลติชิน้ส่วนส าหรบัอุตสาหกรรมการผลติรถยนต์ และส่วนของธุรกจิการคา้ประเภทขายอุปกรณ์ และเครื่อง
คอมพวิเตอร ์มยีอดขายทีล่ดลงเมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 
   14.1.3 เหตุการณ์ผดิปกตทิีไ่มพ่งึประสงคใ์หเ้กดิ 
 เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2557 ได้เกดิอคัคภียัขึน้ภายในอาคารโรงงานผลติกระตกิน ้าสุญญากาศ
ของบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง ชื่อ บรษิทั ยเูน่ียนโชจริุช ิจ ากดั ทีน่ิคมอุตสาหกรรมบางชนั ซึง่ท าใหส้นิคา้คงเหลอืที่
อยู่ภายในอาคาร และตวัอาคารดงักล่าว เกดิความเสยีหาย  บรษิทัฯ คาดว่าไม่มผีลกระทบทีเ่ป็นสาระส าคญั
ต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของบรษิัทฯ  เนื่องจากบรษิัทฯ มกีารท าประกนัภยัคุ้มครองความเสีย่งภยัทุก
ชนิดไว้แล้ว ปจัจุบนั บริษัทฯ ยังไม่สามารถสรุปมูลค่าเงินประกนัที่จะได้รบัชดเชยจากบริษัทประกนัภัย
อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึขาดทุนจากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แยกเป็นรายการต่างหาก ในงบการเงนิปี 
2557 แลว้ ภายใตห้วัขอ้ “ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิคา้คงเหลอื” จ านวน 34 ลา้นบาท และ “ขาดทุนจาก
การตัดจ าหน่าย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์” จ านวน 14 ล้านบาท  เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินคืนจากบริษัท
ประกนัภยัแลว้ จงึจะบนัทกึเป็นรายไดต่้อไป  เหตุการณ์นี้ ส่งผลให้ระหว่างไตรมาสที่ 2 ยอดขายและก าไร
ลดลง แต่โดยรวมทัง้ปีแลว้ บรษิทัฯ มปีรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ภายใตส้ว่นงานพลาสตกิ ยาง และโลหะ มี
รายได้ และก าไรส่วนงานเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 6.32 และร้อยละ 3.41 ตามล าดบั ซึ่งปรากฏตาม
รายละเอยีดในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ หวัขอ้ที ่29 เรื่อง ขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน บรษิทัฯ 
ไดบ้รหิารความเสีย่งดา้นน้ี โดยขยายโรงงานไปยงัเขตบางปะกง ทีม่พีื้นทีบ่รเิวณกวา้งกว่าทีเ่ดมิ และบรหิาร
จดัการป้องกนัเรื่องน้ีใหด้มีากขึน้      
 

 14.2. ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

  14.2.1  รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 
                    ในปี 2557 บรษิัทฯ มรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร เท่ากบั 9,685.84 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 
267.68 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2556 ซึ่งมีจ านวน 9,418.15 ล้านบาท มีสาเหตุหลกัมาจากกลุ่มธุรกิจ
พลาสติก ยาง และโลหะ มรีายได้จากการขายเพิม่ขึน้ 297 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากปรมิาณการขายที่
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เพิม่ขึน้ของสนิคา้กระตกิน ้าสญุญากาศ ซึง่เป็นไปตามแผนการขยายก าลงัการผลติ ส าหรบัสว่นงานสิง่ทอ และ
สว่นงานการคา้มรีายไดจ้ากการขายทีล่ดลง 115 ลา้นบาท และ 270 ลา้นบาท ตามล าดบั เนื่องจากธุรกจิส่วน
งานนี้ชะลอตัวตามทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  นอกจากนี้ ธุรกิจพลังงานในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี มรีายไดจ้ากการขายในปี 2557 เพิม่ขึน้ 115 ลา้นบาท อนัเป็นผลจากการขยายก าลงัการผลติ
และขายกระแสไฟฟ้าในเมอืงเจยีซ่านไดเ้พิม่ขึน้ ประกอบกบัปี 2557 บรษิทัฯ มกีารลงทุนในธุรกจิใหม่ตามที่
กล่าวไวใ้นหวัขอ้ภาพรวมการด าเนินงานและปจัจยัทีท่ าใหม้กีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ก่อนหน้าน้ี จงึมรีายได้
เพิม่จากธุรกจิโรงแรมจ านวน 242 ลา้นบาท ซึง่ยงัไม่มสีว่นงานนี้ในปี 2556  
        14.2.2  รายไดอ้ื่น 
         ในปี 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายไดป้ระเภทอื่นทีไ่ม่ใช่รายไดจ้ากการขายและบรกิาร
ขา้งต้น  ซึง่ส่วนใหญ่มาจากธุรกรรมการลงทุน รวม  750.58 ลา้นบาท ลดลง 292.30 ล้านบาท  หรอืลดลง
รอ้ยละ 2.78 ขององคป์ระกอบของรายไดร้วม เมื่อเทยีบกบัปี 2556 ซึง่มจี านวน 1,042.88 ลา้นบาท สาเหตุ
หลกัทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงประกอบดว้ย 
 (ก)  รายการค่าเช่ารับ ตามที่สาขาศรีราชาของบริษัทฯ มีธุรกิจประเภทให้เช่าทรพัย์สนิซึ่งเป็น
จ าพวกหอ้งคลนีรมู และอาคารส าหรบัธุรกรรมผลติชิน้ส่วนฮารด์ดสิไดรฟ์นัน้ ในระหว่างไตรมาสที ่3 ปี 2556 
ผูเ้ช่าไดเ้ลกิสญัญาเช่า ท าใหไ้ม่มรีายไดค้่าเช่ารบัตัง้แต่นัน้ และตลอดปี 2557 เมื่อเปรยีบเทยีบกนัแลว้ รายได้
ค่าเช่ารบัปี 2557 ลดลง 119.88 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2556 ซึง่ยงัมรีายไดป้ระเภทนี้ ในช่วงครึง่ปีแรก 
 (ข) ผลจากขอ้ (ก) ผูเ้ช่าเลกิสญัญาเช่าก่อนก าหนดเมื่อไตรมาส 3 ปี 2556 ดงันัน้ ปี 2556 ผูเ้ช่ามี
การจ่ายค่าชดเชยจากการเลกิสญัญาเช่าก่อนก าหนดจ านวนประมาณ 63 ล้านบาท ซึง่บรษิัทฯ บนัทกึไวใ้น
รายไดอ้ื่น แต่ปี 2557 ไม่มรีายการดงักล่าว จงึเปรยีบเสมอืนรายไดอ้ื่นลดลงในปี 2557 ดว้ยจ านวนเดยีวกนัน้ี 
 (ค)  รายการดอกเบีย้รบั ปี 2557 บรษิทัฯ มรีายไดด้อกเบีย้รบั 54.25 ลา้นบาท  แต่ในปี 2556 มี
รายได้ดอกเบี้ยรบั 134.66 ล้านบาท ซึง่รายไดป้ระเภทนี้ลดลง 80.41 ล้านบาทในปี 2557 ด้วยสาเหตุจาก
กลางปี 2557 บริษัทฯ ไถ่ถอนเงินลงทุนในพนัธบัตรระยะสัน้ประมาณ 2,200 ล้านบาท รวมกบัเงินฝาก
สถาบนัการเงินเพื่อลงทุนซื้อธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ ด้วยราคา 3,200 ล้านบาท ตามที่ได้กล่าวไว้
ขา้งตน้แลว้ ท าใหร้ายไดด้อกเบีย้รบัจากเงนิตน้ดงักล่าวลดลงในปี 2557 จ านวนประมาณ 80 ลา้นบาท 
 ในสว่นองคป์ระกอบอื่นของรายไดอ้ื่นๆ มกีารเปลีย่นแปลงอย่างไม่มนียัส าคญั 
  14.2.3  ตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

       ในปี 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มตี้นทุนขายและบรกิารจ านวน 8,466.39 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
185.79 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2556 ซึง่มตีน้ทุนขายและบรกิารจ านวน  8,280.60 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกดิ
จากการเพิม่ขึน้ตามรายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้ซึง่ผนัแปรตามสดัส่วนการขายทีเ่ปลีย่นแปลง โดยส่วนใหญ่มา
จากส่วนงานพลาสติก ยาง โลหะ รวมทัง้ธุรกิจพลงังานในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี อกีทัง้จากธุรกิจ
โรงแรมทีเ่พิม่ใหม่ในปี 2557  จากการวเิคราะหโ์ครงสรา้งต้นทุนขายแลว้ เป็นสดัส่วนปกต ิคอืประมาณรอ้ยละ 
87 ของยอดขายแต่ละปี 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ในปี 2557 ในภาพรวมค่าใชจ้่ายในการขายมจี านวน  277.96 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้ 5 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2556 ซึง่มจี านวน  272.88 ลา้นบาท ทัง้นี้ จ านวนทีเ่พิม่ขึน้เกีย่วเนื่อง
กบัธุรกรรมการขายในสว่นงาน พลาสตกิ ยาง และโลหะ ทีม่ยีอดขายเพิม่ขึน้ และสว่นงานโรงแรมทีเ่กดิธุรกรรม
การขายและบริการใหม่ ในปี 2557  เมื่อเทียบสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายของปี 2557 แล้ว เป็นสดัส่วน
เดยีวกบัปี 2556 คอืประมาณรอ้ยละ 3 ของยอดขายแต่ละปี ซึง่อยู่ในเกณฑป์กต ิ
 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ในปี 2557 มจี านวนเงนิ 680.75 ล้านบาท ลดลง 72.84 ล้าน
บาท เมื่อเทยีบกบัปี 2556 ซึ่งมจี านวน 753.58 ลา้นบาท เมื่อเทยีบสดัส่วนกบัรายไดร้วมแลว้ องคป์ระกอบ
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ของค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลงรอ้ยละ 0.68 ของรายไดร้วม เมื่อแยกวเิคราะหต์ามส่วนงานแลว้ ในส่วนงาน
ต่างๆ จะผนัแปรขึน้ลงตามรายไดจ้ากการขายและบรกิาร ทีม่ยีอดเพิม่ขึน้หรอืลดลง ซึง่ไม่มคีวามผดิปกต ิแต่
สาเหตุที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญั มาจากธุรกรรมการลงทุนของบริษัท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาของ
สนิทรพัย์ถาวรลดลง เพราะไม่มคี่าเสื่อมราคาในสนิทรพัย์ถาวรทีไ่ม่ก่อให้เกดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิ หรอื
หมดอายุการให้เช่าทรพัย์สนิ ค่าเสื่อมราคาจากการนี้ลดลง 63 ล้านบาท และรายการค่าเช่าที่ดนิลดลง 12 
ลา้นบาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ ใหค้่าใชจ้่ายสอดคล้องกบัรายไดข้องส่วนงาน
ต่างๆ 
  14.2.4  ความสามารถในการท าก าไร 

 ก าไรขัน้ตน้ 
ในปี 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี าไรขัน้ต้น  1,219.44 ล้านบาท อตัราก าไรขัน้ต้น 12.59 % 

ของยอดขาย เพิ่มขึ้น 81.89 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.51 เมื่อเทียบกบัปี 2556 ซึ่งมีก าไรขัน้ต้น 
1,137.55 ลา้นบาท หรอือตัราก าไรขัน้ต้น  12.08 % ของยอดขาย ทัง้นี้ สาเหตุของการเพิม่ก าไรขัน้ต้นทีม่ี
นัยส าคญัมากคอื ธุรกจิพลงังานของบรษิัทย่อย ที่ผลติกระแสไฟฟ้าในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ที่
สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ท าใหก้ าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ 92 ล้านบาท หรอือตัราก าไรขัน้ต้น
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 ของยอดขาย เมื่อเทยีบกบัปี 2556  ซึง่องคก์รนี้ไดร้บัรางวลัการบรหิารดเียีย่มจากภาครฐั
ของเมอืงเป็นเวลาตดิต่อกนัหลายปีแลว้ ในสว่นงานอื่นมกี าไรขัน้ตน้ผนัแปรตามธุรกรรมการขายทีเ่พิม่ขึน้หรอื
ลดลงของแต่ละสว่นงาน 

