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ส่วนที 1
การประกอบธุรกจิ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ
บรษิัท สหยูเนียน จํากดั (มหาชน) ตังอยู่เลขที  ถนนสุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร ได้จดัตังขนึเมือ พ.ศ. ด้วยทุนจดทะเบยีน  ล้านบาท ต่อมาได้เพิมทุนจดทะเบยีนเป็น
90 ลา้นบาท และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตังแต่ปี พ.ศ. หลงัจากนันมกีาร
เพิมทุนหลายครัง จนกระทั ง ปัจจุบนัมทีุนจดทะเบยีนทีจําหน่ายและชําระแล้ว ,  ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน  ลา้นหุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ  บาท เริมแรกของการประกอบธุรกจิเป็นการดําเนินกจิการลงทุน
และจําหน่ายผลติภัณฑ์สิงทอ อุปกรณ์ตัดเยบ็ พลาสติก และมีการขยายธุรกจิหลายแขนงในเวลาต่อมา ปัจจุบนั
แบ่งกลุ่มธุรกจิออกเป็น ธุรกจิสิงทอ พลาสตกิ ยาง โลหะ พลงังาน การคา้ โรงแรม และธุรกจิอนืๆ ในประเทศจนี เช่น
อสงัหารมิทรพัย ์เคม ีเป็นต้น เมอืเวลาเปลยีนไป สถานการณ์ทางเศรษฐกจิเปลียนแปลง การแข่งขนัทางการคา้ทวี
ความรุนแรงมากขึน เมอืปี 50 บรษิัทฯ มกีารปรบัโครงสรา้งช่องทางการจําหน่ายผลติภณัฑ์ โดยเปลียนเป็นให้
บรษิทัในกลุ่มทเีป็นผูผ้ลติสนิคา้ เป็นผูจ้าํหน่ายสนิคา้เองโดยตรง ตามประเภทผลติภณัฑต่์างๆ โดยไม่ต้องจําหน่าย
ผ่านบรษิัทฯ ซึงทําหน้าทีการตลาดให้เหมือนในอดีต เพือความรวดเรว็ คล่องตัว และแข่งขนัได้ในอุตสาหกรรม
ทําให้ปัจจุบนับรษิัทฯ มีนโยบายเป็นบรษิัทลงทุน และการค้า ให้คําแนะนําและบรกิารด้านการจดัการและบรหิาร
การเงนิ และจาํหน่ายสนิคา้ของบรษิทัในกลุ่มบางประเภท ปี  บรษิทัเริมลงทุนในธุรกจิใหม่ คอื โรงพยาบาล ซึง
อยู่ในช่วงกําลงัจะเริมก่อสรา้ง ทังนี กลุ่มบรษิทัฯ แบ่งเป็น บรษิทัย่อย 30 บรษิทั บรษิทัร่วมคา้  บรษิทั บรษิทัร่วม
21 บรษิทั ดงัมรีายละเอยีดต่างๆ ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 13 ขอ้ และขอ้ 15

1.1 คณ ะกรรมการบริษัทฯ มีการก ําหนด วิส ัยท ัศน์ (VISION) พันธ กิจ (MISSION)
เป้าหมาย (GOAL) และกลยทุธ ์ (STRATEGY) ดงันี

วิสยัทศัน์ (VISION)
บรษิทัลงทุนชันนําทไีดร้บัความเชอืถอื ทลีงทุนในธุรกจิหลากหลาย และบรหิารจดัการการลงทุนใหบ้รษิัท

เจรญิเตบิโต และมคีวามมั นคงอย่างยั งยนื โดยมผีลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน

พนัธกิจ (MISSION)
* พฒันาธุรกจิทมีอียู่ ใหเ้ตบิโต แขง็แกร่ง
* ต่อยอดธุรกจิทบีรษิทัในกลุ่มมคีวามชาํนาญ หรอืมอีงคค์วามรู้
* จดัการการลงทุนทมีอียู่ และสรรหาการลงทุนใหม่ๆ ทมีศีกัยภาพระยะยาวและมผีลตอบแทนการลงทุนทีดี
* เสรมิสร้างผู้บรหิารรุ่นใหม่ๆ ทีมีความรู ้ความสามารถ และมีความเป็นผู้นํา สามารถเขา้กบัวฒันธรรม

องคก์ร ทยีดึหลกั คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
* สง่เสรมิและใหโ้อกาสบุคลากร ไดม้กีารพฒันาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนือง
* ปลกูฝังค่านิยมองคก์รทีดอีย่างสบืเนือง
* กํากบัดูแลกจิการใหม้กีารบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามมาตรฐานสากล

เพอืใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด เพิมมูลค่า และใหผ้ลตอบแทนทีเหมาะสม ต่อบรษิทัฯ ผูเ้กยีวขอ้ง และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
ฝ่าย ไดแ้ก่ พนกังาน ผูถ้อืหุน้ หรอืนกัลงทุน ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี คู่แขง่ ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ
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เป้าหมาย (GOAL)
บรษิัทฯ มีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ให้การลงทุนในธุรกิจต่างๆ มีระบบการกํากบัดูแลกิจการทีดี มี

ความเจริญเติบโต มุ่งมั นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้ค่านิยม คุณธรรม คุณภาพ
คุณประโยชน์

กลยทุธ ์ (STRATEGY)
ลงทุนในธุรกจิทมีผีลตอบแทนเหมาะสม โดยคํานึงถงึความเสียงต่างๆ ทอีาจเกดิขนึ พรอ้มทังปรบักลยุทธ์

ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทอีาจเปลยีนแปลงในอนาคต

1.   การเปลียนแปลงและพฒันาการทีสาํคญั
ในปี 8 และในช่วง  ปีทผี่านมา บรษิัทฯ ไม่มกีารเปลียนแปลงโครงสร้าง หรอืลกัษณะการประกอบ

ธุรกจิอย่างมนีัยสาํคญั มเีพยีงการลงทุนเพิม ตามทไีดเ้ปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
แลว้

นิตบิุคคลทบีรษิทัฯ ถอืหุน้ตังแต่รอ้ยละ  ขนึไปของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทังหมดของนิตบิุคคลนัน
มชีอื สถานทตีังสาํนักงานใหญ่ ประเภทธุรกจิ โทรศพัท ์โทรสาร จํานวน และชนิดของหุน้ทีจําหน่ายไดแ้ลว้ทังหมด
ของนิตบิุคคลนัน ปรากฏตามเอกสารแนบในภาคผนวก หมายเลขเอกสารแนบ 5.1.2

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกล ุ่มบริษทั
บรษิทัฯ มโีครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่ม ซึงแบ่งตามประเภทกลุ่มธุรกจิต่างๆ โดยมขีอ้มูลสดัส่วนการ

ถอืหุน้ การลงทุน และอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง ซงึไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบ หมายเลข 5.1.1

1.4 ความสมัพนัธก์บักล ุ่มธรุกิจของผ ูถ้ือห ุ้นใหญ่
บรษิทัฯ ในกลุ่ม แบ่งเป็นบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมคา้ บรษิัทร่วม ซงึแบ่งการดําเนินธุรกจิตามสายผลติภณัฑ์

หรอืประเภทธุรกจิ ซึงอาจมผีู้ถือหุ้นใหญ่ในบางบรษิัทถือหุ้นในรูปของนิติบุคคล  รายการธุรกจิระหว่างกนัเป็นไป
ตามปกตทิางการค้าทั วไป ซงึไม่มกีารแข่งขนักนั ตลอดจนไม่มลีกัษณะการขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายการต่างๆ
ของทุกนิตบิุคคลดําเนินงานเพอืประโยชน์สงูสุดขององคก์รนันๆ เป็นหลกั ทังนี รายละเอยีดของรายการระหว่างกนั
ปี 2558 ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ที  เรอืงรายการระหว่างกนั และเอกสารแนบหมายเลข 5.8 แลว้
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ
บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิดา้นการลงทุนเป็นหลกั และจําหน่ายสนิคา้ของบรษิทัในกลุ่มบางผลติภณัฑ ์เช่น

เทปกาว บรษิทัในกลุ่มทีประกอบธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ ธุรกจิสิงทอ พลาสตกิ ยาง โลหะ คอมพวิเตอร์ โรงแรม นอกจากนี
มกีารลงทุนในธุรกจิพลงังานทังในประเทศ และต่างประเทศ ลงทุนในธุรกจิเคม ีโรงงานพรมรถยนต์ อสงัหารมิทรพัย์
และอนืๆ ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  ทังนีในปีทผี่านมา บรษิทัฯ ไม่มกีารเปลียนแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้
การจดัการ หรอืการประกอบธุรกจิอย่างมนีัยสาํคญั โดยขอ้มูลดงักล่าวปรากฏตามรายละเอยีดในหวัขอ้ “โครงสรา้ง
การจดัการ”

ในปี  บรษิทัฯ เรมิมกีารลงทุนเพิมในธุรกจิใหม่ คอื ธุรกจิโรงพยาบาล ซึงเป็นโครงการร่วมทุน โดย
มโีครงการเงนิลงทุนรวม ,  ล้านบาท มทีุนจดทะเบยีน 847.25 ลา้นบาท สดัส่วนการลงทุนของบรษิัทร้อยละ
47.21 รายละเอยีดปรากฏตามขอ้มลูทไีดเ้ปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้

นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบรษิทัในกลุ่ม คอื ตังแต่ปี  เป็นตน้มา มกีารกําหนดใหบ้รษิทัใน
กลุ่มทีเป็นบรษิัทผลิตสนิค้าเป็นผู้ดําเนินการจําหน่ายสนิค้าเอง ยกเว้น บางผลติภัณฑ์ทีบรษิัทฯ เป็นคู่สญัญากบั
ลูกค้า ทังนีเพือปรบักลยุทธ์การแข่งขนัให้มีความคล่องตัวและทนัเหตุการณ์  อนึง ข้อมูลการประกอบธุรกิจของ
บรษิัทฯ บริษัทย่อย บรษิัทร่วมค้าและบรษิัทร่วม ทีดําเนินงานอยู่ในปัจจุบนั และสดัส่วนการถือหุ้น ปรากฏตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ ปี 2558 ขอ้ 2 ขอ้  ขอ้ และขอ้ 15

นอกจากนี บรษิัทฯ มีโครงสร้างรายได้ ตามสายผลิตภัณฑ์ ซึงมีมากกว่า  กลุ่ม ได้แสดงข้อมูลของ
รายไดท้ไีดจ้ากแต่ละกลุ่มธุรกจิทังในประเทศและต่างประเทศ  ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 5.1 และสามารถ
ดูขอ้มูลผลการดําเนินงานตามแต่ละส่วนงานในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 30 เรอืงขอ้มูลทางการเงนิจําแนก
ตามสว่นงาน
การประกอบธรุกิจ แบ่งตามสายผลติภณัฑ ์หรอืกลุ่มธุรกจิหลกัไดด้งันี

ก. กล ุ่มอตุสาหกรรมการผลิตและการบริการ

. ธรุกิจสิงทอ และผลิตภณัฑเ์สือผา้สาํเรจ็รปู

1.1 บริษทัหลกัประเภทธรุกิจสิงทอ

1.1.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ

กระบวนการผลิตหลัก คือ การผลิตและจําหน่ายผ้าทอ โดยเริมจากกระบวนการปันด้าย ต่อด้วย
กระบวนการทอผ้า นอกจากนี บรษิทัอาจมรีายไดจ้ากผลติภณัฑ์ระหว่างกระบวนการผลติ ได้แก่ การผลติและขาย
เสน้ดา้ย

ผลติภณัฑ์หลกัของบรษิทั คอื ผา้ทอ ซงึผลติตามความต้องการของลูกคา้ โดยมทีังผา้ฝ้าย % ผา้ฝ้าย
ผสมโพลเีอสเตอร ์และ/หรอืใยสงัเคราะหอ์นืๆ ทมีคีุณลกัษณะเฉพาะสาํหรบันําไปผลติผา้ Workwear ทั วไป และผา้ที
ใชใ้นอุตสาหกรรมอนื

ปัจจยัสําคญัทีมผีลกระทบต่อโอกาส หรือข้อจํากดัการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกจิการ
โรงงาน ซงึตอ้งขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ทุก  ปี ซงึฉบบัปัจจุบนัจะครบกาํหนดในวนัที  มกราคม