ก าไรจากการด าเนินงานและกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 
ในปี 2557 ตามงบการเงนิรวม บรษิทัฯ และบรษิัทย่อย มีก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน

บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ก าไร จากการด าเนินงาน
921.91 ลา้นบาท ลดลง 53.54 ลา้นบาท หรอืองคป์ระกอบลดลงรอ้ยละ 0.49 เมื่อเทยีบกบัปี 2556 ซึง่มกี าไร
จากการด าเนินงาน 975.45 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัมาจากปี 2557 เกดิเหตุการณ์ไฟไหม้ทีอ่าคารโรงงานของ
บรษิทัย่อยซึ่งผลติกระตกิน ้าสุญญากาศ แต่บรษิทัฯ คาดว่าไม่มผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
เนื่องจากไดม้กีารท ากรมธรรมป์ระกนัภยัคุ้มครองการเสีย่งภยัทุกชนิดไวแ้ลว้ ก่อนทีจ่ะทราบผลสรุปจ านวน
เงนิทีจ่ะไดร้บัการชดเชยจากบรษิทัประกนัภยั ณ สิน้งวดปี 2557 บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึผลเสยีหายจากเรื่องนี้ไว้
ในงบการเงนิแลว้ รวม 48 ล้านบาท ท าใหก้ าไรจากการด าเนินงานปี 2557 ลดลงด้วยผลกระทบนี้  ต่อเมื่อ
บริษัทฯ ทราบจ านวนเงินที่จะได้รับชดเชยจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็จะบันทึกเป็นรายได้ต่อไป เมื่อ
พจิารณาถงึกระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานตามงบกระแสเงนิสดของงบการเงนิรวมแลว้ มี
จ านวนเงนิ 1,090.92 ลา้นบาท แสดงถงึจ านวนเงนิของก าไรจากการด าเนินงาน บรษิทั สามารถรบักลบัมาใน
รูปของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานได้หมด จึงมีสภาพคล่องดีมาก ซึ่งเมื่อเทียบอตัราก าไรจากการ
ด าเนินงานของปี 2557 ซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 8.83 ลดลงรอ้ยละ 0.49 เมื่อเทยีบกบัปี 2556  ซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 9.32 ซึง่
ถอืว่าอตัราก าไรจากการด าเนินงานไม่มคีวามแตกต่าง อย่างมนียัส าคญั 

อตัราส่วนก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม 
ตามงบการเงนิรวม ก าไรสุทธสิ่วนที่เป็นของผู้ถือหุน้ของบรษิัทฯ ปี 2557 มจี านวนเงนิ 1,003.25 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.61 ของรายไดร้วม เมื่อเทยีบกบั ปี 2556 ซึง่มจี านวน 938.53 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
8.97 ของรายไดร้วม แลว้ปี 2557 อตัราส่วนนี้ดขี ึน้รอ้ยละ 0.64 ถอืว่าไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั 
ทัง้นี้สว่นประกอบทีท่ าใหก้ าไรสุทธดิขีึน้เลก็น้อย มาจากตัง้แต่อตัราก าไรขัน้ต้นดกีว่าปีทีแ่ลว้เลก็น้อย รายได้
อื่นลดลงเลก็น้อย ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลง มเีหตุการณ์ไฟไหมปี้ 2557 ถงึกระนัน้ปรมิาณการขายส่งออก
เพิม่ขึน้ ท าใหไ้ม่กระทบผลการประกอบการตามที่กล่าวมาขา้งต้นไวแ้ลว้ โดยภาพรวมท าใหอ้ตัราส่วนก าไร
สทุธต่ิอรายไดร้วมดขีึน้เลก็น้อย 
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อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE)  
ในปี 2557 ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  ซึง่ค านวณก าไรตามวธิสี่วนไดเ้สยีตาม

มาตรฐานการบญัช ีซึง่มกีารรบัรูส้ว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรวมดว้ย บรษิทัฯ มกี าไรสุทธสิ่วนที่
เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ จ านวน  1,003.25 ล้านบาท คดิเป็นก าไรต่อหุ้น (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ) หุ้นละ  3.46 บาท คิดเป็นอัตราตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย เท่ากับ  5.71 % เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2556 มีผลตอบแทนสูงขึ้นเลก็น้อย หรือสูงขึ้นร้อยละ 0.12 ซึ่งปี 2556 มีผลตอบแทน
ดงักล่าวอยู่ที ่5.59 % 

ในส่วนของงบการเงนิเฉพาะกจิการ ซึง่ค านวณโดยใชว้ธิรีาคาทุน มีก าไรสุทธ ิ1,205.79 ลา้นบาท 
หรือมีก าไรต่อหุ้น 4.02 บาท ลดลง 243.97 ล้านบาท หรือลดลงหุ้นละ 0.81 บาท ซึ่งสาเหตุการลดลง
เนื่องจากปี 2556 มีเงินปนัผลพิเศษก่อนการโอนขาย และก าไรจากการขายเงินลงทุนกลุ่มโรงไฟฟ้า 
Jiangsu-Union Cogeneration Group ตามทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้ภาพรวมผลการด าเนินงานขา้งต้นแลว้ แต่
ปี 2557 ไม่มรีายการท านองดงักล่าว 

อน่ึง บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผล โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของกจิการในอตัราไม่ต ่า
กว่า 1 ใน 3 ของก าไรสุทธปิระจ าปีจากการค านวณตามวธิรีาคาทุนทางบญัชขีองงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
หลงัหกัขาดทุนสะสม (ถ้าม)ี ทัง้นี้ รวมการค านึงถึงสภาพคล่อง และความจ าเป็นในการใช้เงนิของบรษิัทฯ 
อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ จะมกีารพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัราทีเ่หมาะสมอย่างสม ่าเสมอ ใน
รอบปีนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเมื่อวนัที่ 19 มีนาคม 2558 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
จ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัรา  1.75 บาทต่อหุน้ หรอืเทยีบเท่ากบั  43.54  %  ของก าไรสุทธติามวธิี
ราคาทุน  
  
 ประวตักิารจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั ฯ เทยีบกบัก าไรสทุธต่ิอหุน้ ตามวธิรีาคาทุน ปรากฏดงัน้ี  
 
   ปี     อตัราการจ่ายเงนิปนัผล(ต่อหุน้)  ก าไรสทุธต่ิอหุน้ (วธิรีาคาทุน)  อตัราการจ่ายเงนิปนัผลต่อก าไร (%) 
 
  2556               2.00                                     4.83                                  41.41 
  2555  1.50            3.39                       44.25  
  2554               1.50                                     2.53                                  59.29  
 2553 1.75   4.36 40.14  
 2552 1.50 2.58 58.14 
 
 14.3. ฐานะการเงินและความสามารถในการบริหารทรพัยสิ์น 

โครงสรา้งของทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ทีม่ธีุรกจิหลกั คอื การลงทุน มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2557 ตามงบการเงนิรวม มจี านวนเงนิ 22,136.87 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 662.34 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
3.08 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2556 ซึง่มจี านวน 21,474.52 ลา้นบาท สาเหตุการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัคอื 

  

14.3.1  ส่วนประกอบของสนิทรพัย ์ 
 สดัส่วนของสนิทรพัย์ค านวณโดยเทยีบสดัส่วนกบัสนิทรพัย์รวมของแต่ละปี โดย ณ สิ้นปี 2557 
ประกอบด้วยองคป์ระกอบที่ส าคญัดงันี้ สนิทรพัยห์มุนเวยีน 29.02 % เงนิลงทุน 33.22 % อสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุน 8.39 % ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  25.82 % ค่าความนิยม 2.36 % และสนิทรพัยอ์ื่นๆ 1.19 
% เมื่อเทยีบสดัส่วนขององคป์ระกอบทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปจากสิน้ปี 2556  ทีม่นีัยส าคญัคอืรายการเงนิสด
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และเทยีบเท่าเงนิสดสดัส่วนลดลงรอ้ยละ 13.04 หรอืลดลงจ านวน 2,714.65 ลา้นบาท เนื่องจากมกีารน าเงนิ
สดสภาพคล่องส่วนเกนิไปลงทุนซือ้ ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิโรงแรม 
ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจส่วนงานใหม่ ภายใต้ชื่อ โรงแรมฮิลตัน หวัหิน รีสอร์ท แอนด์สปา ที่อ าเภอหวัหิน 
จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์  รายการนี้สอดคล้องสมัพนัธ์กบัรายการที่เพิม่ขึน้ของ ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์มี
องคป์ระกอบเพิม่ขึน้ 11.67 % หรอืจ านวนเงนิ 2,676.75 ลา้นบาท ซึง่เป็นสนิทรพัยถ์าวรทีเ่พิม่ส าหรบัด าเนิน
ธุรกิจโรงแรม และองค์ประกอบค่าความนิยมเพิ่มขึ้น 2.36 % หรือเพิ่มขึ้นจ านวนเงิน 521.72 ล้านบาท 
เนื่องจากบรษิทัฯ สามารถรบัรูร้ายไดไ้ดท้นัท ีตัง้แต่วนัซือ้ธุรกจิ ประกอบกบัลกัษณะเอกลกัษณ์ของสถานที ่
ตัวอาคาร และสภาวะแวดล้อมโดยรอบที่เป็นจุดเด่นของกิจการ เมื่อเทียบกบัคู่แข่ง เมื่อเทียบกับภาวะ
อุตสาหกรรมแลว้ จ านวนค่าความนิยมมคีวามเหมาะสม 
 นอกจากนี้ สดัส่วนของสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2557 มีองค์ประกอบลดลง 1.16 % หรือลดลง 
217.13 ลา้นบาท เน่ืองจากสิน้ปี 2557 สนิคา้ระหว่างทางลดลง 230.98 ลา้นบาท  
 รายการสดัส่วนเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลง 1.45 % หรอืลดลง 311.64 ลา้น
บาท ทัง้จ านวนทีล่ดลงคอื บรษิทัย่อยทีอ่ยู่ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ไดร้บัเงนิช าระคนืเงนิใหกู้ย้มื
ระยะสัน้แก่บรษิทัร่วมตามขอ้ตกลง ซึง่ปรากฏรายละเอยีดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิหวัขอ้ที ่8 
 รายการสดัส่วนของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน เพิม่ขึน้ 2.67 % หรอืเพิม่ขึน้ 629.92 ลา้นบาท 
เกอืบทัง้หมดคอืรายการทีบ่รษิัทฯ มกีารลงทุนซื้อที่ดนิทีต่ิดกบัที่ดนิของบรษิัทฯ ที่ส านักงานใหญ่เพิม่เกอืบ
ประมาณ 3 ไร่ ตดิถนนสขุมุวทิ ท าใหเ้ป็นทีด่นิผนืเดยีวกนักบัทีอ่ยู่เดมิ โดยมหีน้ากวา้งทีต่ดิถนนสุขุมวทิมาก
ขึน้เผื่อใชป้ระโยชน์ในอนาคตต่อไป  
 สนิทรพัยอ์ื่นนอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั 
 เมื่อพจิารณาถึงอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์อยู่ที ่4.60 % และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์
ถาวร อยู่ที่ 27.87 % ซึ่งลดลงจากปี 2556 ประมาณ 8 % เนื่องจากปี 2557 มีสินทรพัย์ถาวรของธุรกิจ
โรงแรมเพิม่ขึน้มากอย่างมนีัยส าคญั แต่ผลประกอบการยงัไม่เตม็ปี จงึท าใหผ้ลตอบแทนเฉลีย่ลดลง ในส่วน
ของอตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วมอยู่ที ่0.50 เท่า ซึง่ใกลเ้คยีงกบัปี 2556 ซึง่อยู่ที ่0.48 เท่า 
 14.3.2  คุณภาพของสนิทรพัย ์    

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ยอดคงเหลอืของลกูหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น มจี านวนเงนิรวม 1,885.33 
ล้านบาทคิดเป็น 8.52 %  ของสนิทรพัย์รวม เพิ่มขึ้น 73.08 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปีที่แล้วซึ่งมีจ านวน 
1,812.25 ลา้นบาท ในจ านวนนี้ประกอบดว้ย ลกูหนี้การคา้-กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 28.02 ลา้นบาท มลีูกหนี้คง
คา้งช าระมากกว่า 12 เดอืน 9.63 ลา้นบาท โดยเป็นลูกหนี้บรษิทัร่วมระหว่างการช าระบญัชทีัง้จ านวน ซึง่ได้
บนัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญทัง้จ านวน 9.63 ล้านบาท แล้ว เหลอืเป็นลูกหนี้การค้า-กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
สุทธ ิ18.39 ลา้นบาท นอกจากนี้มลีูกหนี้การคา้-กจิการที่ไม่เกีย่วขอ้งกนั 1,669.11 ล้านบาท หกัค่าเผื่อหนี้
สงสยัจะสญู 7.10 ลา้นบาท เหลอืเป็นลกูหนี้การคา้-กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนัสทุธ ิ1,662.02 ลา้นบาท  ขา้งต้น 
รวมเป็นลูกหนี้การคา้-สุทธ ิ1,680.41 ลา้นบาท ลูกหนี้การคา้เพิม่จากสิน้ปี 2556 จ านวน 118.38 ลา้นบาท  
สาเหตุหลกัมาจากส่วนงานพลาสติก ยาง และโลหะ มยีอดขายเพิม่ขึน้มาก จงึมลีูกหนี้สิน้ปีเพิม่ขึน้ดงักล่าว 
ซึง่เป็นลกูหนี้ปกต ิยงัไม่ถงึก าหนดเวลารบัช าระเงนิ เมื่อค านึงถงึระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ อยู่ทีป่ระมาณ 62 วนั 
ซึ่งใกล้เคียงกับเครดิตเทอมที่ให้กับลูกค้า และใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ 59 วัน จึงจัดว่าอยู่ในช่วง
ระยะเวลาปกตขิองการใหส้นิเชื่อของบรษิทัฯ 

นอกจากนี้ ในส่วนของลูกหนี้อื่น เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า (ภาษีถูกหกั ณ ที่จ่าย) 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า ภาษีซือ้รอเรยีกคนื และอื่นๆ รวม 234.28 ลา้นบาท ในจ านวนนี้มลีูกหนี้อื่น-กจิการที่
เกี่ยวขอ้งกนัจ านวน 29.36 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างรอการช าระบญัชีรายเดียวกบัลูกหนี้การค้า -กจิการที่
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เกีย่วขอ้งกนัขา้งตน้ บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเตม็จ านวน 29.36 ลา้นบาทแลว้ เหลอืเป็นลูกหนี้
อื่น-สทุธ ิ204 .92 ลา้นบาท ซึง่คาดว่าจะหมดไปภายในระยะเวลา 1 ปี 

เมื่อพจิารณาประเมนิมูลค่าสุทธขิองลูกหนี้ทีค่้างช าระเกนิ 1 ปี ทัง้สิน้ 48.88 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัทฯ 
ไดบ้นัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูไวแ้ลว้ทัง้สิน้ 46.09 ลา้นบาท ซึง่เทยีบเป็นสดัส่วน 2.39 % ของลูกหนี้ทัง้สิน้ 
(ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น) บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชื่อว่าค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูดงักล่าว มจี านวนเหมาะสม
และเพียงพอในสถานการณ์ปจัจุบนั  จึงจดัว่าจ านวนเงินลูกหนี้สุทธิตามงบการเงินรวมเป็นสนิทรพัย์ที่มี
คุณภาพ 

สนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มยีอดสนิคา้คงเหลอืรวม  1,144.86 ลา้นบาท 
บริษัทย่อยมีการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจ านวน 67.52 ล้านบาท เหลือมูลค่าสนิค้า
คงเหลอื-สุทธ ิ1,077.33 ล้านบาท หรอืเป็นสดัส่วน  4.87 % ของสนิทรพัย์รวม สนิค้าคงเหลอืสิน้ปี 2557 
ลดลง 217.12 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี  2556 เนื่องจากสิน้ปี 2557 มสีนิคา้ระหว่างทางเพยีง 67.79 ลา้น
บาท  ในขณะทีส่ิน้ปี 2556 มยีอดจ านวน 298.78 ลา้นบาท ซึง่สนิคา้ระหว่างทางนี้ลดลง 230.98 ลา้นบาท ใน
ส่วนของระบบการควบคุมสนิค้าคงเหลอื บริษัทฯ มรีะบบการตรวจนับสนิค้าคงเหลอือย่างสม ่าสมอ มกีาร
วเิคราะหอ์ายุของสนิคา้คงเหลอืเพื่อการบรหิารจดัการ เทยีบราคาตลาดของสนิคา้คงเหลอืกบัมูลค่าตามบญัชี
และบนัทกึการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี ในรอบนี้ มกีารปรบัลดราคาสนิค้าคงเหลอืลง 40 ล้านบาท ซึ่งไม่ใหร้าคาตาม
บญัชสีูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะขายได ้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประเมนิว่า จ านวนมูลค่าค่าเผื่อการลดลงของ
มลูค่าสนิคา้คงเหลอืทีป่รากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ หวัขอ้ที ่10 ดงักล่าว มคีวามเหมาะสมไม่มาก
หรอืน้อยเกนิไป 

รายการเงนิลงทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัสิน้ปี 2557 มเีงนิลงทุนสุทธทิัง้หมด 7,353.38 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วน 33.22 % ของสนิทรพัยร์วม มจี านวนเพิม่ขึน้ 61.49 ลา้นบาท ซึง่ไดจ้ากการ
ค านวณตามวิธสี่วนได้เสยี เนื่องจาก ในรอบปี 2557 ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม และอื่นๆ แห่งใหม่ เงิน
ลงทุนดงักล่าว ประกอบด้วยเงนิลงทุนสุทธติามวธิสี่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมจ านวน 5,487.65 ล้านบาท และ
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธ ิ1,865.73 ลา้นบาท ในปี 2557 มกีารพจิารณามูลค่าเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ซึ่ง
ตามงบการเงนิรวม ไดร้บัรูต้ามมลูค่าวธิสีว่นไดเ้สยีแลว้ แต่ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ มกีารบนัทกึดอ้ยค่าเงนิ
ลงทุนเพิม่ในปี 2557 จ านวน 92 ลา้นบาท ท าใหจ้ านวนเงนิค่าเผื่อการด้อยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ในงบ
การเงนิเฉพาะ รวมทัง้สิน้สะสมเป็น 395 ลา้นบาท ซึง่เหน็ว่าจ านวนเงนิดอ้ยค่าดงักล่าว มคีวามเหมาะสมและ
เพยีงพอ   

ในส่วนของเงนิลงทุนระยะยาวอื่น ไม่มรีายการเปลี่ยนแปลงที่มนีัยส าคญั นอกจากมกีารปรบัราคา
ตลาดของหลกัทรพัย์เผื่อขายเพิม่ขึ้น 61.31 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด ณ วนัสิน้งวด ดงัปรากฏ
รายละเอยีดในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ หวัขอ้ที ่14 เรื่องเงนิลงทุนระยะยาวอื่น ส่วนรายละเอยีดของเงนิ
ลงทุนในบริษัทร่วมเกี่ยวกบั ชื่อเงินลงทุน ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วน ราคาทุน และมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 
ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิหวัขอ้ 13  

ส่วนประกอบของสนิทรพัยอ์ื่น   
เมื่อพจิารณาถงึสนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตน ประกอบดว้ย 
(1)  ค่าความนิยม  มจี านวน 521.72 ลา้นบาท ตามทีก่ล่าวขา้งต้น คดิเป็น 2.36 % ของสนิทรพัย์

รวม ซึง่บรษิทัย่อยไดม้าเพื่อเป็นช่องทางในการประกอบกจิการ เพื่อใหม้รีายไดท้างธุรกจิ 
(2)  สทิธกิารเช่าทีด่นิ 31.48 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วน 0.14 % ของสนิทรพัยร์วม ซึง่บรษิทัย่อยใน

ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ตอ้งเช่าทีด่นิจากภาครฐัในการประกอบธุรกจิ 
เมื่อพจิารณาแลว้ สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ลว้นเป็นสิง่จ าเป็นต่อการประกอบกจิการ จงึเหน็ว่ามคีวาม

เหมาะสม  
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 14.4  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษทั 

     14.4.1  แหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุน 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2557  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีแหล่งทีม่าและใช้ไปของเงนิทุนตามงบ

กระแสเงนิสด ของงบการเงนิรวมคอื บรษิทัฯ มเีงนิสดไดจ้ากกจิกรรมด าเนินงาน ซึง่มสี่วนประกอบของการ
รบัช าระหนี้จากลูกหนี้ และจ่ายช าระเงนิใหเ้จา้หนี้ รวมอยู่ดว้ย รวมสุทธไิดม้า 1,090.92 ลา้นบาท และใชไ้ป
ในการจ่ายดอกเบี้ย 29.83 ลา้นบาท จ่ายช าระภาษีเงนิได ้193.88 ลา้นบาท ไดร้บัเงนิคนืภาษีเงนิได ้17.99 
ลา้นบาท สุทธแิลว้ ไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 885.21 ล้านบาท ใช้ไปทัง้สิน้ในกจิกรรมลงทุน 3,129.58 
ลา้นบาท และใชไ้ปทัง้สิน้ในกจิกรรมจดัหาเงนิ 283.51 ลา้นบาท เมื่อหกัส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ
ต่างประเทศ จ านวน 187 ลา้นบาท รวมปี 2557 มกีระแสเงนิสดใชไ้ปทัง้สิน้ 2,714.65  ลา้นบาท เมื่อรวมกบั
เงนิสดยกมาตน้ปี ซึง่มจี านวน 5,585.75 ลา้นบาท คงเหลอืเงนิสดปลายปี 2557 เท่ากบั 2,871.09 ลา้นบาท 

เมื่อพจิารณาถงึแหล่งทีม่าของเงนิสดจากการด าเนินงาน ก่อนช าระดอกเบีย้จ่าย และจ่ายภาษีเงนิได้
นิตบิุคคลแลว้ ไดเ้งนิสดจากการด าเนินงาน 1,090.92 ลา้นบาท ในขณะทีม่กี าไรจากการด าเนินงาน 921.91  
ล้านบาท แสดงถึงบริษัทได้ก าไรด าเนินงานกลบัมา ในรูปของเงินสดทัง้หมด จงึแสดงถึงมสีภาพคล่องสูง 
สามารถใชจ้่ายในกจิกรรมด าเนินงานอย่างเพยีงพอ 

ในสว่นของการใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั เป็นไปตามนโยบายการขยาย
ธุรกจิ คอื ใชเ้งนิไปในการซือ้ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ และธุรกจิการประกอบกจิการโรงแรม ภายใต้ชื่อ โรงแรม
ฮลิตัน หวัหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา รวม 3,200 ล้านบาท และซื้อเครื่องจกัร อุปกรณ์ และปรบัปรุงอาคาร
โรงงานของโรงไฟฟ้าที่ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 155 ลา้นบาท ธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ 270 
ล้านบาท จ านวนเงินที่ใช้ไปนี้ มีทัง้ใช้จากเงินสภาพคล่องส่วนเกนิภายในบริษัท และใช้เงนิกู้จากสถาบนั
การเงินแบบมีก าหนดระยะเวลาการช าระคืน ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงภายใน
ก าหนดเวลาได ้  