1.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั
. . .ก นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์
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กลยุทธ ์การแข่งขนั ได้แก่ “การตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั งทางดา้นคุณภาพ ปรมิาณ และ

กาํหนดระยะเวลาสง่มอบสนิคา้ตามกาํหนด”
ลกัษณะลูกค้า ไดแ้ก่ บรษิทัหรอืโรงงานอุตสาหกรรมทีนําผลติภณัฑข์องบรษิทัไปใชเ้ป็นวตัถุดบิเพอืผลติ

ต่อ

กลุ่มล ูกค้าเป้าหมาย ไดแ้ก่ บรษิทัหรอืโรงงานอุตสาหกรรมทังในและต่างประเทศทสีนิคา้มตีราสนิคา้หรอื
เครอืงหมายการคา้ซงึเป็นทรีูจ้กัในระดบันานาประเทศ

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย บรษิัทจําหน่ายสนิค้าโดยตรงให้กบัลูกค้าทั งในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยมสีดัส่วนมูลค่าการขายในประเทศ และต่างประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 22 และ 78 โดยมกีารส่งออก
สนิคา้ใหแ้ก่ประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป และญปีุ่ น

บรษิทัไม่มกีารพงึพงิลกูคา้รายใดรายหนึงเกนิ % ของรายไดร้วม

. . .ข ภาวะการแข่งขนั
จาํนวนค ู่แข่ง ทังในประเทศและต่างประเทศ มปีระมาณ 15 ราย

ขนาดของบริษทัฯ เมอืเทยีบกบัคู่แข่ง อยู่ในระดบัปานกลาง บรษิทัมกีําลงัการผลติทเีหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของลกูคา้ในปัจจุบนั

สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของบรษิทัยงัเป็นทน่ีาเชอืถอืของลูกคา้ ในเรอืงคุณภาพ และการ
สง่มอบ

แนวโน้มภาวะอ ุตสาหกรรม ยงัไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ เช่น ปรมิาณและราคาฝ้ายในตลาดโลก
ปัญหาเศรษฐกจิในยุโรป ความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีน ทศิทางถดถอยของเศรษฐกจิทั วโลก

สภาพการแข่งขนัในอนาคต การแข่งขนัด้านราคายงัคงรุนแรงจากประเทศทีมคีวามได้เปรยีบในเรอืง
ต้นทุนแรงงานตํา และมวีตัถุดบิเอง อย่างไรกต็าม สนิคา้ของบรษิทัยงัคงมคีวามไดเ้ปรยีบในเรอืงคุณภาพ และการ
สง่มอบทตีรงเวลา

1.1.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ

. . .ก การจดัให้ได้มาซึงผลิตภณัฑเ์พือจาํหน่าย

บรษิทัมโีรงงานผลติสนิคา้ จาํนวน  แห่ง ตังอยู่เลขที  หมู่  ถนนสขุมุวทิ (กม. . ) ตําบลบางปใูหม่
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ

กาํลงัการผลิต
1. ปั นด้าย

ปี ปี 7 ปี 2556

กาํลงัการผลิต (พนัปอนด)์ 15,600 15,600 15,600

ผลิตจริง          (พนัปอนด)์ 13,033 13,300 13,814

2. ทอผา้
ปี ปี ปี

กาํลงัการผลิต (พนัเมตร) 23,400 23,400 23,400
ผลิตจริง          (พนัเมตร) 15,635 17,158 17,326
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นโยบายการผลิตทีสาํคญั

บรษิัทมุ่งเน้นผลติสนิค้าสิงทอประเภท Workwear ทเีหมาะสมกบัขดีความสามารถของกระบวนการผลติ
ตามคาํสั งซอืของลกูคา้

การจดัหาวตัถดุิบ

วตัถดุิบหลกัทใีชใ้นการผลติ ไดแ้ก่ ฝ้าย ตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศ % สว่นเสน้ใยสงัเคราะหส์ามารถ
หาซอืไดจ้ากผูผ้ลติภายในประเทศเป็นหลกั และนําเขา้จากต่างประเทศบางสว่น

สภาพปัญหาวตัถดุิบ

การจดัหาวตัถุดบิ อาจมขีอ้จาํกดับางประการ
- การจดัหาวตัถุดบิหลกัประเภทฝ้าย ซงึเป็นผลผลติทางการเกษตรขนึอยู่กบัสภาพอากาศ ต้องนําเขา้จาก

ต่างประเทศ มคีวามผนัผวนดา้นปรมิาณตามฤดกูาลในแต่ละปี รวมถงึสภาวะราคาในตลาดโลก และอตัราแลกเปลยีน
ดว้ย

- การจดัหาเสน้ใยสงัเคราะห์ บางครังตอ้งเปลยีน Supplier รายใหม่ เนืองจาก Supplier รายเดมิหยุด และ
เปลยีนสายการผลติ มผีูผ้ลติน้อยราย ซงึผลติสนิคา้ทมีคีุณสมบตัแิตกต่างกนั ส่งผลใหร้าคาผนัแปรไปตามชนิดของ
ผลติภณัฑแ์ละกลไกของตลาด

จาํนวนผูจ้าํหน่ายวตัถดุิบ ในปี 8 ไดส้ั งซอืวตัถุดบิจากผูจ้าํหน่าย รวม6 ราย

สดัส่วนการซือวตัถดุิบ ในประเทศและต่างประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 34 : 66

การพึงพิงผ ูจ้ดัจาํหน่าย ไม่มกีารพงึพงิผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหนึงเกนิ %

. . .ข ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

บริษัทได้ปฏิบตัิตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรืองการกําจดัสิงปฏิกูล หรอืวสัดุทีไม่ใช้แล้ว พ.ศ.
 ผลการปฏบิตัิงานในระยะเวลา 3 ปีทผี่านมา เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด ไม่มขีอ้พิพาทหรอืถูกฟ้องรอ้ง

เกยีวกบัสิงแวดลอ้มแต่อย่างใด

1.1.4 งานทียงัไม่ส่งมอบ ไม่มี

1.2 บริษทัหลกัประเภทผลิตภณัฑเ์สือผา้สาํเรจ็รปู

1.2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ
บรษิัทประกอบธุรกจิดา้นการผลติ การจดัจําหน่าย และการบรกิาร ผลติภณัฑ์เสือผ้าสาํเรจ็รูป โดยได้

ดาํเนินการผลติสนิคา้เพอืสนองความตอ้งการของลกูคา้  กลุ่มหลกั คอื

. สนิคา้ประเภทแฟชั น ประกอบดว้ย
- เสอืเชติ ทาํจากผา้ทอ
- เสอืโปโล ทาํจากผา้ยดื
- เสอืผา้ขายตาม Catalog

2. สนิคา้ประเภท Workwear ประกอบดว้ย
- ชุดทาํงานทั วไป
- ชุดทาํงานทใีชผ้า้พเิศษ เช่น ผา้กนันํา กนันํามนั และผา้กนัไฟลาม
- ชุดทาํงานตามวชิาชพี (Career Workwear)
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ปัจจยัสาํคญัทีมีผลกระทบต่อโอกาส หรอืข้อจาํกดัการประกอบธรุกิจ

1) สภาวะเศรษฐกจิของประเทศผูซ้ือ คอื สภาพเศรษฐกจิของประเทศสหรฐัอเมรกิาฟืนตวัขนึเลก็น้อยแต่
ยงัไม่กลบัสู่สภาพเดมิ และประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรปยงัอยู่ในสภาพซบเซาอย่างต่อเนือง ยงัไม่มทีที่าว่าจะฟืน
ตวั ทาํใหก้ารซอืสนิคา้ประเภท Workwear ลดลง

2) ปัญหาพฤติกรรมการซือของลูกค้า ลูกค้าทุกรายจะให้ Lead Time ในการสั งซอืน้อยลง และสั งซือ
สนิคา้ตามจาํนวนทตีอ้งการไม่มกีารสตอ็กสนิคา้ ทาํใหป้รมิาณการขายต่อครังลดลง

3) ปัญหาแรงงาน ยงัเป็นปัญหาต่อเนืองถงึแม้ว่าค่าแรงในประเทศไทยจะสงูกว่าประเทศคู่แข่ง แต่กย็งั
ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทุกระดบัโดยเฉพาะแรงงานทมีทีกัษะฝีมอืสงู

1.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั
. . .ก นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์

ลกัษณะลูกค้า บรษิทัฯ มลีกูคา้แยกเป็น  กลุ่มหลกั ตามประเภทของผลติภณัฑ ์คอื
.  สนิคา้ประเภท Fashion ไดแ้ก่ เสอืเชติ เสอืโปโล ฯลฯ
.  สนิคา้ประเภท Workwear ไดแ้ก่ ชุดทาํงาน

กลุ่มล ูกค้าเป้าหมาย
1. สนิคา้ประเภท Fashion ลกูคา้เป้าหมายจะเป็นผูท้ขีายสนิคา้ Brand name
2. สนิคา้ประเภท Workwear ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย คอื ลกูคา้ทขีายตรงใหผู้บ้รโิภคคนสดุทา้ย

กล่าวคอื ลกูคา้จะเป็นผูก้ระจายสนิคา้ไปตามรา้นต่างๆ เพอืใหผู้บ้รโิภคคนสดุทา้ยมาซือไปใชใ้นลกัษณะการขายปลกี
ลกูคา้ทเีป็นโรงงานซอืไปเพอืเป็นชุดทํางานของพนกังาน  ลกูคา้กลุ่มนีจะเป็นโรงงานหรอืบรษิทัฯ

ทตีอ้งการสนิคา้คุณภาพสงู

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย
บรษิัทฯ มุ่งทจีะขายให้กบัลูกคา้โดยตรง เนืองจากบรษิัทฯ ต้องการใหบ้รกิารและจดัทําสนิค้าให้

ตรงกบัความต้องการของลูกค้าหลกั (Principle) และมกีารร่วมพฒันาสนิค้าใหม่ ถึงแม้ว่าลูกค้าบางรายจะมี Buyer
Agent เขา้มาเกยีวขอ้งแต่บรษิทัฯ กม็กีารตดิต่อโดยตรงกบัลกูคา้เกียวกบัตวัผลติภณัฑแ์ละราคา

สดัส่วนการจดัจาํหน่ายในประเทศและส่งออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ
- สดัสว่นการจาํหน่ายในประเทศ คดิเป็น 11.03 %
- สดัสว่นการจาํหน่ายต่างประเทศ คดิเป็น 88.97 %
- ตลาดต่างประเทศประกอบดว้ย ประเทศแถบสแกนดเินเวยี ยุโรป และญปีุ่ น
- การพงึพงิลกูคา้ ไม่มกีารพงึพงิลกูคา้รายใดรายหนึง เกนิ % ของรายไดร้วม

. . .ข ภาวะการแข่งขนั
จาํนวนค ู่แข่งขนัโดยประมาณ อุตสาหกรรมเสอืผา้สาํเรจ็รปูในประเทศไทย มผีูผ้ลติรายใหญ่และ

รายเลก็ไม่ตํากว่า 100 ราย ซงึมกีลุ่มลูกคา้เป็นของตนเอง การแข่งขนัจงึเป็นการแข่งขนักบัตวัเอง เพอืรกัษาลูกค้า
ไว้ ทังด้านการพฒันาสนิค้า ด้านการผลติ และต้นทุน ดงันัน การพฒันาปรบัปรุงคุณภาพ บุคลากรคอืจุดสําคญัที
บรษิทัจะตอ้งดาํเนินการอยู่ตลอดเวลา

ขนาดของบริษทัเมอืเทยีบกบัคู่แขง่รายอนืๆ ในประเทศไทย ถอืว่าเป็นขนาดกลาง
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แนวโน้มสภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต
อุตสาหกรรมผลิตเสือผ้าสําเร็จรูป เป็นอุตสาหกรรมทีพึงพาการใช้แรงงานเป็นหลกั (Labour

intensive) และเป็นอุตสาหกรรมทีต้องใช้พนักงานทีมีความชํานาญ (Skill Labour) เพือผลติสนิค้าทีมีคุณภาพสูง
การสร้างความชํานาญให้พนักงานเย็บสามารถผลิตสนิค้าทีมีคุณภาพสูงได้ จําเป็นต้องใช้เวลาอย่างต่อเนืองไม่
ตํากว่า  ปี เพราะฉะนันจงึถอืไดว้่า บรษิัทฯ ยงัมโีอกาสทีจะผลติและจําหน่ายเสือผา้สาํเรจ็รูปไดอ้กีระยะเวลาหนึง
แต่ตอ้งคดัสรรลูกคา้ผู้ทตีอ้งการสนิคา้ทีมคีุณภาพสงู ดงันัน อุตสาหกรรมเสอืผา้สาํเรจ็รปู จะยงัคงเป็นอุตสาหกรรมที
สามารถยนือยู่ได ้แต่จะลดปรมิาณลง เนืองจากสนิค้าคุณภาพตําราคาถูกจะยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศอืน แต่
สนิคา้คุณภาพสงูราคาเหมาะสมจะยงัอยู่ได้

สภาพการแข่งขนัในอนาคต ถือว่าโดยรวมมสีภาพการแข่งขนัสงู แต่บรษิัทมกีารปรบัฐานลูกค้า
โดยเลอืกลูกคา้ทีขายสนิคา้ Brand name สาํหรบัสนิคา้ประเภท Fashion และคดัเลอืกลูกคา้ทีขายสนิคา้ใหผู้บ้รโิภค
โดยตรงสําหรบัสินค้าประเภท Workwear นอกจากนี บริษัทฯ ต้องมุ่งทีจะแสวงหาลูกค้าทีเป็นเจ้าของ Brand
(Principle) แทนการขายผ่าน Agent เพือเป็นการตัดคนกลาง และสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรง
เป้าหมาย และมโีอกาสทจีะร่วมมอืกบัลกูคา้ในการพฒันาผลติภณัฑ ์ซึงจะนําไปสูก่ารไดใ้บสั งซอืในทสีดุ

1.2.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ
. . .ก การจดัให้ได้มาซึงผลิตภณัฑเ์พือจาํหน่าย

บรษิัทฯ มีโรงงานผลติสนิค้า จํานวน  แห่ง ตังอยู่เลขที  หมู่  ถนนสุขุมวิท (กม. . )
ตําบลบางปใูหม่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ

การจดัหาวตัถดุิบ

วตัถดุิบหลกั เฉพาะเสอืผา้สาํเรจ็รปู แยกไดเ้ป็น  ประเภท
1. ผา้
2. อุปกรณ์การตดัเยบ็

สดัส่วนการซือวตัถดุิบ
บรษิัทฯ จดัหาผ้าจาก  แหล่ง คอื การนําเขา้จากต่างประเทศ ซึงซอืตามทลีูกค้าเป็นผู้กําหนด

แหล่งซอืในอตัรารอ้ยละ 42.16 และการซอืภายในประเทศ ในอตัรารอ้ยละ 57.84
ทังนี ไม่มกีารพงึพงิผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหนึง เกนิ % ของรายไดร้วม

. . .ข ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
ปกต ิอุตสาหกรรมเสือผ้าสาํเรจ็รูปจะไม่สรา้งมลภาวะใหเ้กดิปัญหาต่อสิงแวดลอ้ม อย่างไรกต็าม

บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัของหน่วยงานโดยเคร่งครดั ผลการปฏบิตังิานในระยะเวลา 3 ปีทผี่านมา เป็นไป
ตามทกีฎหมายกาํหนด ไม่มขีอ้พพิาทหรอืถูกฟ้องรอ้งเกียวกบัสิงแวดลอ้มแต่อย่างใด

1.2.4 งานทียงัไม่ส่งมอบ ไม่มี

. ธรุกิจพลาสติก ยาง และโลหะ
2.1 บริษทัหลกัโรงงานอตุสาหกรรมผลิตพลาสติก

2.1.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ แยกตามประเภทลกูคา้ทจีา้งผลติมดีงันี
1. ชินส่วนพลาสติก ประกอบด้วย ชินส่วนยานยนต์  ชินส่วนเครอืงใช้ไฟฟ้า ชินส่วนพลาสติก

สาํหรบัผลติภณัฑท์ใีชใ้นครวัเรอืน และชนิสว่นกระตกินํา เป็นตน้
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.  แม ่พิมพ์ฉีดพลาสติก บริษัทพัฒนาการออกแบบให้มีความรวดเร็วและแม่นยํา โดยการนํา

เท คโนโลยี CAD (Computer Aided Design) และ CAM (Computer Aided Manufacturing) ม าใช้  และผลิต
แม่พิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีการขึนรูปแม่พิมพ์ด้วยความเร็วสูง (High Speed Machining) เพือสนับสนุนการผลิต
ชนิส่วนพลาสติก ประกอบดว้ย แม่พมิพท์เีป็นชนิส่วนยานยนต์ แม่พมิพ์ทเีป็นชนิส่วนเครอืงใชไ้ฟฟ้า และแม่พมิพ์
อนืๆ ทลีกูคา้เป็นผูจ้า้งทาํ

3. งานพ่นสีพลาสติก สาํหรบัชนิงานพลาสตกิในขอ้  ซงึตอ้งการความสวยงามทังสแีหง้เรว็และแหง้ชา้

บรษิทัไม่มปัีจจยัสาํคญัทีมผีลกระทบต่อโอกาส หรอืขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกจิ

2.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั

2.1.2.ก นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการทีสาํคญั

กลยุทธก์ารแข่งขนั
บรษิทัมคีวามมุ่งมั นในการทจีะผลติสนิคา้ทมีคีุณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในดา้นของ

ราคาทีแข่งขนักับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการส่งมอบทีตรงต่อเวลา และคํานึงถึงผลกระทบทีมีต่อ
สิงแวดลอ้ม และความปลอดภยัภายในองคก์ร

ลกัษณะลูกค้า ได้แก่ บรษิัทหรอืโรงงานอุตสาหกรรมทีนําชนิส่วนไปใช้ในการประกอบรถยนต์
จกัรยานยนต์ เครืองใช้ไฟฟ้า และกลุ่มอุตสาหกรรมอืนๆ เช่น เครอืงใช้ในครวัเรือน เฟอร์นิเจอร์ และเครืองใช้
สาํนกังาน

กลุ่มล ูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ บรษิัทหรอืโรงงานอุตสาหกรรมทีผลติรถยนต์ จกัรยานยนต์ทีมี
ชอืเสยีงเป็นทรีูจ้กัในระดบันานาประเทศ

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย บรษิัทรบัจ้างการผลติและขายโดยตรงกบัลูกค้า ซึง
ลกูคา้ดงักล่าวมฐีานการผลติสว่นใหญ่อยู่ในประเทศ มสี่วนน้อยเท่านันอยู่ต่างประเทศ โดยในปี 2558 มสีดัสว่นมลูค่า
การขายต่างประเทศรอ้ยละ  ในประเทศรอ้ยละ

บรษิทัมกีารสง่ออกสนิคา้ ไปยงัประเทศในแถบเอเชยีและยุโรป

ในปี 2558 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้รายใหญ่มากกว่ารอ้ยละ  ของรายไดร้วม จากกลุ่ม
ลกูคา้  กลุ่ม คอื กลุ่มรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์

สดัส่วนการจําหน่ายในระยะเวลา 3 ปีทผี่านมา มีสดัส่วนรอ้ยละของยอดขายรวมแบ่งตามกลุ่ม
ลกูคา้หรอืผลติภณัฑ ์ไดด้งันี

กล ุ่มผลิตภณัฑ์ ปี (%) ปี 2557 (%) ปี 2556 (%)
1. ชนิสว่นพลาสตกิ 88.13 90.37 86.82
2. ผลติแม่พมิพ์ 6.02 2.78 7.48
3. รายไดอ้นืๆ 5.85 6.85 5.70

รวม 100.00 100.00 100.00

บรษิทัฯ ไม่มกีารพงึพงิลกูคา้รายใดรายหนึงเกนิ % ของรายไดร้วม

2.1.2.ข ภาวะการแข่งขนั

สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม

ในปี 2558 มกีารแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง โดยเน้นในดา้นราคา คุณภาพของงาน และการส่งมอบทีตรงต่อ
เวลา ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกจิตกตํา และความขดัแยง้ทางการเมอืงทีมอีย่างต่อเนือง ประกอบกบัการยา้ยฐาน
การผลติของผูผ้ลติชนิส่วนในต่างประเทศเขา้มาในประเทศไทย ทาํใหแ้นวโน้มการแขง่ขนัยิงทวคีวามรุนแรงเพิมมาก
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ขนึ เนืองจากคู่แข่งเหล่านันทีย้ายฐานมาจากต่างประเทศ มีความสมัพันธ์อนัดีกบัลูกค้าของบริษัทฯ ทําให้เพิม
จาํนวนคู่แขง่ขนั รวมถงึมกีารนําเทคโนโลยทีทีนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการผลติของคู่แขง่ดว้ย

ในปี คาดว่าสภาวะเศรษฐกจิและความเชอืมั นทางดา้นการเมอืงมแีนวโน้มทีดขีนึ ส่งผลให้ยอดการ
สั งซอืของบรษิัทฯ มแีนวโน้มเพมิขนึ เมอืเปรยีบเทยีบกบัปี ในขณะเดยีวกนัการแข่งขนัด้านราคามแีนวโน้ม
สงูขนึ

ปัจจุบนั บรษิทัมคีู่แขง่ทางการคา้หลกัๆ แบ่งแยกตามกลุ่มธุรกจิ ดงันี
- กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต ์คู่แขง่ขนัหลกัมี  ราย จากเดมิมี  ราย
- กลุ่มอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต ์คู่แขง่ขนัหลกัมี  ราย จากเดมิมี  ราย
- กลุ่มอุตสาหกรรมเครอืงใชไ้ฟฟ้า คู่แขง่ขนัหลกัมี  ราย จากเดมิมี  ราย
- กลุ่มอุตสาหกรรมอนืๆ อาท ิเช่น อุตสาหกรรมเครอืงใชใ้นครวัเรอืน คู่แขง่ขนัหลกัมี 6 ราย ซงึมเีท่าเดมิ

แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต

แนวโน้มการแขง่ขนัในกลุ่มธุรกจินีสงูขนึมาก ซงึมสีาเหตุมาจากทังปัจจยัภายในและภายนอกประเทศ เช่น
ต้นทุนการผลิตทีปรบัสูงขึนอย่างต่อเนือง ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงผลกระทบจากการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซยีน (AEC) ซงึจะทําใหป้ระเทศเพอืนบา้นมศีกัยภาพในการแขง่ขนัสงูขนึ สิงเหล่านีทาํใหบ้รษิทัในกลุ่ม
ต้องปรบัตวัให้ทนัต่อสถานการณ์อย่างต่อเนือง เพอืใหแ้ข่งขนัได้ในอุตสาหกรรม ดงันัน บรษิทัฯมกีารยกระดบัการ
บรหิารใหม้ปีระสทิธผิลสูง ความรวดเรว็ในการตอบสนองและพฒันาสนิค้า ปรบัปรุงคุณภาพสนิคา้ให้ดขีึน ควบคุม
ต้นทุนให้มีประสทิธภิาพ ส่งมอบสนิค้าได้ตามกําหนด การปรบัปรุงกรรมวธิกีารผลิตให้ทนัสมยัและใช้แรงงานให้
น้อยลง รวมถงึการรกัษาสภาพแวดลอ้มเพอืความยั งยนื

2.1.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ
การจดัใหไ้ดม้าซงึผลติภณัฑเ์พอืจาํหน่าย บรษิทัมโีรงงานอุตสาหกรรมผลติพลาสตกิ จาํนวน 2 โรงงาน ซงึ

ตังอยู่ที
1. เลขที 11/1 หมู่ที 14 เขตนิคมอุตสาหกรรมบางชนั ถ.เสรไีทย แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพฯ

10510
(ปัจจุบนัเปลยีนทอียู่เป็น เลขที /  ซอยเสรไีทย  แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพมหานคร)

2. เลขที 99/8 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด (กม.38) ต.บางสมคัร อ.บางปะกง จ. ฉะเชงิเทรา