ในสว่นของกจิกรรมจดัหาเงนิ รายการทีม่นีัยส าคญัทีใ่ช้เงนิไปคอื การจ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้รวม 
752 ลา้นบาท นอกนัน้เป็นรายการรบัเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิเพิม่สทุธ ิ361 ลา้นบาท 

สรุปแลว้ บรษิทัฯ ยงัมสีภาพคล่องสงู มเีงนิเพยีงพอทีจ่ะใชใ้นกจิกรรมการด าเนินงาน และช าระหนี้
เงนิกูต้ามก าหนดเวลาได ้

ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทุน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มโีครงสรา้งเงนิทุน จากส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 19,312.96  ลา้น

บาท จากหนี้สนิรวม 2,823.90 ลา้นบาท ท าให้อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 0.15  ต่อ 1 เท่า  
ซึง่ใกลเ้คยีงกบัปีทีแ่ลว้ ทีม่อีตัราส่วนตวัเลขเดยีวกนั แสดงถึง สดัส่วนของหนี้สนิยงัมน้ีอยมากเมื่อเทยีบกบั
แหล่งทีม่าจากสว่นของผูถ้อืหุน้ เจา้หนี้มคีวามเสีย่งต ่าในการใหกู้ย้มืเงนิ  

สรุป โครงสรา้งเงนิทุนยงัสามารถใชจ้ากแหล่งเงนิกูใ้นอนาคตไดอ้กีพอสมควร 
ความสามารถในการช าระหนี้   (Debt service coverage ratio)  

 เมื่อพจิารณาถงึบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย มสี่วนของหนี้ระยะสัน้ทีจ่ะต้องช าระภายในระยะเวลา 1 ปี 
ประกอบดว้ย เงนิกูย้มืระยะสัน้ 344.56 ลา้นบาท สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีจ่ะถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
177.2 ลา้นบาท  สว่นของหนี้สนิตามสญัญาทางการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 62.61 ลา้นบาท มเีงนิ
รบัฝากจากกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 58.29 ล้านบาท รายการภาษีเงนิได้ค้างจ่าย 21.81 ล้านบาท และหนี้สนิ
หมุนเวยีนอื่น 79.55 ลา้นบาท รวมแลว้ 744.02 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัจ านวนเงนิสด และรายการเทยีบเท่า
เงนิสด ซึง่สามารถใชไ้ดท้นัท ีมถีงึ 2,871.09 ลา้นบาทนัน้ มคีวามสามารถใชห้นี้ทีจ่ะครบก าหนดช าระภายใน 
1 ปี ได้ทนัททีัง้หมด กล่าวคอื อตัราส่วนหนี้ที่ต้องช าระมเีพยีง 25.91 % ของเงนิสดที่มอียู่ หรอื 0.26 : 1 
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สามารถกล่าวไดว้่า บรษิทัมคีวามสามารถช าระหนี้ไดสู้ง โดยไม่กระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั ซึ่ง
โดยปกตทิัว่ไป อตัราส่วนดงักล่าว ส่วนมากอยู่ที ่1:1 นอกจากตวัเลขจากแหล่งเจา้หนี้ทีป่รากฏตามงบแสดง
ฐานะการเงนิแลว้ บรษิทัยงัมแีหล่งเงนิทุนนอกงบดุลอกี ซึง่เป็นวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากสถาบนัการเงนิทีย่งั
ไม่ไดใ้ชอ้กีประมาณ 900 ลา้นบาท 
 ในระหว่างงวด บรษิทัฯ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งเงนิทุน ไม่มกีารเพิม่ทุน หรอืลดทุน และไม่มี
การใชแ้หล่งเงนิทุนจากเจา้หนี้เพิม่อย่างมนียัส าคญั 
   องคป์ระกอบของส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มจี านวน 17,782.91 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้  397.46 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2556 ซึง่มจี านวน 17,385.45 ลา้นบาท สาเหตุของ
การเปลีย่นแปลงเกดิจาก 

(1)  สว่นทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนินงาน ปี 2557 บรษิทัฯ มกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้  1,003.25 ลา้นบาท และ
ในระหว่างปี มกีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ใหจ้ดัสรรเงนิก าไรเป็นเงนิปนัผลจ่าย 
600 ลา้นบาท ซึง่มผีลท าใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 1,003.25 ลา้นบาท และลดลง 600 ลา้นบาท ตามล าดบั 

(2)  ในสว่นทีไ่ม่เกีย่วกบัผลการด าเนินงาน มกีารรบัรูก้ าไร (ขาดทุน) ในสว่นของผูถ้อืหุน้รวม  ลดลง
5.8 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ย 

(2.1)  รายการปรบัมลูค่าตามมาตรฐานการบญัช ีคอื มกีารรบัรูก้ าไรทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ จากมูลค่า
หลกัทรพัย์เผื่อขาย ในการตรีาคาตลาด ณ วนัสิน้งวดเขา้มาในส่วนของผู้ถอืหุ้นเพิม่ขึน้ จ านวน 49.43 ลา้น
บาท 

(2.2)  เกดิผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิต่างประเทศ ในการจดัท างบการเงนิรวมระหว่างอตัรา
แลกเปลีย่นดา้นงบดุล และดา้นงบก าไรขาดทุน เกดิผลต่างเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 103.28 ลา้นบาท  

(2.3)  ปรบัปรุงโอนกลบัส่วนต ่ากว่าของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย (บรษิทั ยูเนี่ยนเทคโนโลยี ่(2008) 
จ ากดั (มหาชน) (UTC 2008) ซึง่บรษิทัฯ เคยซือ้หุน้คนื จากผูถ้อืหุน้รายย่อยในราคาสงูกว่ามูลค่าตามบญัชี
ในขณะนัน้ และมกีารตัง้ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงนิลงทุนไวใ้นส่วนของผูถ้อืหุน้ ปี 2557 UTC 2008 ไดจ้ด
ทะเบยีนเลกิบรษิทั และช าระบญัชเีสรจ็สิน้แลว้ ไม่เกดิผลขาดทุนจากการเลกิกจิการของ UTC 2008 จงึโอน
กลบัรายการดงักล่าว ท าใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ มมีลูค่าเพิม่ขึน้ 28.02 ลา้นบาท 

(2.4)  ตามมาตรฐานการบญัช ีเงินปนัผลซึ่งจ่ายให้บริษัทย่อยในการถือหุ้นของบรษิัทฯ ตามงบ
การเงนิ ไม่นบัเป็นการจ่ายเงนิปนัผลออก จงึตอ้งปรบัปรุงบวกกลบั 20.04 ลา้นบาท  

เมื่อรวมปจัจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจ านวน 
397.46 ลา้นบาท ดงันัน้สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 จงึมจี านวนเงนิ 17,782.91 
ลา้นบาท  

14.4.2  รายจา่ยลงทุน (capital expenditure) 
 ในปี 2557 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มรีายจ่ายลงทุนทีม่นียัส าคญัคอื 
 (1)  จ่ายซือ้ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภค ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิโรงแรม ซึง่เป็นการ
ขยายประเภทธุรกจิใหม่ ภายใตช้ื่อทางการคา้ คอื โรงแรม ฮลิตนั หวัหนิ รสีอรท์ แอนด ์สปา ตัง้อยู่ที ่อ าเภอ
หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ในจ านวนเงนิ 3,200 ลา้นบาท ทัง้นี้เป็นไปตามนโยบายการเพิม่ธุรกจิใหม่ให้
บรษิทัฯ แหล่งทีม่าของเงนิใชจ้ากเงนิทุนสภาพคล่องสว่นเกนิ รอ้ยละ 90 และกูจ้ากสถาบนัการเงนิรอ้ยละ 10 
ระยะเวลาของการเกดิรายการ คอื เดอืนมถุินายน 2557 โดยจ่ายครัง้เดยีวทัง้จ านวน รายไดท้ีไ่ดร้บัในปี 2557 
ยงัเกดิไม่เตม็ปี ประกอบกบัเป็นรายไดท้ีข่ ึน้กบัฤดกูาล จงึตอ้งดผูลประกอบการในปีถดัไป 
 (2)  ธุรกจิพลงังาน โรงไฟฟ้าของบรษิทัย่อยในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี มกีารจ่ายเงนิซื้อ 
Boiler และอาคารโรงงานใหม่ เพื่อเพิม่ก าลงัการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยทดแทนเครื่องจกัรชุดเดมิ
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ทีม่เีทคโนโลยีไ่ม่ทนัสมยั เมื่อเครื่องจกัรชุดใหม่สามารถด าเนินงานได ้จะท าใหล้ดต้นทุนการผลติ มกี าลงัการ
ผลิตมากขึ้น รายจ่ายลงทุนนี้ มีจ านวนเงินประมาณ 155 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่มาของเงินจากเงินทุน
หมุนเวยีนภายในบรษิทัฯ ทีม่สีภาพคล่องสว่นเกนิ โดยไม่กระทบกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 
 (3)  จ่ายลงทุนในการซื้อเครื่องจกัร อุปกรณ์ และปรบัปรุงอาคารของส่วนงานพลาสติก ยาง โลหะ  
รวมประมาณ 270 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นการขยายโรงงาน เพิม่ก าลงัการผลติ และลงทุนเพิม่ในแม่พมิพ ์เพื่อ
ใชใ้นการผลติสนิคา้ และรองรบัค าสัง่ซือ้สนิคา้รุ่นใหม่ ทัง้นี้จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถเพิม่รายไดใ้นอนาคต โดย
แหล่งทีม่าของเงนิรอ้ยละ 90 ใชจ้ากเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิซึง่มกี าหนดระยะเวลาการช าระคนื เป็นรายทุก 6 
เดอืน ครบก าหนดช าระคนืงวดสุดท้ายปี 2560 ซึ่งบรษิัทฯ คาดว่าจะสามารถปฏบิตัติามขอ้ตกลงในสญัญา
กูย้มืเงนิไดทุ้กประการ 
 14.4.3  ความเพยีงพอของสภาพคล่อง    
 ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นวรรคขา้งต้น บรษิทัมแีหล่งทีม่าของเงนิจากเงนิกูใ้นสดัส่วนทีน้่อย มกีระแสเงนิ
สดทีไ่ดม้าจากการด าเนินงานครบตามก าไรจากการด าเนินงาน บรษิทัฯ มคีวามสามารถช าระหนี้ระยะสัน้ได้
ทัง้หมดจากกระแสเงนิสดทีม่อียู่ จงึมสีภาพคล่องสงู  นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดใ้ชเ้หลอือยู่
ประมาณ 900 ลา้นบาท ตามทีก่ล่าวไวแ้ลว้  ดงันัน้ ถ้าหากมคีวามจ าเป็นต้องจดัหาเงนิทุนระยะสัน้ บรษิทัฯ 
สามารถใชว้งเงนิทีย่งัเหลอือยู่นัน้ได ้ซึง่เป็นประเภทเงนิกูย้มืเมื่อทวงถาม และประเภทมกี าหนดระยะเวลาไม่
เกนิ 3 เดอืน ตามอตัราดอกเบีย้เงนิกูร้ะยะสัน้ในตลาดเงนิขณะนัน้ๆ 
บรษิทัฯ มอีตัราสว่นสภาพคล่องทางการเงนิดงันี้ 
 อตัราส่วนสนิทรพัย์หมุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีน (current ratio) เท่ากบั 3.13 ต่อ 1 เท่า และ
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (quick ratio) เท่ากบั 2.60 ต่อ 1 เท่า แสดงถงึความสามารถในการเปลีย่น
สนิทรพัยส์ภาพคล่องเป็นเงนิสด เพื่อจะสามารถช าระหนี้สนิหมุนเวยีนไดอ้ย่างครบถ้วน แลว้ยงัมสีภาพคล่อง
สว่นเกนิเหลอือยู่อกี 1.60 เท่า แสดงถงึบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีภาพคล่องทางการเงนิอย่างเพยีงพอ 