. . .ก ปริมาณการผลิต คดิเป็นจาํนวนชั วโมงการทาํงานของเครอืงจกัร

ปี ปี 2557 ปี 2556

กาํลงัการผลติเตม็ที 676,800 676,800 676,800
ชั วโมงการทาํงานของเครอืงจกัร (ช.ม.)
ปรมิาณการผลติจรงิ 413,200 428,015 439,920
ชั วโมงการทาํงานของเครอืงจกัร (ช.ม.)
อตัราการใชก้าํลงัการผลติ %                  61 63 65
อตัราการเพิม (ลด) ของปรมิาณการผลติ % (3.46) (2.71) (10.13)
จาํนวนกะ ทผีลติไดค้อื 3 กะ  จาํนวนกะทผีลติจรงิ คอื 3 กะ
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นโยบายการผลิตทีสาํคญั บรษิทัมนีโยบายทจีะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในดา้นคุณภาพ ราคา

การส่งมอบ และความต้องการทางเทคนิคต่างๆ เช่น ลูกค้ารอ้งขอการตรวจสอบสารปนเปือนต่างๆ ทมีใีนวตัถุดบิ
เพอืแน่ใจว่าชนิสว่นทผีลติออกไปจะไม่มผีลในทางลบต่อผูบ้รโิภค

การจดัหาวตัถดุิบและผ ูจ้าํหน่าย

วตัถุดบิทสีาํคญั คอื เมด็พลาสตกิ ไม่สามารถทีจะหาวสัดุอนืมาทดแทนได ้ ซงึแหล่งทมีาของวตัถุดบิ มกีาร
สั งซอืจากในประเทศ  และต่างประเทศ ทังนี  ผลการเปลยีนแปลงเทคโนโลย ีไม่มผีลกระทบต่อการใชว้ตัถุดบิ

สภาพปัญหาเกียวกบัการใช้วตัถดุิบ

ปัญหาสําคญัทจีะส่งผลกระทบต่อวตัถุดบิ คอื ราคานํามนั ซงึเป็นปัจจยัทอีาจทําให้เกดิการเปลียนแปลง
ราคาของเมด็พลาสตกิทเีป็นวตัถุดบิหลกั

ผูจ้าํหน่ายวตัถดุิบและจาํนวนสดัส่วนการซือภายในประเทศและต่างประเทศ

สัดส่วนในการสั งซือวัตถุดิบภายในประเทศ 100% โดยสั งซือจากผู้จําหน่ายจํานวนหลายราย
บรษิัทไม่มีการพึงพิงการซือวตัถุดิบจากผู้จําหน่ายรายใดรายหนึงเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซือ

วตัถุดบิทังหมด
. . .ข ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

บรษิทัไดด้ําเนินการขออนุญาตกรณีการนําสิงปฏกิูลหรอืวสัดุเหลอืใชซ้ึงมลีกัษณะ และคุณสมบตัิ
เป็นไปตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรืองการกําจดัสิงปฏกิูลหรอืวสัดุทีไม่ใช้แลว้ (พ.ศ. ) และประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรอืง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัเิกียวกบัการจดัการสิงปฏกิูลหรอืวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ (พ.ศ.

) ออกนอกบรเิวณโรงงานทุกครังก่อนนําไปกาํจดั
สรุป ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมไดด้ําเนินการปฏบิตัิจรงิในระยะเวลา 3 ปีทผี่านมา เป็นไปตามที

กฎหมายกาํหนดอย่างเคร่งครดั
ข้อพิพาทหรอืถกูฟ้องรอ้งเกียวกบัสิงแวดล้อม - ไม่มี -

2.1.4 งานทียงัไม่ส่งมอบ
ในปี  บรษิัทมมีูลค่างานทียงัไม่ส่งมอบ ประมาณ  ลา้นบาท ซงึเป็นไปตามปกตขิองธุรกจิจะ

สง่มอบในระยะเวลา -  ปี

2.2 บริษทัหลกัโรงงานอตุสาหกรรมประเภทยาง

2.2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑป์ระเภทยาง
ผลติภัณฑ์ของบรษิัท ประกอบด้วย เสน้ยางยืดและแถบยางยืด (Rubber Thread and Rubber

Tape), ยางยดืถกั (Elastic Braid) ยางยดืทอ และโครเชต์ (Elastic Webbing and Crochet) และเสน้ยางหุ้ม
(Covering Yarn) ผา้ยดืพนัเคลด็ (Elastic Bandage) เขม็ขดัพยุงหลงั (Back Support Belt) แถบยางรดัหา้มเลอืด
ในการผ่าตดั (Esmark Bandage) แถบยางรดัสาํหรบัการหา้มเลอืด/เจาะเลอืด และยางยดืเพือการออกกาํลงักายและ
กายภาพบาํบดั (Exercise/Therapy Band) ภายใตเ้ครอืงหมายการคา้ตรา “VENUS”

ผลติภณัฑข์องบรษิทัสว่นใหญ่จะใชเ้ป็นวตัถุดบิของผลติภณัฑอ์นื เช่น อุตสาหกรรมผ้าออ้มสาํเรจ็รูป
เด็กและผู้ใหญ่ อุตสาหกรรมเสือผ้าและสิงทอ อุตสาหกรรมเครืองมือแพทย์ หรือนําไปใช้งานทางด้านอืนๆ ตาม
ประเภทธุรกจิของลกูคา้
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั มีลกัษณะดงันี

1. กล ุ่มยางยืดสาํหรบัผ้าอ ้อมส ําเรจ็รปู ยางยดืในกลุ่มนีได้แก่ เสน้ยางยดื (Rubber Thread) ทีใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลติผ้าออ้มสาํเรจ็รูป โดยแปรสภาพจากยางแท่ง ซงึมทีังยางธรรมชาติและยางสงัเคราะห์ บรษิทั
สามารถผลติไดต้ามขนาด และผลติเสน้ยางยดืหลากหลายขนาดตามความตอ้งการของลกูคา้ เพอืนําไปผลติเป็นสว่น
ขอบขา และขอบเอวทังในผา้ออ้มสาํเรจ็รปูสาํหรบัเดก็และผูใ้หญ่ (Disposable Diaper)

2. กล ุ่มยางยืดสาํหรบังานเสือผ้าและสิงทอ ยางยดืในกลุ่มนีไดแ้ก่ แถบยางยดื (Rubber Tape) ยางยดื
ถกั (Elastic Braid) ยางยืดทอ และโครเชต์ (Elastic Webbing & Crochet) เส้นยางหุ้มด้าย (Covering Yarn) ยาง
ยดืในกลุ่มนีส่วนใหญ่ใชเ้ป็นสว่นประกอบของการตดัเยบ็เสือผา้สาํเรจ็รปู เช่น ขอบขาและขอบเอวของกางเกงชันใน
ขอบชุดว่ายนําเป็นตน้

3. กล ุ่มยางยืดทีเป็นอปุกรณ์ทางการแพทย์ ยางยดืในกลุ่มนีไดแ้ก่
ผ้ายืดพัน เคล ็ด (Elastic Bandage) ใช้ในการป้องกันและรักษาอาการเคล็ด ที เกิดจากกิจกรรมใน

ชวีติประจาํวนั รวมถงึกจิกรรมสนัทนาการอนืๆ โดยนิยมใชก้นัแพร่หลายทังในวงการแพทย ์และวงการกฬีา
เขม็ขดัพยุงหลงั (Back Support Belt) ใช้ในการป้องกนัและรกัษาอาการปวดหลงัทีเกดิจากการทํางาน

และกจิกรรมในชวีติประจาํวนั โดยมทีังแบบทใีชส้าํหรบังานหนกัในอุตสาหกรรมและแบบทีใชส้าํหรบับุคคลทั วไป
ยางรดัห้ามเล ือด (Esmark Bandage) ใชส้าํหรบัหา้มเลอืดในการผ่าตดัเลก็บรเิวณมอืและเทา้
แถบยางรดัส ําหรบัเจาะเล ือด (Tourniquet) ใช้ในการรดัแขนเพือเกบ็เลือดไปตรวจในห้องปฏิบตัิการ

หรอืการบรจิาคโลหติ
4. ยางยืดเพือการออกกาํลงักายและกายภาพบาํบดั (Exercise Bands) ใช้ในการออกกําลงักาย มี

แรงตา้นหลายระดบั เพอืใหส้ามารถใชอ้อกกาํลงักายไดห้ลากหลายระดบั รวมถงึการทาํกายภาพบาํบดัสาํหรบัผูป่้วย
และผู้สงูอายุ การออกกําลงักายดว้ยยางยดืมคีวามสะดวกสบายเนืองจากไม่ต้องใชพ้ืนทมีากและสามารถพกพาได้
ดงันันผูใ้ชจ้งึสามารถออกกาํลงักายไดทุ้กที ทุกเวลาตามทตีอ้งการ

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน OEKO-TEX STANDARD 100 ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
ระบบการจดัการสิงแวดลอ้มมาตรฐาน ISO 14001 และมาตรฐานขององคก์ารอาหารและยา (อย.)

บรษิทัไม่มปัีจจยัสาํคญัใดทมีผีลกระทบต่อโอกาส หรอืการประกอบธุรกจิ

2.2.2 การตลาด และภาวะการแข่งขนั

2.2.2.ก การตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการทีสาํคญัในปีทีผ่านมา

บรษิทัมแีผนการตลาดของผลติภณัฑ ์โดยแบ่งตามกลุ่มลกูคา้ดงันี
ลูกค้ากล ุ่มอตุสาหกรรมเสือผา้สาํเรจ็รปู ลกูคา้กลุ่มนีเป็นลูกคา้หลกัของบรษิทั บรษิทัฯมแีผนการตลาด

สาํหรบัลูกค้าในประเทศซึงอยู่ในอุตสาหกรรมสิงทอ โดยผลติสนิค้าตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
โดยคํานึงถงึคุณภาพและส่งมอบให้ทนัตามกําหนด นอกจากลูกค้าในประเทศแลว้ ตั งแต่ปี  บรษิัทฯได้ขยาย
ตลาดสาํหรบัลกูคา้กลุ่มนีในประเทศเวยีดนามโดยผ่านทางโรงงานผูผ้ลติและเจา้ของแบรนด ์ทาํใหย้อดขายจากตลาด
ของลกูคา้อุตสาหกรรมเสอืผา้สาํเรจ็รปูในประเทศเวยีดนามมมีากขนึในปี

ลูกค้ากล ุ่มอ ุตสาหกรรมผ้าอ้อมสาํเรจ็รปู จากภาวะการแข่งขนัทีรุนแรงภายใต้สภาวะเศรษฐกจิโลกที
ยงัคงชะลอตวั ลูกคา้กลุ่มนีของบรษิทัฯมยีอดขายชะลอตวั มสีว่นแบ่งตลาดลดลงในปี  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯมี
แผนการตลาดทีจะขยายตลาดในส่วนของผ้าออ้มสําเรจ็รูปสําหรบัผู้ใหญ่ โดยร่วมมอืกบัผู้ผลติผ้าอ้อมรายย่อย ซึง
เป็นลกูคา้หลกัของบรษิทัฯ ซึงคาดว่าจะมตีลาดทสีามารถเตบิโตไดใ้นอนาคต

กลุ่มอ ุปกรณ์ทางการแพทย์ ยอดขายผลติภณัฑ์กลุ่มนีของบรษิัทยงัคงเติบโตอย่างต่อเนืองในปี 2558
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัทีรุนแรงทังตลาดในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2558 บรษิัทประสบความสําเรจ็ใน
การได้รบัการรบัรองระบบบรหิารจดัการคุณภาพอุตสาหกรรมเครืองมือแพทย์ ISO 13485 ซึงถือเป็นก้าวย่างที
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สาํคญัในการขยายตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมเครอืงมอืแพทยใ์นอนาคต

กลุ่มอ ุปกรณ์เพื อการออกกาํลงักายและกายภาพบาํบดั บรษิัทสามารถสร้างยอดขายจากผลติภณัฑ์
กลุ่มนีในตลาดประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้ย่างมั นคงในส่วนของยางสงัเคราะห์ แต่ยงัคงไม่สามารถพฒันาผลติภณัฑ์
จากยางธรรมชาตใิหม้คีุณภาพทดัเทยีมกบัผูนํ้าตลาดรายใหญ่เพือขยายตลาดต่อไปได ้ในสว่นของตลาดในประเทศ
บรษิทัไดเ้พิมช่องทางการจดัจําหน่ายผ่านทางเวบ็ไซต์ซอืขายออนไลน์ทําใหย้อดขายมกีารเตบิโตแต่มูลค่ายงัไม่สูง
เนืองจากผลติภณัฑย์งัไม่เป็นทนิียมอย่างแพร่หลายในตลาดประเทศไทย

กลยุทธก์ารแข่งขนั

การพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการภายในเพอืใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด เพอืใหส้ามารถตอบสนองรบัการ
เปลยีนแปลงของความต้องการของตลาดและเกดิการประหยดัจากความเรว็ (Economy of Speed) เป็นสว่นสาํคญัที
จะทาํใหบ้รษิทัสามารถแขง่ขนัในสภาวะตลาดทมีกีารแขง่ขนัรุนแรงได้

การควบคุมคุณภาพของสนิคา้ มกีารสง่มอบทตีรงเวลา รวมทังดูแลใหบ้รกิารโดยมลีกูคา้เป็นจุดศนูยก์ลาง
ถอืเป็นสว่นสาํคญัทจีะสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ เพอืไม่ใหเ้ปลยีนไปใชส้นิคา้ของคู่แข่ง โดยเฉพาะในสภาวะที
ตลาดมกีารแขง่ขนัดา้นราคาทรุีนแรง

ลกัษณะลูกค้า

กลุ่มลูกคา้หลกัของบรษิทั ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผูผ้ลติ และเจา้ของตราสนิคา้ มทีั งในส่วนของโรงงานผลติ
ผา้ออ้มสาํเรจ็รูป ชุดชนัใน และชุดว่ายนํา ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ทตีดิต่อซอื-ขายกนัมานาน และมคีวามสมัพนัธท์ีดต่ีอ
กนั บรษิทัยงัคงใหค้วามสําคญักบัการร่วมเป็นส่วนหนึงในการพฒันาร่วมกบัลูกคา้ ทังในส่วนของผลติภณัฑ์ ระบบ
การสง่มอบ รวมถงึการจดัการดา้นอนืๆ เพอืใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในห่วงโซ่อุปทาน

กลุ่มล ูกค้าเป้าหมาย
- กลุ่มโรงงานผูผ้ลติและเจา้ของตราสนิคา้ทังในสว่นของผา้ออ้มสาํเรจ็รปู ชุดชันใน และชุดว่ายนํา
- กลุ่มผูว้่าจา้งผลติ โดยบรษิทัฯ ผลติสนิคา้ทีเป็นตราสนิคา้ของลกูคา้
- กลุ่มโรงงานขนาดเลก็ และผูบ้รโิภค บรษิทัฯ ขายผ่านทางผูค้้าสง่ทังในและต่างประเทศ
- กลุ่มบรษิทัฯ ผูข้ายเครอืงมอื และอุปกรณ์ทางการแพทย์

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย
บริษัทจะผลิตและจําหน่ายโดยตรงสําหรบัโรงงานทีมีศักยภาพเพียงพอในการสั งซือด้วยตนเอง และ

จาํหน่ายผ่านตวัแทนจาํหน่ายทังคา้ปลกี และคา้สง่สาํหรบักลุ่มลกูคา้ทีไม่ตอ้งการสั งซอืในปรมิาณมาก
บรษิทัสง่ออกสนิคา้ไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต้

2.2.2.ข ภาวะการแข่งขนั
แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต

เนืองจากสภาวะเศรษฐกจิโลกทชีะลอตวัลง ทาํใหผู้ผ้ลติสนิคา้ตระหนกัถงึความสาํคญัเรอืงการลดตน้ทุนใน
การดําเนินงานในทุกๆ ดา้น ทําใหก้ลยุทธก์ารหาแหล่งวตัถุดบิทีมรีาคาตําทสีุดเป็นหนึงในแนวทางทผีูผ้ลติสนิคา้ให้
ความสาํคญัมากขนึอย่างต่อเนือง และถงึแมว้่าผูผ้ลติสนิคา้ตอ้งการวตัถุดบิทมีรีาคาตํา  แต่กย็งัมคีวามตอ้งการสนิคา้
ทีมีคุณภาพดี การส่งมอบทีรวดเรว็และตรงเวลา รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการทีรวดเร็ว ดงันัน ผู้ผลิต
วตัถุดิบจําเป็นจะต้องมีการปรบัตัวให้เป็นไปตามทิศทางของตลาด โดยหาแนวทางในการลดต้นทุน การเพิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความต้องการของตลาดทีมีการ
เปลยีนแปลงอยู่ตลอดเวลา  โดยคู่แขง่ทสีาํคญัในตลาดโลกยงัคงเป็นประเทศจนี และอนิเดยี
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2.2.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ
2.2.3.ก ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึงผลิตภณัฑ ์เพือจาํหน่ายในปีทีผ่านมา

บรษิัทมโีรงงานตังอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชนั จํานวน  หลงั และทบีางปะกง จํานวน  หลงั และ
คลงัสนิคา้ทตีราด  หลงั

ปริมาณการผลิต  ปี ทผี่านมา มดีงันี
ปรมิาณการผลติรวม (หน่วย : พนักโิลกรมั)

ปรมิาณการผลติจรงิ หน่วย ปี ปี 2557 ปี 2556
เสน้ยาง, แถบยาง, สายยางยดื พนักโิลกรมั 2,909 2,884 3,198

นโยบายการผลิตทีสาํคญั เป็นการผลติสนิค้ามคีุณภาพเพอืจําหน่ายตามมาตรฐานทกีําหนด และมกีาร
ผลติตามคาํสั งซอืของลกูคา้ดว้ย

การจดัหาวตัถดุิบและผ ู้จาํหน่ายวตัถดุิบ
วตัถดุิบหลกัทีใช้ในการผลิต คอื ยางธรรมชาติ โดยบรษิัทได้ซอืวตัถุดบิจากบรษิัทในกลุ่มโดยมแีหล่ง

วตัถุดบิทจีงัหวดัจนัทบุรแีละจงัหวดัตราด และจากภายนอก วตัถุดบิทใีชส้ว่นใหญ่ซอืภายในประเทศเพอืจํากดัความ
หลากหลาย ซงึอาจสง่ผลกระทบถงึคุณภาพของผลติภณัฑ ์ทาํใหไ้ม่มปัีญหาทางดา้นคุณภาพของวตัถุดบิ

บรษิัทมคีวามเขม้งวดในเรอืงคุณภาพของยางพารา ซึงเป็นวตัถุดบิหลกัทนํีามาใชใ้นกระบวนการผลติ ได้
ออกตรวจเยยีมผูข้ายเป็นประจําทุกปี โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืใหว้ตัถุดบิทนํีามาผลติไดคุ้ณภาพ และร่วมมอืกบัผูข้าย
พฒันาและปรบัปรุงคุณภาพวตัถุดบิใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเนือง

ปัญ หาการขาด แ ค ล น ว ัต ถ ุดิ บ คาดว่าจะไม่ เกิดขึนง่าย เพราะบริษัทใช้วัตถุดิบทีผลิตได้เอง
ภายในประเทศ และมอียู่หลายจงัหวดั ปัจจุบนัประเทศไทยไดข้ยายพืนทปีลกูยางไปในหลายภูมภิาค เพอืตอบสนอง
ความตอ้งการใชย้างพาราทีเพมิขนึ

บรษิัทได้สํารองยางพาราไว้เพียงพอต่อการผลิต ราคายางมีความผนัผวนตามภาวะตลาด แต่ไม่ส่งผล
กระทบต่อการขาดแคลนยางพาราในประเทศไทย

ผลการเปลยีนแปลงเทคโนโลยต่ีอการใช้วตัถุดบิ  เทคโนโลยีการผลติทใีช้ยางยดืเป็นวตัถุดบิในการผลติ
เสอืผ้าและสิงทอยงัไม่มกีารเปลียนแปลงทโีดดเด่นเป็นนวตักรรมใหม่ ซึงบรษิัทคาดว่าในอนาคตอนัใกล้นีไม่มกีาร
เปลยีนแปลงเทคโนโลย ี จงึไม่มปัีญหาต่อการใชว้ตัถุดบิ

สดัสว่นการซอืวตัถุดบิในประเทศ    ปี 8 87.21 %
สดัสว่นการซอืวตัถุดบิต่างประเทศ  ปี 8 12.79 %

บรษิัทไม่มกีารพงึพงิผูจ้ดัจําหน่ายวตัถุดิบรายใดรายหนึงภายนอกกลุ่มบรษิัทฯ เกนิ % ของยอดรวม
การซอืวตัถุดบิ

. . .ข ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

บริษัทได้มีการกําจัดสิงปฏิกูลทีไม่ใช้แล้ว ประเภทขยะอันตรายและไม่อันตราย การเกิดนําเสีย การ
สนิเปลอืงพลงังาน และทรพัยากรธรรมชาติ ฝุ่ นละอองทีเกดิในกระบวนการผลติและไอระเหยจากสารเคมโีทลูอนี
ตามมาตรฐานถูกตอ้งตามทกีฎหมายกาํหนด ดงัมขีอ้มลูต่อไปนี

การดาํเนินการเพือลดผลกระทบ
บรษิัทไดม้มีาตรการในการแกไ้ขและป้องกนัผลกระทบดงักล่าว โดยการจดัทําระบบมาตรฐานการจดัการ

สิงแวดลอ้ม ISO 14001 เพอืควบคุมกจิกรรมทก่ีอใหเ้กดิผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม เช่น
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การกาํจดัสิงปฏิกลูและวสัดทุีไม ่ใช้แล ้ว โดยแยกการกาํจดัดงันี

1. ของเสยีประเภทขยะอนัตรายได้ให้บรษิัททีได้รบัอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ดําเนินการ
กาํจดั

2. ของเสยีประเภทขยะไม่อนัตราย ไดใ้หบ้รษิทัทีไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผูด้าํเนินการ
กาํจดัโดยวธิฝัีงกลบ

การบ ําบดันําเสีย มีการควบคุมระบบนําทิงก่อนทีจะปล่อยออกนอกโรงงาน มีการส่งนําไป
วิเคราะห์เป็นประจําทุกเดือน เพือควบคุมไม่ให้มีค่าเกินมาตรฐาน โดยใช้ระบบบําบัดนําเสียแบบเติมอากาศ
(Activated Sludge) ซงึในบ่อบําบดัมกีารใชเ้ครอืงเตมิอากาศ (Aerator) จํานวน  ตวั สาํหรบัเพมิออกซเิจนในนําให้
เพียงพอสําหรับจุลินทรีย์สามารถนําไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในนําเสีย มีระบบควบคุมค่าออกซิเจนในนํา
(Dissolved Oxygen:DO) ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง

ไอระเหยจากสารเคมีโทล ูอีน โดยการติดตงัเครอืงดูดกลินโทลูอนีจากกระบวนการล้างใบมดี
และอะไหล่ เพอืกาํจดัไอระเหยและกลินของโทลอูนีภายในสถานททีปีฏบิตังิานไม่ใหเ้กนิมาตรฐานทกีฎหมายกาํหนด

การตรวจวดัคณุภาพอากาศ และสิงแวดล้อม ดําเนินการเป็นประจําภายในบรษิทัฯ เช่น การ
วดัสภาพฝุ่ น เสยีง นํา แสงสว่าง เป็นตน้ เพอืควบคุมสภาพแวดลอ้มไม่ใหม้มีลภาวะเกนิมาตรฐานทกีฎหมายกาํหนด