เรื่องลกูหนี้และเจา้หนี้ บรษิทัฯ มรีะยะเวลาการเกบ็หนี้เฉลีย่อยู่ที ่62 วนั ซึง่ใกลเ้คยีงกบัปีทีแ่ลว้คอื 
59 วนั และใกล้เคยีงกบัระยะเวลาที่บรษิัทฯ ให้เครดติเทอมกบัลูกคา้ ส่วนระยะเวลาการช าระหนี้ใหเ้จ้าหนี้
เฉลีย่อยู่ที ่41 วนั ซึง่น้อยกว่าปีทีผ่่านมาเลก็น้อยคอื 46 วนั ซึง่อยู่ในระยะเวลาทีไ่ดร้บัเครดติจากเจา้หนี้ ส่วน
เรื่องวงจรเงนิสดตัง้แต่จ่ายซือ้วตัถุดบิรวมกบัเวลาทีข่ายสนิคา้ถงึวนัทีไ่ดร้บัเงนิค่าขายสนิคา้เป็นเวลา 33 วนั 
ซึง่ใกลเ้คยีงกบัปีที่แลว้คอื 31 วนั ต่อ 1 รอบ เสมอืนหนึ่งบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมวีงจรเงนิสดประมาณ 11 
รอบ ใน 1 ปี    

 อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยอยู่ที ่36.56 เท่า แสดงถึงบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมี
กระแสเงนิสดหมุนเวยีนอย่างเพยีงพอ ในการช าระดอกเบีย้ใหเ้จา้หนี้ไดอ้ย่างครบถว้น   

14.4.4  ความสามารถในการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพิม่เตมิ 
บรษิทัฯ ยงัมแีหล่งเงนิทุนเพิม่เตมิจากสถาบนัการเงนิ คอื วงเงนิกูร้ะยะสัน้ทีย่งัไม่ไดใ้ช ้ คงเหลอื  

วงเงนิกูย้มีดงักล่าวไม่น้อยกว่า 900 ลา้นบาท  ซึง่เป็นประเภทเงนิกูป้ระเภทตัว๋สญัญาใชเ้งนิระยะสัน้ไม่เกนิ  
3 เดอืน และประเภทเมื่อทวงถาม  

14.4.5  ปจัจยัทีอ่าจมผีลกระทบต่อ credit rating  
บรษิทัฯ มแีหล่งทีม่าของเงนิจากเงนิทุนของสว่นของผูถ้อืหุน้ ประเภทหุน้สามญัเท่านัน้ ไม่มอีอกหุน้

กู ้หรอืตราสารหนี้อนัใด จงึไม่มกีารจดัล าดบั  credit rating ดงันัน้จงึไม่มปีจัจยัทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถอืแต่อย่างใด 

14.4.6  ความสามารถในการช าระหนี้และการปฏบิตัติามเงือ่นไขการกูย้มื Covenant  
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บรษิทัย่อย มกีารกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ เป็นประเภทเงนิกูร้ะยะยาว ซึง่มกี าหนดระยะเวลาการ
ช าระคนืทุก 6 เดอืน หรอื ทุก 1 ปี ตัง้แต่ปี 2555 ถงึปี 2561  ทัง้นี้มเีงื่อนไขทางการเงนิบางประการ ทีต่้อง
ปฏบิตัิตามสญัญา คอื การด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น รวมทัง้ข้อจ ากดัในการจ าหน่าย จ่าย 
โอน ทรพัย์สนิที่มีความส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษัทย่อย  เมื่อพิจารณาถึงการปฏิบตัิตามเงื่อนไข
ดงักล่าว บรษิทัย่อยสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขการกูย้มืดงักล่าวทุกประการ  ในสว่นของความสามารถในการ
ช าระหนี้นัน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ตามงบการเงินรวม บรษิัทฯ และบริษัทย่อย มเีงนิกู้ยืมระยะยาว
ทัง้สิ้น 537.8 ล้านบาท  แต่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 2,871.09 ล้านบาท  ดังนัน้ จึงมี
ความสามารถในการช าระหนี้ทัง้หมดทนัทอีย่างเพยีงพอ  ไม่มปีจัจยัทีค่าดว่าจะท าใหไ้ม่สามารถปฏบิตัติาม
เงื่อนไขการกูย้มืเงนิได ้รวมทัง้ไม่มผีลกระทบต่อการจ่ายเงนิปนัผลแต่ย่างใด 

14.5  ภาระผูกพนัด้านหนี้สนิ (Contractual Obligations) และการบรหิารจดัการภาระ
นอกงบดุล (Off-Balance Sheet Arrangements) 

บรษิัทฯ และบรษิทัย่อย มีหนี้สนิแบ่งเป็นหนี้สนิหมุนเวยีน ซึ่งมภีาระจะต้องช าระภายใน 1 ปี เช่น
เจ้าหนี้การค้า และหนี้สนิไม่หมุนเวยีน ซึ่งมีภาระผูกพนัในระยะเวลามากกว่า 1 ปี  เช่น เงนิกู้ยมืระยะยาว 
สญัญาเช่าทางการเงนิ ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และหนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น โดยมจี านวน
เงนิของหนี้สนิไม่หมุนเวยีนรวม 769.62 ลา้นบาท ทัง้นี้หนี้สนิแต่ละประเภท มรีะยะเวลาตอ้งช าระเงนิแตกต่าง
กนัตามแต่ละลกัษณะ เช่น เงนิกู้ยมืระยะยาว มภีาระผูกพนัต้องช าระตามก าหนดข้อตกลงในสญัญาเงนิกู ้
สญัญาเช่าทางการเงนิ มภีาระผูกพนัต้องช าระตามจ านวนงวดทีร่ะบุไวต้ามสญัญา ส ารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน มภีาระผูกพนัต้องจ่ายให้พนักงานเมื่อพนักงานลาออกหรอืเกษียณ ตามระเบยีบขอ้บงัคบั 
และตามกฎหมาย เป็นตน้ 

 
รายละเอยีดของภาระผกูพนัแต่ละประเภท ไดเ้ปิดเผยไว ้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ดงันี้ 
 
ประเภทภาระผกูพนั รายละเอยีดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ จ านวนเงนิ  

รวมทัง้ระยะเวลาการช าระ ปรากฏตามหวัขอ้ต่างๆ 
ภาระผกูพนัดา้นหนี้สนิระยะยาว 
 
ภาระผกูพนัดา้นสญัญาเช่าทางการเงนิ 
ภาระผกูพนัดา้นสญัญาเช่าด าเนินการ 
ภาระผกูพนัดา้นการซือ้ 
ภาระผกูพนัดา้นหนี้สนิอื่นๆ       

หวัขอ้ 22 เรื่อง ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 
หวัขอ้ 20 เรื่อง เงนิกูร้ะยะยาว 
หวัขอ้ 21 เรื่อง หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 
หวัขอ้ 32.2 เรื่อง ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเช่าด าเนินงาน 
หวัขอ้ 32.3 เรื่อง ภาระผกูพนัตามสญัญาการซือ้วตัถุดบิล่วงหน้า 
หวัขอ้ 32.1 เรื่อง ภาระผกูพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝา่ยทุน 

 

14.6 ปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีจะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต 
           ( Forward looking ) 
ตามทีธุ่รกจิหลกัของบรษิทัฯ คอืการลงทุนในธุรกจิต่างๆ ดงันัน้ รายไดห้ลกัคอืเงนิปนัผลจากบรษิทั

ที่ไปลงทุน  ซึ่งมีทัง้การลงทุนภายในประเทศและการลงทุนภายนอกประเทศ ปจัจยัหรือเหตุการณ์ที่จะมี
ผลกระทบต่อฐานะการเงนิ หรอืผลการด าเนินงานในอนาคต คอื 

(1)  ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปจัจยั ที่ท าให้
บรษิทัทีไ่ปลงทุนเหล่านัน้ ประสบผลขาดทุน หรอืก าไรน้อยกว่าทีค่าดการณ์ เช่น 
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-  สภาวะเศรษฐกจิทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศ ในช่วงปี 2557 ต่อเนื่องปี 2558 สภาวะ
เศรษฐกจิของประเทศไทยชะลอตวั อุตสาหกรรมหลายอย่างมยีอดขายลดลง ท าให้ค าสัง่ซือ้ชิน้ส่วนประกอบ
สนิคา้ลดลง เช่น ชิน้สว่นพลาสตกิประกอบรถยนต ์เป็นตน้ เศรษฐกจิต่างประเทศแถบยุโรปยงัไม่ฟ้ืนตวั ท าให้
ปี 2557 ยอดการขายส่งออกกลุ่มสิง่ทอมียอดขายลดลง ในส่วนของปี 2558 ขึ้นกบัความสามารถในการ
พยายามปรบัราคาขาย ถา้หากมกีารปรบัราคาขายไดบ้า้ง กอ็าจมผีลกระทบกบัผลการด าเนินงานไม่มากนกั 

-  อตัราค่าแรงของประเทศไทย มรีาคาแพงกว่าประเทศคู่แขง่ ท าใหต้้นทุนสงูกว่าคู่แข่ง แต่การปรบั
ราคาสนิคา้ท าไดย้าก ก าไรขัน้ตน้จงึลดลง 

-  การเปลีย่นแปลงวธิกีารค านวณรายไดข้องโรงไฟฟ้าทีบ่รษิทัลงทุนในประเทศไทย ตามมาตรฐาน
การบญัชใีหม่ เรื่องธุรกจิสมัปทานบรกิาร และการตคีวามเรื่องสญัญาเช่า อาจท าใหก้ าไรไม่เป็นไปตามแผน
เดมิ ซึง่มผีลกระทบถงึการลดลงของก าไรสทุธ ิและการจ่าย เงนิปนัผลใหบ้รษิทั 

 (2)  การขยายการลงทุนในการเพิม่ประเภทธุรกจิใหม่ ปี 2557 มกีารซือ้ธุรกจิโรงแรมเขา้มาใหม่ใน
กลุ่มบรษิทั ตอ้งมรีายจ่ายฝา่ยทุนเพิม่ประมาณ 200 ลา้นบาท เพื่อรกัษาและปรบัปรุงใหล้กัษณะทางกายภาพ
ของหอ้งพกัอยู่ในระดบัด ีรกัษาระดบัความเป็น 5 ดาว และเพื่อใหแ้ข่งขนัในอุตสาหกรรมในระดบัเดยีวกนัได ้ 
ดงันัน้ ในช่วงต้นๆ ต้องมคี่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมราคาสูง มแีนวโน้มท าให้ผลประกอบการช่วงต้นไม่ดเีท่าที่ควร 
ต้องอาศยัระยะเวลาพอสมควร จึงจะมีผลตอบแทนในรูปของเงินปนัผลได้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้
ตดิตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ และหาลู่ทางใหม้รีายไดเ้พิม่ 

14.7  ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการแปลงค่างบการเงิน 
 บริษัทฯ มีการจดัท างบการเงินรวม โดยต้องท างบการเงินบริษัทต่างประเทศ ที่ใช้สกุลเงินตรา
ต่างประเทศ มาแปลงค่าเป็นเงนิบาท อตัราแลกเปลีย่นที่ใชใ้นการแปลงค่างบการเงนิ 3 ปียอ้นหลงั ปรากฏ
ดงันี้ 
สกุลเงนิ อตัราแลกเปลีย่นทีใ่ชใ้น 

งบดุล งบก าไรขาดทุน 
 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

RMB 
HKD 
TWD 

5.285300 
4.243600 
1.037950 

5.394000 
4.223200 
1.093950 

4.901800 
3.942800 
1.054900 

5.294563 
4.203750 
1.058238 

5.219413 
4.099575 
1.074288 

4.902213 
3.954050 
1.053050 

 
 
 ทัง้นี้ งบการเงนิของบรษิทัฯ ผูส้อบบญัช ีไดต้รวจสอบแลว้ และแสดงความเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไข 



                                                                                                                                                                                                                                                     

 

   

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 
       
 บรษิัทได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิัท
ขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิหรอืไม่ขาดขอ้มูลทีค่วรต้องแจง้
ในสาระส าคญั  นอกจากนี้ บรษิทัขอรบัรองว่า 
 (1)  งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยแลว้ 
 (2)  บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มูลทีด่ี  เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเ่ป็น
สาระส าคญัทัง้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบ
ดงักล่าว 
 (3)  บรษิทัไดจ้ดัให้มรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 
และบรษิทัไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่ 22  มกราคม 2558   ต่อผูส้อบบญัชแีละ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน  รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบที่อาจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบรษิัทและ
บรษิทัย่อย 
            ในการนี้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่บรษิทัไดร้บัรองความถูกต้อง
แล้ว  บรษิัทได้มอบหมายให้  ดร.ฐติิวฒัน์  สบืแสง  เป็นผู้ลงลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย  หาก
เอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ  ดร.ฐติวิฒัน์  สบืแสง  ก ากบัไว ้บรษิทัจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
   ช่ือ           ต าแหน่ง                   ลายมือช่ือ 
 

1.  นางสาวศรวีารนิทร ์ จริะพรรคคณา       ประธานกรรมการ                 .............................................. 
             . 
2.  นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล กรรมการผูอ้ านวยการ           ............................................... 