การสินเปลืองทรพัยากรธรรมชาติ บรษิทัฯ มคีณะทํางานดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน มมีาตรการ
การอนุรกัษ์พลงังานโดยใหค้วามร่วมมอืช่วยกนัทําโครงการการจดัการพลงังานในภาคอุตสาหกรรม ตามพรบ.ดา้น
การอนุรกัษ์พลงังาน และมกีารไปร่วมสมัมนาโครงการพฒันาขดีความสามารถผูร้บัผดิชอบพลงังาน ในดา้นการเพิม
ประสทิธภิาพวสัดุเครอืงจกัรและอุปกรณ์ในโรงงานและอาคารควบคุม (Refresh PRE 2558) และดเูทคโนโลยใีหม่ๆ
มาปรบัใชใ้นองคก์รสง่ผลใหม้กีารจดัทาํมาตรการด้านการจดัการพลงังานประจาํปี 2558

- เปลียนหลอดแสงสว่างแบบฟลูออเรสเซนต์มาเป็นแบบ LED โดยเริมจากห้องทีทําการผลติเครืองมือ
แพทย์

- มกีารบรหิารจดัการช่วงเวลาการทํางานของพนักงานส่วนผลติ ใหเ้หมาะสมกบัอตัราค่าไฟฟ้าแบบ TOU
เพอืลดค่าใชจ้่ายของค่าไฟฟ้าประจาํเดอืน

- เปลียนเครืองปรับอากาศทีมีอายุการใช้งานนาน มีสภาพเก่าซึงใช้พลังงานไฟฟ้ามาก ให้เป็นแบบ
ประหยดัไฟฟ้าเบอร์

- ปรบัปรุงเครอืงจกัรโดยการเปลียนมอเตอร์ DC มาเป็น AC และใช้อนิเวอเตอร์มาควบคุมความเรว็รอบ
ของมอเตอร ์เช่น เครอืงยอ้มส ีเครอืง Covering

- จดัสมัมนาประจําปี และแทรกเกมสห์รือกิจกรรมด้านพลงังานให้พนักงาน ในรูปแบบการจดัอบรมให้
ความรูแ้ละสง่เสรมิการสรา้งจติสาํนึกการอนุรกัษ์พลงังานแก่พนกังาน

- กิจกรรมทีเป็นโครงการการจัดการด้านสิงแวดล้อม ซึงมีวัตถุประสงค์ทีจะลดผลกระทบและพัฒนา
สิงแวดลอ้มใหด้ขีนึคอื

- โครงการการจัดการพลังงาน แผนกเบรด เพือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพือปลูกจิตสํานึกให้กับ
พนกังานทุกคนใหม้สีว่นร่วมในการประหยดัการใชไ้ฟฟ้าและอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า

ผลการปฏบิตัจิรงิในระยะ 3 ปีทผี่านมา เป็นไปตามทกีฎหมายกาํหนด โดยมคี่าใชจ้่ายดงันี
หน่วย : ลา้นบาท

ปี ปี ปี 2556
- ค่าใชจ้่ายดาํเนินการเพอืลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม 1.97 1.69 1.65

บรษิทั ไม่มขีอ้พพิาท หรอืถูกฟ้องรอ้งเกยีวกบัเรอืงสิงแวดลอ้ม

2.2.4 งานทียงัไม่ส่งมอบ - ไม่มี –
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2.3 บริษทัหลกัโรงงานอตุสาหกรรมประเภทโลหะ

บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่ายผลติภัณฑ์กระติกนําและปินโตสเตนเลสระบบสุญญากาศ
(Stainless Steel Vacuum Bottle) ภายใต้แบรนด์ Zojirushi (โชจรุิช)ิ ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติระบบสุญญากาศจาก
ประเทศญปีุ่ น

2.3.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ

ผลติภณัฑข์องบรษิทั ประกอบดว้ย กระตกินําและปินโตสญุญากาศรุ่นต่างๆ ใชไ้ดท้ังอุณหภูมริอ้นหรอืเยน็
ดงันี Tuff Kids, Cool Bottles, Food Jar, Lunch Jar, Family และ Mug

นอกจากนี บรษิัทยงัรบัสกรนีตราบรษิัทบนผลติภณัฑ์ เพือใชเ้ป็นสนิค้า Premium สาํหรบัเทศกาลต่างๆ
เพอืเป็นของขวญัของลกูคา้และมบีรกิารอะไหล่หลงัการขายดว้ย

2.3.2 การตลาด และภาวะการแข่งขนั

2.3.2.ก การทาํการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการทีสาํคญัในปีทีผ่านมา
ปี เป็นปีแห่งการเตบิโตดา้นการผลติ หลงัจากทีครงึปีหลงัของปี  เป็นการฟืนฟูการผลติจากเหตุ

อคัคภีัยทีโรงพ่นสขีองโรงงานบางชนั ส่งผลให้ระดบัการผลติได้เติบโตขนึมาก และการขยายกําลงัการผลติยงัคง
ดาํเนินการไปอย่างต่อเนือง

สาํหรบัการตลาดในต่างประเทศ บรษิัทฯ ยงัคงมุ่งมั นพฒันาในด้านรูปแบบ (Design) ของผลติภณัฑ์ แต่
แขง่ขนัดา้นราคาได้ เพอืดงึดดูผูซ้อืใหม้ากขนึ

กลยุทธก์ารแข่งขนั
บรษิัทยงัคงพฒันาผลติภัณฑ์ให้โดดเด่นมากขึน และปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ โดยยงัคงเน้นเรือง

คุณภาพของผลติภัณฑ์ และเพิมเทคนิคการผลิตใหม่ๆ เพือตอบสนองวถิีชีวติของคนในยุคปัจจุบนั และการเป็น
ผลติภณัฑท์เีป็นมติรต่อสงิแวดลอ้ม

ลกัษณะลูกค้า
1. ลูกค้าต่างประเทศมีเพียงรายเดียว คือ Zojirushi Corporation ซึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทีไม่มี

ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ
. ลกูคา้ในประเทศ ปัจจุบนัมเีพยีงรายเดยีว คอื Zojirushi SE Asia Corporation ซงึซอืเพอืไปจําหน่ายต่อ

อกีทอดหนึง
การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย
บรษิทัผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคา้ทกีล่าวขา้งตน้โดยตรง

. . .ข ภาวะการแข่งขนั
แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต
สาํหรบัสภาพอุตสาหกรรมในประเทศ ยงัคงได้รบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิซบเซา ทําให้การเติบโต

ของยอดขายในประเทศในปีนีน้อยมาก
สาํหรบัในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญีปุ่ น มยีอดขายเตบิโตเพิมขนึ เนืองจากมนีักท่องเทียวชาวจนี

เดนิทางไปเทยีวทปีระเทศญปีุ่ นและซอืสนิคา้ของบรษิทักลบัไปจาํนวนมาก ซงึเป็นผลดต่ีอบรษิทัฯ
2.3.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ

. . .ก ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึงผลิตภณัฑ ์เพือจาํหน่ายในปีทีผ่านมา
บรษิทัมโีรงงาน  แห่ง ตังอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชนั  แห่ง และโรงงานทบีางปะกงอกี  แห่ง ใน

ปี มอุีปสงค์มากกว่าอุปทาน ส่งผลใหบ้รษิัทต้องขยายกําลงัการผลติเพือรองรบัการเติบโตของยอดขายจาก
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กลุ่มนกัท่องเทยีวทสีว่นใหญ่เป็นชาวจนี ซงึมคีวามตอ้งการสนิคา้นีในประเทศญปีุ่ นเพมิมากขนึ

ปริมาณการผลิต
ปี ปี 7 ปี 6

กระตกินําและปินโตสญุญากาศ 11 ลา้นชนิ 9.5 ลา้นชนิ 8 ลา้นชนิ

การจดัหาวตัถดุิบและผ ูจ้าํหน่ายวตัถดุิบ
วตัถุดบิหลกัทสีาํคญั คอื แผ่นโลหะไรส้นิม สามารถจดัหาไดจ้ากทังในประเทศ และนําเขา้จากต่างประเทศ

บรษิทัไม่มกีารพงึพงิผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดบิรายใดรายหนึงเกนิรอ้ยละ  ของยอดซอืรวม

2.3.3.ข ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

การดาํเนินการเพือลดผลกระทบ

บรษิัทปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้กําหนดต่างๆ ของทางราชการทีออกมาควบคุมด้านสิงแวดล้อม และ
ความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดของลูกคา้ เพือมุ่งเน้นความพงึพอใจ และมุ่งเน้นการ
ป้องกนัอนัตรายและการลดมลพษิ โดยการลดจากแหล่งกาํเนิดอย่างมขี ันตอน บรษิทัฯมกีารดําเนินเรอืงการอนุรกัษ์
พลงังานและทรพัยากรทีเกยีวขอ้ง การลดของเสยี การควบคุมและกําจดัวตัถุอนัตรายจากกระบวนการผลติต่างๆ
อย่างถูกต้อง นอกจากนัน มกีารดําเนินการดา้นสิงแวดลอ้ม โดยจดัใหม้กีารปรบัปรุง ตดิตามและพฒันาระบบอย่าง
ต่อเนือง โดยสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดตามมาตรฐาน ISO 14001

บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิาท หรอืถูกฟ้องรอ้งเกียวกบัเรอืงสิงแวดลอ้ม

2.3.4 งานทียงัไม่ส่งมอบ - ไม่มี -

3. ธรุกิจการค้า
การประกอบธรุกิจของบริษทั

เป็นการดาํเนินธุรกจิดา้นคอมพวิเตอร ์และเทคโนโลยสีารสนเทศตั งแต่ปี  เป็นบรษิทัทดีําเนินธุรกจิ
ดา้น Information Technology (IT) อนัดบัต้นๆ ของประเทศไทย ปัจจุบนัมสีนิคา้และบรกิารด้านคอมพวิเตอร ์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีครอบคลุมและหลากหลาย  สาํหรบัธุรกจิขนาดตั งแต่ Small Office Home Office (SOHO)
ถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (Large Enterprise) ทังในส่วนกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และส่วนภูมิภาค และขยายธุรกิจ
ครอบคลุมไปสูป่ระเทศลาวและประเทศพม่า ในปี ดว้ย

3.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ
 ได้รบัการแต่งตังเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการด้านผลติภัณฑ์สนิค้า Server และ Storage

จากบรษิทั IBM (ประเทศไทย) จาํกดั ซงึไดแ้ก่ IBM Power Systems (ทัง AIX และ iO5) และStorage
ครบ Production Line ตังแต่ Low End ถึง High End Storage รวมถึงอุปกรณ์ Switch/Network ที
เกยีวขอ้งในการเชอืมต่อและ IBM PureFlex; Integrated Solution จาก IBM ซงึ บรษิัท คอมพวิเตอร์
ยเูนียน ไดร้บัเกยีรตเิป็น Distributor หลกัในประเทศไทย

 ได้รบัการแต่งตังเป็นตวัแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการด้านผลติภณัฑ์สนิค้า Software จากบรษิัท
IBM (ประเทศไทย) จาํกดั ซงึประกอบดว้ยสนิคา้ครบทุกกลุ่มอนัไดแ้ก่
- System Software

ประกอบไปด้วย Operating System ทัง Mainframe Power (AIX) และ Power (i) Software
บริการจัดการข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล (Backup) เช่น Tivoli Software ในการพัฒนาการ
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ต่อเชอืม เช่น Websphere เป็นตน้

- Big Data
ประกอบด้วย Software ทีเกียวกบัการวิเคราะห์ข้อมูล การทําฐานข้อมูล เช่น DB2, Cognos,
SPSS

- Cloud : Software ทใีชใ้นการบรหิารจดัการ Cloud
- Mobile : Software ทพีฒันาสาํหรบัอุปกรณ์ Mobile ต่างๆ
- Security : Software ทเีกยีวขอ้งกบัการจดัการเรอืงเกยีวกบัความปลอดภยัของระบบ IT ทังหมด

 ได้รับการแต่งตังเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการ ด้านผลิตภัณฑ์บริการจาก IBM Global
Technology Services (GTS) จากบริษัท IBM (ประเทศไทย) จํากดั อันประกอบไปด้วย การซ่อม
บํารุง (Maintenance Agreement : MA) การติดตังระบบและการ Implement ระบบงาน (GTS
Implementation Services) รวมถงึการขาย Cloud Services ของ IBM

 ได้รบัการแต่งตังเป็นตวัแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการ ด้านผลติภัณฑจ์าก Lenovo (ประเทศไทย)
สาํหรบั Intel Server and Flex Systems รวมถงึ OEM Storage Products

 ไดร้บัการแต่งตังเป็นตวัแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของผลติภณัฑส์นิคา้ Acronis ซงึเป็น Backup
Software จากประเทศสหรฐัอเมรกิา

 ได้รับการแต่งตังเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สําหรับ
ผลติภณัฑส์นิคา้ CommVault ซงึเป็น Backup Software ทไีดร้บัความนิยมมากในขณะนีจากประเทศ
สหรฐัอเมรกิา

 ไดร้บัการแต่งตังเป็นตวัแทนจาํหน่าย ผลติภณัฑส์นิคา้จาก Hewlett Packard
 ไดร้บัการแต่งตังเป็นตวัแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการสําหรบัผลติภณัฑสาํหรบั T-maxSoft ซงึเป็น

Software ชันนําจากประเทศเกาหลี ซึงประกอบด้วย Database และ System Software Tools
หลากหลาย

 ไดร้บัการแต่งตังเป็นตวัแทนจําหน่ายและศนูยบ์รกิารอย่างเป็นทางการแต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย
จากบรษิทั Pure Storage Inc. ใหจ้ดัจาํหน่ายสนิคา้ Storage ทใีชเ้ทคโนโลยใีหม่ล่าสดุ

 ไดร้บัการแต่งตังเป็นตวัแทนจาํหน่ายอย่างเป็นทางการ
ในประเทศไทยจาก Ronsycs กลุ่มผลติภณัฑส์นิคา้ดา้น Reader/Encoder และ PIN Pad

 ไดร้บัการแต่งตังเป็นตวัแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย จาก NCR กลุ่มผลติภณัฑด์า้น
ATMs, ATM Security, Banking Software, Mobile Banking, Branch Transformation แ ล ะ
Payment and Imaging

 ได้รับการแต่งตังเป็นตัวแทนจําหน่าย ผลิตภัณฑ์สินค้าจาก Lexmark International Co.,Ltd.
ซงึประกอบด้วยสนิค้า Printer, Toner and Software Solution รวมถึงสนิค้าทุกชนิดภายใต้แบรนด์
LEXMARK

 ได้รับการแต่งตังเป็น Master Dealer ผลิตภัณฑ์สินค้าจาก Samsung (Thailand) Co., Ltd.
สาํหรบักลุ่มกลอ้งวงจรปิด และอุปกรณ์ต่างๆ ภายใตแ้บรนด์ Samsung

 ไดร้บัการแต่งตังเป็น Gold Server Platform และ Gold Datacenter จาก Microsoft Corporation
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 ได้รบัการแต่งตังเป็น Select Certified Partner และ Advance Unified Computing Technology

Specialization จาก Cisco System (Thailand) Co., Ltd.
 ไดร้บัการแต่งตังเป็น Authorized Reseller จาก Apple South Asia (Thailand) Co., Ltd.
 ได้รับการแต่งตังเป็น Authorized service Provider จาก Lenovo, HP, Epson, Samsung และ

Lexmark
 นอกจากนียงัมผีลติภณัฑต่์างๆ อกีเช่น สนิคา้ PC, ThinkPad, Server ของ Lenovo สนิคา้ Hardware

และ Solution ต่างๆ ของ HP, Ronsyncs, Epson, Samsung, Canon, Fujitsu, Dell, Acer และอนืๆ
- การให้บรกิาร ซ่อมแซม ดูแล บํารุงรกัษา Hardware และ Software และระบบ Network พร้อม

อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทังรบัออกแบบและพฒันาระบบต่างๆ
- จาํหน่าย บรกิาร ตดิตัง ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) และระบบรกัษาความปลอดภยัอนืๆ
- บริการออกแบบ พัฒ นาระบบงาน (Application Software Development รวมถึง Mobile

Application บน IOS และ Android) ตดิตังและอบรมการใชง้าน
- บริการกู้ข้อมูลใน Media ต่างๆ เช่น Hard Disk, Flash Drive, Memory card ทีสูญหาย ด้วย

ระบบ Clean room class 100 ตังแต่ปี 2547 ตลอดทังกู้ข้อมูลทุกระบบปฎิบัติการเช่น DOS,
Windows, Linux, Unix, Novell และ Macintosh โดยเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับของลูกค้า
อย่างเขม้งวด

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั

3.2.ก. การทาํการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการทีสาํคญัในปีทีผ่านมา
บรษิทัทําการตลาดโดยมุ่งเน้นจดัจาํหน่ายสนิคา้ใหต้รงตามความต้องการของลูกคา้ และส่งมอบใหต้รงตาม

กาํหนด ดว้ยคุณภาพตามทีตกลงกนัไว ้โดยยดึถอืหลกัการมจีรยิธรรมต่อคู่แขง่

ลกัษณะของลูกค้า หรอืกล ุ่มล ูกค้าเป้าหมาย
เป็นสถาบนัการเงนิ หน่วยงานราชการ นิตบิุคคลต่างๆ ทีใชผ้ลติภณัฑเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ซึงมมีากขนึ

ตลอดเวลา ทังกรุงเทพ ปรมิณฑล และต่างจงัหวดั

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย
เป็นตัวแทนจําหน่ายของ IBM ทีมีช่องทางจดัจําหน่ายผ่าน Business Partners ซึงมี Solutions เพือส่ง

มอบใหแ้ก่ลกูคา้ทใีชอ้กีต่อหนึง และสายธุรกจิ SI จะจดัจาํหน่ายสนิคา้ใหก้บัยีหอ้อนืๆ และใหบ้รกิารแก่ลกูคา้โดยตรง
สดัส่วนการจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
บรษิัทจําหน่ายสนิค้า และให้บรกิารต่างๆ ในประเทศเกอืบทั งหมด โดยเริมมกีารจดัจําหน่ายสนิค้าของ

IBM ไปสูป่ระเทศลาวในปี และเรมิมกีารเปิดตลาดผ่านคู่คา้ในประเทศพม่าบา้งแลว้ ในปี
การพึงพิงล ูกค้า หรอืผ ูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหนึงเกิน % ของรายได้รวม
บรษิทัไม่มกีารพงึพงิลกูคา้รายใดเกนิ % ของรายไดร้วม

3.2.ข. ภาวะการแข่งขนั

สภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรม
มกีารแข่งขนัสงูขนึเรอืยๆ โดยเฉพาะดา้นราคา เนืองจากมผีูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ธุรกจิอย่างต่อเนือง

เนืองจากมเีทคโนโลยทีเีกดิขนึใหม่ เช่น การใหบ้รกิาร Cloud
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แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต
- แนวโน้มอุตสาหกรรม ยงัมกีารเจรญิเตบิโต และขยายการใชง้าน IT มากขนึทังภาครฐั และเอกชน
- ภาวะอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร ์มคีู่แขง่จาํนวนมาก ในการประกอบกจิการคลา้ยๆ กบับรษิทั
- ขนาดของบรษิทัอยู่ในระดบักลาง เมอืเทยีบกบัคู่แขง่ขนั
- สถานภาพ และศกัยภาพในการแข่งขนันัน บรษิัทมคีวามมั นคง มีระบบการเงนิทีมวีินัยรองรบั ซึงมี

ศกัยภาพในการแข่งขนัสูง เนืองจากมีการพฒันาความรู้ทีเกียวขอ้งแก่บุคคลากรของบริษัทอย่างต่อเนือง บรษิัท
รกัษาคุณภาพในการจําหน่ายสนิคา้ และใหบ้รกิาร สามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า เป็นทไีวว้างใจ
ของลกูคา้มายาวนานต่อเนืองกว่า  ปี

3.3 การจดัหาผลิตภณัฑ ์หรือบริการ
ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึงผลิตภณัฑ์
- ธุรกจิของบรษิทัเป็นการซอืขายสนิคา้ และใหบ้รกิาร
- การจดัหาผลติภณัฑเ์พอืจาํหน่าย ไดจ้ากตวัแทนสนิคา้ในประเทศไทย เช่น บรษิทัเป็นผูแ้ทนจดัจาํหน่าย

ใหก้บั บรษิทั ไอบเีอม็ (ประเทศไทย) จาํกดั บางผลติภณัฑต์อ้งสั งซอืจาก IBM ต่างประเทศดว้ย
- จาํนวนผูจ้ดัจาํหน่ายสนิคา้ใหบ้รษิทัมมีากกว่า  ราย
- บรษิัทพึงพงิผู้จดัจําหน่ายสนิค้าให้บรษิัทอย่างมีนัยสําคญั คอืบรษิัท ไอ บ ีเอม็ (ประเทศไทย) จํากดั

จาํนวน  ราย โดยมลีกัษณะความสมัพนัธ ์คอื บรษิทัเป็นคู่คา้ระดบั Distributor ของบรษิทัดงักล่าว โดยมปีระเภท
สนิคา้ทซีอืคอื Hardware และ Software ผลติภณัฑบ์รกิารตามทไีดก้ล่าวขา้งตน้

- ความเสยีงของการพงึพงิผูจ้ดัจาํหน่ายดงักล่าวขา้งตน้ คอื ในกรณีทบีรษิทัดงักล่าวแต่งตังผูอ้นืเป็นผูแ้ทน
จาํหน่ายสนิคา้ให้มากกว่าในปัจจุบนั ซึงอาจทําใหป้รมิาณการขายสนิคา้ของบรษิทัฯลดลง  บรษิทัประเมนิว่าโอกาส
เกิดอยู่ในระดบัตํา แต่ถ้าเกิดขึนอาจมีผลกระทบต่อบริษัทค่อนข้างสูง ทังนี บริษัทมีมาตรการจดัการโดยรกัษา
ความสมัพนัธท์ดีกีบัคู่คา้ พฒันาความสามารถของทมีงาน มวีนิัยทางการเงนิทีเขม้งวด เพอืรกัษาชอืเสยีงและความ
มันใจทางการคา้ทมีต่ีอกนั

เร ืองผลกระทบต่อสิงแวดล้อมหรอืกาํจดัวตัถดุิบเหลือใช้
ธุรกจิคอมพวิเตอรท์บีรษิทัซอืขายไม่มวีตัถุดบิเหลอืใช ้ไม่มโีรงงานทีอาจมผีลต่อมลภาวะ ดงันันในระดบันี

ไม่มผีลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม  จงึไม่มขีอ้พพิาทหรอืถูกฟ้องรอ้งเกียวกบัสิงแวดลอ้ม

3.4 งานทียงัไม่ส่งมอบ
ไม่มงีานทมีมีลูค่าสงูเกนิรอ้ยละ  ของรายไดร้วม คา้งสง่มอบ

4. ธรุกิจพลงังาน

4.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ
บรษิทัฯ มกีารลงทุนในธุรกจิพลงังาน ทังในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี และในประเทศไทย ตามขอ้มลู

ดงัต่อไปนี
1. การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ปัจจุบนับรษิทัฯมกีารลงทุนในโรงไฟฟ้า

ทังหมด 3 แห่ง อยู่ในมณฑลเจอ้เจยีง  แห่ง และในมณฑลยนูนาน  แห่ง ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํา โดยใน
สว่นของโรงไฟฟ้า จดัสง่ใหก้ารไฟฟ้าทอ้งถินผ่านสายสง่ทกีาํหนดให ้สว่นไอนําจดัสง่ผ่านเครอืขา่ยท่อสง่ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม และบรเิวณใกลเ้คยีง

. ก ารผลิ ต กร ะแ ส ไฟฟ้า ใน ประเทศ ไทย บริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
(Independent Power Producer: IPP) คอืบรษิัท ราชบุรเีพาเวอร์ จํากดั (RPCL) โดยเป็นโรงไฟฟ้าแบบพลงังาน
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ความรอ้นร่วมทใีชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชอืเพลงิหลกั (Natural Gas Fired Combined Cycle Power Plant) และนํามนั
ดเีซลเป็นเชอืเพลงิสํารอง เพอืผลติไฟฟ้า และจําหน่ายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้
สญัญาซอืขายไฟฟ้า (“PPA”) เป็นเวลา  ปี บรษิัทฯ มสีดัส่วนการลงทุนจํานวน .  ล้านบาท หรอืรอ้ยละ
ของทุนจดทะเบยีนของ RPCL โดย RPCL มกีาํลงัการผลติ , เมกะวตัต์