 
 
        ช่ือ             ต าแหน่ง      ลายมือช่ือ 
 
ผูร้บัมอบอ านาจ   ดร.ฐติวิฒัน์  สบืแสง                 กรรมการ                   ............................................... 
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เอกสารแนบ    1
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั   ณ 31 ธนัวาคม  2557 
     1.  ข้อมลูกรรมการ ผบูริหาร และ เลขานุการบริษทั
             1.1  รายละเอียดประวติักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั

1.  นางสาวศรีวารินทร ์ จิระพรรคคณา
อาย ุ      67  ปี
ต าแหน่งในบริษทั

 -  ประธานกรรมการ 
คณุวฒิุทางการศึกษา

  -  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   -  ปรญิญาตร ีการบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
  -  Management Information System จดัโดย International Labour Organization
  -  Dynamic Management for International Executives Program, International Management
     Development Department of Syracuse University, U.S.A.  
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                              0.052   %
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ   -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 18/2004
ประสบการณ์
 -พ.ศ.2542-2547                                      ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไทย-นิจบินั จ ากดั 
 -พ.ศ.2542-2547                                      ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนโชจริชุ ิจ ากดั 
 -พ.ศ.2542-2549                                      ประธานกรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2542-2550                                       กรรมการผูอ้ านวยการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2542-เมษายน 2555                           ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนนิฟโก ้จ ากดั 
 -พ.ศ.2542-พฤษภาคม 2555                        ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2545-2549                                       กรรมการผูอ้ านวยการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2548-เมษายน 2555                           กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไทย-นิจบินั จ ากดั 
 -พ.ศ.2550-2553                                       กรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2551-2555                                       รองประธานกรรมการบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2554                                               ประธานกรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 -มถุินายน-ธนัวาคม2555                              กรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน)  
 -พ.ศ.2555-มถุินายน2557                            กรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                                    ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2556-ปจัจุบนั                                    ประธานกรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)  
ต าแหน่งอ่ืน 
บริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน
 -พ.ศ.2542-ปจัจุบนั                                    รองประธานกรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 -พ.ศ.2542-ปจัจุบนั                                    รองประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั 
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 -พ.ศ.2548-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนโชจริชุ ิจ ากดั 
 -มถุินายน2554-ปจัจุบนั                              ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนซปิ จ ากดั 
 -มถุินายน2554-ปจัจุบนั                              ประธานกรรมการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จ ากดั 
 -เมษายน 2555-ปจัจุบนั                              กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนนิพโก ้จ ากดั  
 -  ประธานกรรมการและกรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุม่สหยเูนี่ยน 

 2.  นายชุตินธร  ดารกานนท์
อาย ุ      55   ปี
ต าแหน่งในบริษทั
 -  รองประธานกรรมการ
  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
คณุวฒิุทางการศึกษา
  - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาอุตสาหการ,  Standford University, U.S.A
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                 1.14  %
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร     -พีช่ายสามนีางจนัทรตร ี ดารกานนท์
                                                                    -พีช่ายนางพนิิจพร ดารกานนท ์เกษมทรพัย์
                                                                    -พีช่ายนายบวรรตัน์  ดารกานนท ์ 
                                                                    -พีช่ายนายวชัรพงษ์  ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ                   -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 17/2004
ประสบการณ์
 -พ.ศ.2536-2550                                       กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2536-2550                                       กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2544-มนีาคม2552                              กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนเอน็เนอรย์ี ่(ไชน่า) จ ากดั 
 -พ.ศ.2550-2555                                       รองประธานกรรมการสายกจิการในประเทศจนี บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -มกราคม2554-ปจัจุบนั                               กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2556-ปจัจุบนั                                    รองประธานกรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2556-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งอ่ืน 
บริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน
 -พ.ศ.2535-ปจัจุบนั                                    รองประธานกรรมการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จ ากดั
 -พ.ศ.2535-ปจัจุบนั                                    รองประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนสปินนิง่มลิล ์จ ากดั
 -พ.ศ.2540-ปจัจุบนั                                    รองประธานกรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยนโฮลดิง้ จ ากดั 
 -พ.ศ.2540-ปจัจุบนั                                    รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนบรหิารธุรกจิ จ ากดั 
 -พ.ศ.2545-ปจัจุบนั                                    รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั
 -พ.ศ.2545-ปจัจุบนั                                    รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั
 -พ.ศ.2556-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนการเ์มน้ท ์จ ากดั  
 -พ.ศ.2556-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไมครอนคลนี จ ากดั  
 - กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุม่สหยเูนี่ยน 
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 3. ศาสตราจารยกิ์ตติคณุ ดร.อจัฉรา  จนัทรฉ์าย
อาย ุ           66    ปี
ต าแหน่งในบริษทั              
 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ
คณุวฒิุทางการศึกษา      
 - ปรญิญาเอก Ph.D (Quantitative Business Analysis) Arizona State University , United States of America
 - ปรญิญาโท พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ (การเงนิ) (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
 - ประกาศนียบตัรนกัสอบบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 - ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                       ไมม่ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร      ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ              -   Director Certification Program (DCP) รุน่ 45/2004
                                                          -   Audit Committee Program (ACP) รุน่ 27/2009  
ประสบการณ์
 -พ.ศ.2552-2555                      ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั อนิเตอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั ไดเมท็สยาม จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2556-ปจัจุบนั                   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
ต าแหน่งอ่ืน 
 -พ.ศ.2548-ปจัจุบนั                   ศาสตราจารยก์ติตคิุณ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั แพนราชเทว ีกรุป๊ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2551-ปจัจุบนั                   ผูจ้ดัการโครงการมลูนิธไิอเมท ประเทศไทย จ ากดั 
 -พ.ศ.2555-ปจัจุบนั                   อาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญประจ าหลกัสตูร Technopreneuship and Innovation
                                            Management จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

4. นายชีวิน  ไชยพานิชย์
อาย ุ       68  ปี
ต าแหน่งในบริษทั 
 -  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
คณุวฒิุทางการศึกษา
 -  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเคม ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                               ไมม่ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ               - Director Accreditation Program (DAP)  รุน่  2003
                                                             - Audit Committee Program (ACP) รุน่ 38/2012
ประสบการณ์
 -พ.ศ.2538-2552                                       กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนไทย-นิจบินั จ ากดั
 -พ.ศ.2539-2544                                       กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2539-2544                                       กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนนิฟโก ้จ ากดั 
 -พ.ศ.2539-2545                                       กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนโชจริชุ ิจ ากดั 
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 -พ.ศ.2539-2552                                       กรรมการ บรษิทั กรงุเทพยเูนี่ยนแมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั 
 -พ.ศ.2555-2556                                       กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2556-พฤศจกิายน2556                       ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน)
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2557-ปจัจุบนั                                    กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 
 5.  นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง
อาย ุ      65   ปี
ต าแหน่งในบริษทั
 - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ
  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
คณุวฒิุทางการศึกษา    
 - ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                               0.65   %
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ     -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 2/2003
ประสบการณ์
 -พ.ศ.2526-เมษายน 2551                           กรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 -พ.ศ.2537-เมษายน 2551                           กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั 
 -พ.ศ.2542-มนีาคม2554                              กรรมการตรวจสอบ / อสิระ บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน)
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2541-ปจัจุบนั                                    กรรมการตรวจสอบ / อสิระ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2557-ปจัจุบนั                                    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
ต าแหน่งอ่ืน 
 -พ.ศ.2537-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั วนีสับทัทึน่ จ ากดั 
 -พ.ศ.2539-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนบทัทึน่ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

 6. นายยรรยง  ตัง้จิตตก์ลุ
อาย ุ      62   ปี
ต าแหน่งในบริษทั
 -  กรรมการอสิระ
  - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
คณุวฒิุทางการศึกษา    
  -  ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
  -  พฒันาบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ ทางบรหิารธุรกจิ (เกยีรตนิิยมด)ี สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
  -  Management Development Program, Indiana University, U.S.A.
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                             0.15    %
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ     -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 79/2009
ประสบการณ์
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 -มนีาคม 2552-มกราคม 2554       กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -กนัยายน2552-ปจัจุบนั               กรรมการอสิระ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2556-ปจัจุบนั                    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งอ่ืน 
 -พ.ศ.2523-ปจัจุบนั                     กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั นิยมบรกิาร จ ากดั 
 
 7.  นางบศุราค า  นีลวชัระ
อาย ุ           63    ปี
ต าแหน่งในบริษทั              
 -  กรรมการอสิระ
คณุวฒิุทางการศึกษา      
 - ปรญิญาตร ีสาขาครศุาสตร ์(เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                       ไมม่ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร      ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ             -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 100/2013
ประสบการณ์
 -พ.ศ.2546-2550                                     ผูช้่วยเหรญัญกิ สมาคมหมูบ่า้นฤดรูอ้นเดก็นานาชาต ิประเทศไทย 
                                                            กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 -พ.ศ.2547-2550                                     เลขานุการ คณะกรรมการบรหิาร บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2550-2554                                     กรรมการกลาง สมาคมหมูบ่า้นฤดรูอ้นเดก็นานาชาต ิประเทศไทย 
                                                            กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2556-ปจัจุบนั                                  กรรมการอสิระ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 
 

 8. นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วีชยักลุ 
อาย ุ        58    ปี

ต าแหน่งในบริษทั
 -  กรรมการผูอ้ านวยการ
คณุวฒิุทางการศึกษา
  - ปรญิญาโท สาขาคอมพวิเตอร ์ ,University of  Illinois , U.S.A
   - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(เกยีรตนิิยมอนัดบั 1)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                               0.004 %
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ       -  Director Certification Program (DCP)  รุน่ 9/2001
                                                    -  Awarded Diploma by passing the Examination of  Australian IOD  ปี  2001 
                                                    -   Finance For Non-Finance Director (FND)  รุน่ 1/2003
                                                    -   Audit Committee Program (ACP)  รุน่ 10/2005
ประสบการณ์
 -พ.ศ.2542-พ.ศ.2550                                 กรรมการบรหิารและกรรมการผูช้่วยผูอ้ านวยการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
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 -พ.ศ.2542-พ.ศ.2554                                 กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2538-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2555-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูอ้ านวยการบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2555-ปจัจุบนั                                    ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2555-ปจัจุบนั                                    ประธานกรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน) 
 -พฤษภาคม2557-ปจัจุบนั                            ประธานกรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งอ่ืน 
บริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน
 -พ.ศ.2555-ปจัจุบนั                                    ประธานกรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนนิฟโก ้จ ากดั 
 -พ.ศ.2556-ปจัจุบนั                                    ประธานกรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนโชจริชุ ิจ ากดั  
 -พ.ศ.2556-ปจัจุบนั                                    ประธานกรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนไมครอนคลนี จ ากดั  
 -พ.ศ.2556-ปจัจุบนั                                    ประธานกรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จ ากดั  
 -มนีาคม2557-ปจัจุบนั                                ประธานกรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนไทย-นิจบินั จ ากดั  
 -พ.ศ.2557-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูอ้ านวยการ บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนี่ยน จ ากดั   
 -ปจัจุบนั                                                  ประธานกรรมการและกรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุม่บรษิทัสหยเูนี่ยน  
บริษทัอ่ืนๆ
 -พ.ศ.2532-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ศนูยป์ระมวลผล จ ากดั

 9. นางจนัทรตรี  ดารกานนท์
อาย ุ        50    ปี
ต าแหน่งในบริษทั
 -  กรรมการรองผูอ้ านวยการ
คณุวฒิุทางการศึกษา
   - แพทยศาสตรบ์ณัฑติ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                               0.36 %
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร     -น้องสะใภน้ายชุตนิธร  ดารกานนท์

                                                                    -พีส่ะใภน้างพนิิจพร ดารกานนท ์เกษมทรพัย์
                                                                    -พีส่ะใภน้ายบวรรตัน์  ดารกานนท ์ 
                                                                    -พีส่ะใภน้ายวชัรพงษ์  ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ             -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 5/2003

ประสบการณ์
 -พ.ศ.2537-2551                                      กรรมการรองผูจ้ดัการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 -พ.ศ.2540-2551                                      กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนสปินนิง่มลิล ์จ ากดั 
 -พ.ศ.2545-2551                                      กรรมการรองผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั  
 -พ.ศ.2545-2551                                      กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)  
 -พ.ศ.2545-2552                                      กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนแคปปิทอล จ ากดั   
 -พ.ศ.2545-2552                                       กรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2545-2554                                       กรรมการ บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอรี ่แมเนจเมน้ท ์คอรป์ จ ากดั 
 -พ.ศ.2556-กนัยายน2557                            กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)  
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 -พ.ศ.2556-มนีาคม2557                              กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน)  
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -กนัยายน2557-ปจัจุบนั                              กรรมการรองผูอ้ านวยการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -มถุินายน2557-ปจัจุบนั                              กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)
ต าแหน่งอ่ืน 
บริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน
 -พ.ศ.2545-ปจัจุบนั                                    กรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนแอสเซท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 -พ.ศ.2545-ปจัจุบนั                                    กรรมการบรษิทั ยนูิไฟเบอร ์จ ากดั 
 -พ.ศ.2552-ปจัจุบนั                                    กรรมการรองผูจ้ดัการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จ ากดั 
 -พ.ศ.2552-ปจัจุบนั                                    กรรมการรองผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนซปิ จ ากดั 
 -พ.ศ.2556-ปจัจุบนั                                    กรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนทรพัยส์นิ จ ากดั 
 -เมษายน2557-ปจัจุบนั                               กรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนรวมทุน จ ากดั 
 -พฤษภาคม2557-ปจัจุบนั                            กรรมการบรษิทั เดอะรอยลัโฮเตล็ จ ากดั 
บริษทัอ่ืนๆ
 -พ.ศ.2533-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั โรงพยาบาลลาดพรา้ว จ ากดั
 -พ.ศ.2555-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไซมด์ารบ์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั
 -พ.ศ.2555-ปจัจุบนั                                    ประธานกรรมการ บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอรี ่แมเนจเมน้ท ์คอรป์ จ ากดั 

 10.  นายวิชยั  ชยัฐานียชาติ
อาย ุ      70   ปี
ต าแหน่งในบริษทั
 - กรรมการ
คณุวฒิุทางการศึกษา    
  -  ปรญิญาโท สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ (บธ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  -  ปรญิญาตร ีสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ (บธ.บ.) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  -  ประกาศนียบตัร Computer Science (หลกัสตูร 2 ปี) บณัฑติวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
  -  Fulbright Certificate Awarded, Industrial Management , University of Texas / Dallas , U.S.A.
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                               ไมม่ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ     -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 55/2006

ประสบการณ์
 -พ.ศ.2537-2548                                 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนโชจริชุ ิจ ากดั 
 -พ.ศ.2542-2549                                 กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนสแตนเลสสตลี โปรดกัส ์จ ากดั 
 -พ.ศ.2542-2549                                 กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนนิฟโก ้จ ากดั 
 -พ.ศ.2549-2551                                 กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนเทคอสีต์ จ ากดั 
 -พ.ศ.2549-2554                                 กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนการเ์มน้ท ์จ ากดั 
 -พ.ศ.2549-2554                                 กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไมครอนคลนี จ ากดั 
 -พ.ศ.2551-2556                                 กรรมการ บรษิทั เทนคาเต ้-ยเูนี่ยนโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเชยี จ ากดั 
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
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 -พ.ศ.2548-ปจัจุบนั                              กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2556-ปจัจุบนั                              กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)

  11 . นายฐิติวฒัน์  สืบแสง
อาย ุ      61    ปี
ต าแหน่งในบริษทั
 -   กรรมการ
คณุวฒิุทางการศึกษา
 -  วทิยาศาสตรดุ์ษฎบีณัฑติ (สาขาเคม)ี  Marquette University, U.S.A
 -  วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (สาขาอนินทรยีเ์คม)ี  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
 -  วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (สาขาเคม)ี  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                              ไมม่ี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ      -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 21/2004

ประสบการณ์
 -กนัยายน2536-ตุลาคม2544                        กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2550-มนีาคม 2556                            ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนโชจริชุ ิจ ากดั 
 -พ.ศ.2550-กุมภาพนัธ ์2556                        ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนสเตนเลสสตลีโปรดกัส ์จ ากดั 
 -พ.ศ.2550-มนีาคม2557                             ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไทย-นิจบินั จ ากดั 
 -พ.ศ.2551-ธนัวาคม 2554                           กรรมการผูอ้ านวยการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 
 -มนีาคม 2551-เมษายน 2555                      ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนการเ์มน้ท ์จ ากดั  
 -มนีาคม 2551-เมษายน 2556                      ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไมครอนคลนี จ ากดั  
 -มนีาคม 2551-ธนัวาคม2556                       กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)  
 -เมษายน 2551-ธนัวาคม 2554                     กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน) 
 -เมษายน 2551-เมษายน 2555                     ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนยนูีเวอรส์ จ ากดั  
 -มถุินายน 2551-มนีาคม 2556                      กรรมการ บรษิทั เทนคาเต-้ยเูนี่ยนโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเซยี จ ากดั  
 -สงิหาคม 2551-มนีาคม2557                        กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน) 
 -มกราคม 2553-ธนัวาคม2554                      กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 -มกราคม 2555-พฤษภาคม2557                   ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 -เมษายน 2555-2556                                 กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนการเ์มน้ท ์จ ากดั  
 -เมษายน 2555-เมษายน2557                       กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนยนูิเวอรส์ จ ากดั  
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -มกราคม 2555-ปจัจุบนั                              กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 
 -พฤษภาคม2557-ปจัจุบนั                            กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งอ่ืน 
บริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนนิฟโก ้จ ากดั 
 -เมษายน 2551-ปจัจุบนั                              กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชัน่ จ ากดั  
 -มนีาคม 2552-ปจัจุบนั                                กรรมการ Yunnan Energy Luliang-Union Power Co.,Ltd. 
 -กุมพาพนัธ ์2556-ปจัจุบนั                            กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนสแตนเลสสตลี โปรดกัส ์จ ากดั 
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 -มนีาคม 2556-ปจัจุบนั                                กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนโชจริชุ ิจ ากดั 

 12 .  นางพินิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย์
อาย ุ      52    ปี
ต าแหน่งในบริษทั
 -  กรรมการ
คณุวฒิุทางการศึกษา
 -  University of  California , San Francisco (Doctor of  Pharmacy)
 - University of  California , Davis (B.S.Chemistry)
 - The Katharine Branson School (High ScHool) 
 -  Mater Dei Institute 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                             0.05 %

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร    - น้องสาวนายชุตนิธร  ดารกานนท์
                                                                  - พีส่าวนายบวรรตัน์  ดารกานนท์
                                                                  - พีส่าวนายวชัรพงษ์  ดารกานนท์
                                                                  - น้องสาวสามนีางจนัทรตร ี ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ                   -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 92/2011

ประสบการณ์
 -พ.ศ.2527-2534                                       ผูช้่วยผูจ้ดัการ Geary Pharmacy (USA) 
 -พ.ศ.2534-2539                                       ผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยขายต่างประเทศ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั 
 -พ.ศ.2539-2548                                       กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั วนีสัคทิส ์จ ากดั 
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -ธนัวาคม 2553-ปจัจุบนั                              กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
ต าแหน่งอ่ืน 
บริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน
 -พ.ศ.2538-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั 
 -พ.ศ.2538-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 -พ.ศ.2538-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนสปินนิง่มลิล ์จ ากดั
 -พ.ศ.2539-ปจัจุบนั                                    ผูจ้ดัการ บรษิทั ยนูิอโกร จ ากดั 
 -พ.ศ.2551-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการ  INTERNATION INVESTMENT PROJECTS, 
                                                              SAHA-UNION INVESTMENT (CHINA) CO.,LTD.
 -พ.ศ.2552-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนซปิ จ ากดั 
 -พ.ศ.2552-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั วนีสัเธรด์ จ ากดั
 -มนีาคม 2554-ปจัจุบนั                               กรรมการ บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จ ากดั
 -เมษายน2554-ปจัจุบนั                               กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยนโฮลดิง้ จ ากดั
 -เมษายน2554-ปจัจุบนั                               กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอคีวติี ้จ ากดั
 -เมษายน2554-ปจัจุบนั                               กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนรวมทุน จ ากดั
 -พ.ศ.2555-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนทรพัยส์นิ จ ากดั
 -พฤษภาคม2557-ปจัจุบนั                           กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เดอะรอยลัโฮเตล็ จ ากดั
 - กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุม่สหยเูนี่ยน 
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 13.  นายบวรรตัน์  ดารกานนท์
อาย ุ           51    ปี
ต าแหน่งในบริษทั        
 -  กรรมการ
คณุวฒิุทางการศึกษา
 -  ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้าและบรหิาร , Massachusetts Institute of  Technology, U.S.A
 -  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้าและบรหิาร , Massachusetts Institute of  Technology, U.S.A
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                            ไมม่ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร    - น้องชายนายชุตนิธร  ดารกานนท์
                                                                  - น้องชายนางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย์
                                                                  - พีช่ายนายวชัรพงษ์  ดารกานนท์
                                                                  - น้องชายสามนีางจนัทรตร ี ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ             -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 18/2004
ประสบการณ์
 -พ.ศ.2536-ธนัวาคม 2549                           กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2536-ธนัวาคม 2549                           กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2537-ธนัวาคม 2549                           กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษิทั ยเูนี่ยนเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั  
 -พ.ศ.2539-2552                                       กรรมการ และผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนเอน็เนอรย์ี ่(ไชน่า) จ ากดั  
 -พ.ศ.2554-ธนัวาคม 2555                           กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)
 -รองผูอ้ านวยการ                                       Saha-Union International (Georgia) Inc.
 -ผูจ้ดัการทัว่ไป                                          Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd.
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2534-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)  
ต าแหน่งอ่ืน 
บริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน
 -พ.ศ.2540-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั 
 -พ.ศ.2540-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 -พ.ศ.2544-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนสปินนิง่มลิล ์จ ากดั
 -พ.ศ.2544-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จ ากดั
 -พ.ศ.2544-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนซปิ จ ากดั
 -เมษายน 2544-ปจัจุบนั                              กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยนโฮลดิง้ จ ากดั
 - กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุม่ สหยเูนี่ยน 
 

14.  นายวชัรพงษ์  ดารกานนท์
อาย ุ          49   ปี

ต าแหน่งในบริษทั        
  -  กรรมการ
คณุวฒิุทางการศึกษา   
 - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์สาขาฟิสกิส ์, Harvey  Mudd  College, California, U.S.A   
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                          0.53  %
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ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร       - น้องชายนายชุตนิธร  ดารกานนท์
                                                                    - น้องชายนางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย์
                                                                    - น้องชายนายบวรรตัน์  ดารกานนท์
                                                                    - น้องชายสามนีางจนัทรตร ี ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ            -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 2/2003
                                                                          -  Director Certification Program (DCP)  รุน่  69/2006
                                                        -  Awarded Diploma by passing the Examination of  Australian IOD  ปี  2006 
                                                                           -  Role of Compensation Committee (RCC) รุน่ 15/2012

ประสบการณ์
 -ผูช้่วยผูจ้ดัการ                                         บรษิทั วนีสัเธรด็ จ ากดั  
 -พ.ศ.2533-พฤษภาคม 2556                        กรรมการ บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนี่ยน จ ากดั 
 -พ.ศ.2542-2543                                       ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) เขตศรรีาชา
 -พ.ศ.2544-ธนัวาคม 2549                           กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2550-2551                                       กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไทย-นิจบินั จ ากดั  
 -พ.ศ.2550-มกราคม 2555                           กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนโชจริชุ ิจ ากดั  
 -พ.ศ.2550-มนีาคม2557                              กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลยี ่(2008)  จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2535-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งอ่ืน 
บริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน
 -พ.ศ.2531-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั  
 -พ.ศ.2533-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั 
 -พ.ศ.2535-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลย ีจ ากดั 
 -พ.ศ.2537-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จ ากดั
 -พ.ศ.2537-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนสปินนิง่มลิล ์จ ากดั
 -พ.ศ.2543-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนี่ยน ซสิเตม็ส ์จ ากดั
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จ ากดั  
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนรบัเบอรโ์ปรดกั คอรป์เรชัน่ จ ากดั  
 -พ.ศ.2551-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนนิฟโก ้จ ากดั  
 -พ.ศ.2552-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนไทย-นิจบินั จ ากดั  
 -เมษายน2554-ปจัจุบนั                               กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไมครอนคลนี จ ากดั  
 -เมษายน2554-ปจัจุบนั                               กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนการก่อสรา้ง จ ากดั  
 -มกราคม2555-ปจัจุบนั                               กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนโชจริชุ ิจ ากดั  
 -มนีาคม2557-ปจัจุบนั                                กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนจามจุร ีจ ากดั  
 - กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุม่ สหยเูนี่ยน 
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15.  นายนันทิยะ  ดารกานนท์
อาย ุ           46    ปี

ต าแหน่งในบริษทั              
 -  กรรมการ
คณุวฒิุทางการศึกษา      
 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 - ปรญิญาตร ี Applied Physics, University of California, Davis, U.S.A
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                       ไมม่ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร     - ลกูผูน้้องของนายชุตนิธร  ดารกานนท ์,
                                                                    นางพนิิจพร ดารกานนท ์เกษมทรพัย,์ นายบวรรตัน์  ดารกานนท,์
                                                                    นายวชัรพงษ์  ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ                         - Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 2/2003

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2536-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2539-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2541-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)

เลขานุการบริษทั
 นางชฎาพร  เจียมสกลุทิพย์
อาย ุ        52       ปี

ต าแหน่งในบริษทั              
 -  เลขานุการบรษิทั
คณุวฒิุทางการศึกษา      
 - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช
 - ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู บรหิารธุรกจิ สาขาวชิาบญัช ีวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา วทิยาเขตเทคนิคกรงุเทพฯ
การอบรมบทบาทหน้าท่ี             - หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ 27/2008 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
                                                          - หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT) รุน่ 11/2008 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

                                                          - หลกัสตูร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS28) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย
                                                          - หลกัสตูรผูช้ านาญการศุลกากร กรมศุลกากร

ประสบการณ์
 -มถุินายน2551-2556                  ผูช้่วยเลขานุการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งงานปัจจบุนั
 -พ.ศ.2551-ปจัจุบนั                     เลขานุการบรษิทั บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน) 
 -มกราคม2557-ปจัจุบนั                เลขานุการบรษิทั บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 

             1.2  หน้าท่ีความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั
        เลขานุการบรษิทั (Company Secretary) จะตอ้งปฎบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ฏหมายก าหนด ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 
 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัในวนัที ่31 สงิหาคม 2551 ดว้ยความ
รบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซือ่สตัยส์ุจรติ รวมทัง้ตอ้งปฎบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับรษิทั
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มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ หน้าทีต่ามกฎหมายของเลขานุการบรษิทั มดีงันี้
            1. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้  
   ก.  ทะเบยีนกรรมการ
   ข.  หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั
   ค.  หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้
            2. เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีตาม  
มาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้
            3. ด าเนินการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  
            นอกจากนี้ เลขานุการบรษิทั ยงัมหีน้าทีอ่ืน่ตามทีบ่รษิทั (หรอืคณะกรรมการบรษิทั) มอบหมายดงันี้ 
            *  ใหค้ าแนะน าดา้นกฎหมาย และกฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้พงึปฎบิตัดิา้นการก ากบัดแูลในการด าเนินกจิกรรม
ของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
            *  ท าหน้าทีใ่นการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้
            *  ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิทั ใหป้ฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
            *  ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล เช่นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และดแูลการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลและสาธารณชน
ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย
            *  ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่
            *  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทั

             1.3  บริษทัฯ ไม่ได้เป็นบริษทั ท่ีประกอบธรุกิจหลกั โดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน



 

   รายชื่อกรรมการ / รายชื่อบรษิทั บริษทัร่วม  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 นางสาวศรวีารนิทร์ จริะพรรคคณา I X V V X I   I X  X I X X X V I I I X I  
2 นายชุตนิธร ดารกานนท์ V/O V V/O V/O O I I V V V/O V O O V I I I V I  
3 นางอจัฉรา จนัทรฉ์าย   
4 นางอารยา อรุณานนทช์ยั   
5 นางสาวภคนิี พฤฒธิ ารง   
6 นายยรรยง ตัง้จติตก์ุล     
7 นางบุศราค า นีลวชัระ         
8 นางสาวดาลดัย์ ทรพัยท์วชียักุล I I I I I O X I X I X I I I I I I I I I I I  
9 นายวชิยั ชยัฐานียชาติ     
10 นายฐติวิฒัน์ สบืแสง   I    
11 นางพนิิจพร  ดารกานนท ์เกษมทรพัย์ I I I I I    I O I I I I O I I I I I  
12 นางจนัทรตรี ดารกานนท์     I I I   A I   A    I I I I I I  
13 นายบวรรตัน์ ดารกานนท์ I O I I I I  I I I I I I I   
14 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ I I I I I I  O I I  I I I I I I I I I I  

15 นายนนัทยิะ ดารกานนท์            

  X    ประธานกรรมการ
   V   รองประธานกรรมการ
   O   กรรมการผูจ้ดัการ
   A   กรรมการรองผูจ้ดัการ
   I     กรรมการ
 
 

เอกสารแนบ   2.2



เอกสารแนบ  3

      รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั

ช่ือ                                       นางจนัทรเ์พญ็   นพสรูยิ์
ต าแหน่ง                               หวัหน้างานตรวจสอบภายใน
อายุ                                      58  ปี
การศึกษา                            ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการบญัชี
                                            คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง
ประวติัการท างาน
พ.ศ.2530-2535                เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน ธนาคาร ศรนีคร จ ากดั 
พ.ศ.2539-2540                ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝา่ยปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์
                                   บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ไอ ท ีเอฟ จ ากดั 
พ.ศ.2545-2556                เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
พ.ศ.2557-ปจัจุบนั              หวัหน้างานตรวจสอบภายใน บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)



                                รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น

          ในปี 2557 บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ชือ่ บรษิทั เดอะรอยลัโฮเตล็ จ ำกดั   ไดซ้ือ้ทรพัยส์นิทีส่ำมำรถ

รำยกำร มลูค่ำตลำดยตุธิรรม (ลำ้นบำท)
          ทีด่นิ 1,639.00  

          ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 11.94       

          อำคำร 838.28     

          ส่วนปรบัปรุงอำคำร 59.50       

          อุปกรณ์  เฟอรน์ิเจอร ์ เครือ่งตกแต่งตดิตัง้ และระบบสำธำรณูปโภค 132.80     

          ยำนพำหนะ 1.95         

          สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชี 1.36         

          ผลประโยชน์พนกังำน       (6.80)

          ค่ำควำมนิยม 521.97     

               รวม 3,200.00  

                                                                                                                       เอกสารแนบ  4

ประกอบธุรกจิโรงแรม  โดยมรีำยไดท้นัท ีณ วนัรบัโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ ซึง่ประกอบดว้ย    ทีด่นิ  
ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ อำคำร  อุปกรณ์ ระบบสำธำรณูปโภค และอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรด ำเนินธุรกจิโรงแรม
ภำยใตช้ือ่ทำงกำรคำ้  คอื   โรงแรมฮลิตนั  หวัหนิ  รสีอรท์แอนด ์ สปำ    ซึง่ตัง้อยู่ทีอ่ ำเภอหวัหนิ  

มลูค่ำทรพัยส์นิอสิระทีไ่มม่คีวำมสมัพนัธ์ หรอืเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ   หรอื  ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ รวมทัง้บุคคล
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว    ทัง้นี้  บรษิทัทีป่ระเมนิมลูค่ำดงักล่ำว (AA)  อยู่ในบญัชรีำยชือ่ทีส่ ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยใ์หค้วำมเหน็ชอบ
          ตำมรำยงำนของผูป้ระเมนิรำคำอสิระ  ซึง่ลงวนัที ่22 ธนัวำคม 2557  แสดงมลูค่ำตลำดยตุธิรรม

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  ตำมมลูค่ำของสญัญำซือ้ขำย  จ ำนวน 3,200 ลำ้นบำท
          ในกำรนี้ บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรใหม้กีำรวดัมลูค่ำยตุธิรรมของทรพัยส์นิทีไ่ดม้ำ ณ วนัซือ้ธุรกจิ  ซึง่ท ำ
กำรประเมนิรำคำ โดย บรษิทั อเมรกินั แอพเพรซลั (ประเทศไทย)  จ ำกดั  (AA)    ซึง่เป็นบรษิทัประเมนิ

          รำยกำรกำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยข์ำ้งตน้  เขำ้ขำ่ยมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่3  เรือ่ง กำรรวมธุรกจิ
ซึง่บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมมำตรฐำนดงักล่ำวครบถว้นแลว้  โดยรำยงำนกำรประเมนิมลูค่ำทีก่ล่ำวถงึขำ้งตน้
รวมถงึมลูค่ำยตุธิรรมทีแ่สดงไวน้ัน้ไดผ้่ำนกำรสอบทำนจำกผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแลว้  ซึง่ปรำกฎรำยละเอยีด
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิปี 2557 ขอ้ 1.2

ของทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้

          อนึ่ง  ผูท้ ีล่งลำยมอืชือ่ในรำยงำนกำรประเมนิมลูค่ำตลำดยตุธิรรม คอื นำยโรโดลโฟ  แอลเวอรก์ำร่ำ
ซึง่อยู่ในรำยชือ่ผูป้ระเมนิหลกั  ทีท่ำงส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหค้วำมเหน็ชอบ  ล ำดบัที ่72 ระยะเวลำทีไ่ดร้บั
ควำมเหน็ชอบ คอื วนัที ่19 ธนัวำคม 2557 ถงึ วนัที ่18 ธนัวำคม 2559 
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