ปัจจยัสาํคญัทีมีผลกระทบต่อโอกาสหรอืข้อจาํกดัการประกอบธรุกิจ
การลงทุนขยายกําลงัการผลิต ค่อนข้างใช้เวลานาน และมีความยากลําบากในการขออนุมัติ

เนืองจากการทรีฐับาลมคีวามเขม้งวด มกีารอนุมตัใิหเ้ฉพาะโครงการทใีชเ้ทคโนโลยทีสีงูขนึ มปีระสทิธภิาพมากขึน
และสามารถควบคุมมลพษิในเกณฑอ์ตัราทีสงูขนึ ทาํใหก้ารลงทุนในโครงการสงูขึน เป็นผลสบืเนืองมาจากการตนืตวั
เรอืงอากาศเป็นพษิ และการปล่อยมลภาวะต่อสิงแวดลอ้มในประเทศจนี

4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั
4.2.ก. การทาํการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการทีสาํคญัในปีทีผ่านมา

กลยุทธก์ารแข่งขนั
ผลติภณัฑก์ระแสไฟฟ้าในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี จดัจาํหน่ายทังหมดตามปรมิาณทผีลติ

ไดใ้หก้ารไฟฟ้าทอ้งถินหรอืภูมภิาค ราคาจะถูกกาํหนดโดยรฐับาล
สว่นผลติภณัฑไ์อนํา จดัจําหน่ายตามปรมิาณความต้องการของผูใ้ช ้ซึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรม

ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตใกลเ้คยีง ตามราคาทไีดต้กลงไว ้ซงึจะแตกต่างตามปรมิาณและคุณภาพทีต้องการ และ
ราคาไอนําจะปรบัปรุงตามราคาถ่านหนิทีเปลยีนแปลงไป ปัจจุบนัรฐับาลทอ้งถินพยายามผลกัดนันโยบายใหใ้ชไ้อนํา
จากโรงไฟฟ้า และปิดการใช้ Bolier ของแต่ละโรงงาน เพือให้บรรลุถึงนโยบายการลดมลภาวะ ซึงเป็นผลดต่ีอผล
ประกอบการของโรงไฟฟ้าทบีรษิทัฯลงทุน

ลกัษณะลูกค้า
ผลติภณัฑ์กระแสไฟฟ้า ลูกคา้จะเป็นการไฟฟ้าท้องถินเป็นผู้รบัซอืไฟฟ้าทังหมดทผีลติได้ ส่วน

ผลติภณัฑไ์อนําจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตใกลเ้คยีง
กลุ่มล ูกค้าเป้าหมาย
การไฟฟ้าทอ้งถิน จะเป็นลกูคา้รายเดยีวของผลติภณัฑก์ระแสไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมทใีช้

ไอนําในการผลติ อนัได้แก่ อุตสาหกรรมเคม ีอุตสาหกรรมสิงทอ เครอืงนุ่งห่ม เครอืงหนัง ฟอกยอ้ม อุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมอนืๆ ทใีชไ้อนําในปรมิาณมากและต่อเนือง

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย
ผลติภณัฑ์กระแสไฟฟ้าจะจดัส่งและจําหน่ายผ่านสายส่งแรงสูงเชอืมกบัเครอืข่ายสายส่งของการ

ไฟฟ้า ส่วนไอนําจําหน่ายผ่านท่อไอนําทีทางโรงงานวางเป็นเครอืข่ายอยู่รอบบรเิวณในเขตนิคม เพือให้โรงงาน
อุตสาหกรรมเชอืมต่อได้

4.2.ข ภาวะการแข่งขนั

สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมในปีทีผา่นมา
ปริมาณความต้องการไฟฟ้าและไอนํามีปริมาณเพิมขนึในอตัราทีลดลง ซึงเป็นไปตามสภาพ

เศรษฐกจิจนีทีชะลอตวัลง ประกอบกบัราคาถ่านหนิปรบัตัวลดลงอย่างต่อเนือง แต่จากความเขม้งวดของภาครฐั
เกยีวกบันโยบายดา้นสิงแวดลอ้ม ทาํใหโ้รงไฟฟ้ามคี่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการเรอืงดงักล่าวเพิมสงูขนึ จะไม่มกีาร
แขง่ขนัระหว่างกนัภายในอุตสาหกรรม

แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต
การลงทุนในสินทรพัย์ถาวรและภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจีนมีการชะลอตัวลงตามภาวะ

เศรษฐกจิ ส่งผลใหอุ้ปสงคใ์นการใชไ้ฟฟ้าและไอนําเพิมขนึไม่มาก นอกจากนัน แรงกดดนัจากนโยบายของรฐับาลที
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เขม้งวดในเรอืงสิงแวดลอ้ม  ทําใหโ้รงไฟฟ้าต้องปรบัปรุงหรอืเพิมอุปกรณ์เพอืลดการปล่อยมลพษิ มเิช่นนันอาจถูก
ลดราคาค่าไฟฟ้า หรอืถงึขันปิดกจิการ ซึงทําให้เกดิค่าใช้จ่ายในการดําเนินการด้านสิงแวดล้อมเพิมสงูขนึ และอาจ
กระทบกับผลประกอบการของโรงไฟฟ้าได้ ดังนัน สถานประกอบการทีมีระบบการควบคุมมลภาวะทีดีกว่าจะ
ไดเ้ปรยีบในอุตสาหกรรม

4.3 การจดัหาผลิตภณัฑ ์หรือบริการ
4.3.ก ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึงผลิตภณัฑเ์พือจาํหน่ายในปีทีผ่านมา
โรงงานไฟฟ้าในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีทบีรษิทัฯ ลงทุนจะใชถ่้านหนิเป็นวตัถุดบิหลกัใน

การผลติ ในปี ราคาถ่านหนิปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนือง เป็นผลใหส้ามารถสรา้งผลตอบแทนไดด้ี ถ่านหนิเป็น
วตัถุดบิสําคญั โดยส่วนใหญ่จะมาจากทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของจนี และจดัส่งมาทางเรอืและรถยนต์สู่ตัว
โรงงาน แลว้นําเขา้สูก่ระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าและไอนําของโรงงานผลติกระแสไฟฟ้า ซึงมอียู่จํานวน  โรงงาน
ในประเทศจนีตามทกีล่าวไวใ้นขอ้ .  ขอ้

4.3.ข ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกาํจดัวตัถดุิบเหลือใช้
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีมนีโยบายการควบคุมสิงแวดลอ้มทเีพิมมากขนึ ทําใหต้้องมกีาร

ลงทุนเพิมอุปกรณ์ต่างๆ เพิมกระบวนการกําจดัและดกัจบัสิงทเีป็นพษิและเศษวสัดุเหลอืใชใ้นเกณฑ์สงูขนึ บรษิทัที
ลงทุนตอ้งปฏบิตัใิหไ้ดผ้ลตามเกณฑม์าตรฐาน

4.4 ปัจจยัเสียง
ผลกระทบจากนโยบายของรฐับาลให้เขม้งวดในเรืองสิงแวดล้อม  ทําให้โรงไฟฟ้าต้องปรบัปรุงหรอืเพิม

อุปกรณ์เพอืลดการปล่อยมลพษิ มเิช่นนันอาจถูกปรบัลดราคาค่าไฟฟ้า หรอืถงึขันปิดกจิการ ซึงทําใหเ้กดิค่าใชจ้่าย
ในการดาํเนินการดา้นสิงแวดลอ้มเพิมสงูขนึ และอาจกระทบกบัผลประกอบการของโรงไฟฟ้า แต่เนืองจากเศรษฐกจิ
จนีอยู่ในภาวะชะลอตวั ทําให้อุปสงคใ์นการใช้ถ่านหนิไม่เพิมขนึ ส่งผลใหร้าคาลดลงอย่างต่อเนือง จงึอาจทําใหผ้ล
ประกอบการทรงตวัในเกณฑด์ี

5. ธรุกิจเคมี

5.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ
บริษัท Taixing - Union Zond Chemical Co., Ltd. ตังอยู่ ที เมือง Taixing มณ ฑ ลเจีย งซู ประเทศ

สาธารณรฐัประชาชนจนี ก่อตังเมอืปี พ.ศ.  ทําการผลติ Phthalic Anhydride (PA) ซึงเป็นสารเคมีหลกัและ
Fumaric Acid เป็นผลผลติรองทใีช้เป็นส่วนผสมในการผลติพลาสติก (Plasticizer) โดยเฉพาะ PVC และอนืๆ โดย
โรงงานเคมยีงัไดผ้ลติไอนําเพอืขายผ่านโรงไฟฟ้า

จากปัจจัยแวดล้อมต่างๆทีแปรเปลียน ส่งผลให้ปัจจุบัน การผลิต Fumaric Acid ซึงใช้ Oxylene เป็น
วตัถุดิบ มีต้นทุนการผลิตสูงขึนมาก บรษิัทจึงปรบัเปลียนนโยบายมาเน้นการผลิต PA ทีใช้ Naphthalene เป็น
วตัถุดบิ ซงึมตีน้ทุนการผลติทถีูกกว่า

ปัจจยัสาํคญัทีมีผลกระทบต่อโอกาสหรอืข้อจาํกดัการประกอบธรุกิจ
ธุรกจิเคมถีูกกาํหนดโดยรฐับาล ใหส้ามารถจดัตังไดเ้ฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมเคมเีท่านัน  การจดัตัง

และขยายกําลงัการผลติจะต้องผ่านการประเมนิผลกระทบต่อสิงแวดล้อม โดยเศรษฐกจิอยู่ในภาวะชะลอตวั ราคา
สนิค้าจงึไม่สามารถปรบัตวัสูงขึน ในขณะทีราคาวตัถุดิบก็ยงัคงอยู่ในระดบัทีสูงอยู่ เนืองจากภาวะผูกขาดของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
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5.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั
5.2.ก การทาํการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการทีสาํคญัในปีทีผ่านมา

นโยบาย : บรษิัทผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์ PA ทใีชว้ตัถุดบิคอื Naphthalene เป็นหลกั ใหก้บัลูกค้าใน
เขตเศรษฐกจิสามเหลยีมปากแม่นําแยงซ ีและในเขตสามเหลยีมปากแม่นําจเูจยีงเป็นหลกั

โดยโรงงานสามารถเปิดตลาดทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ซงึปัจจุบนัเป็นตลาดหลกั
และทางโรงงานไดเ้ริมทาํตลาดสาํหรบัผลติภณัฑ์ Fumaric Acid

ลกัษณะลูกค้า : มทีังลกูคา้โรงงาน ซงึเป็นผูใ้ชโ้ดยตรง และลกูคา้ทีคา้ขายเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายใหล้กูคา้
ปลายทางอกีต่อหนึง

5.2.ข. ภาวะการแข่งขนั

สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมในปีทีผา่นมา
ผลติภณัฑ์ PA ยงัคงมกีารแข่งขนัรุนแรง ภาคการผลติมผีลผลติมากกว่าความต้องการของตลาด ทําให้

ราคาขายค่อนขา้งอ่อนตวัลง ไม่สามารถปรบัตวัใหส้งูขึนได้

แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต
อุตสาหกรรมการผลติ PA จะยงัคงมกีารปรบัตัวลดลงอย่างต่อเนืองจากภาวะผลผลติมากกว่าความ

ตอ้งการของตลาด อนัเป็นผลต่อเนืองจากสภาพเศรษฐกจิทชีะลอตวัลงในขณะทกีารแขง่ขนัยงัคงมคีวามรุนแรง

5.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ
5.3.ก ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึงผลิตภณัฑเ์พือจาํหน่ายในปีทีผ่านมา

ผลติภณัฑผ์ลติจากโรงงานจํานวน  แห่ง ทเีมอืง Taixing ประเทศจนี โรงงานไดป้รบัปรุงเครอืงจกัรในการ
ผลติเพอืใช้ Naphthalene เป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติ แทนที Oxylene เนืองจากปัญหาตน้ทุนการผลติ เพราะราคา
ของ Oxylene ถูกผกูขาดโดยโรงงานปิโตรเคมขีนาดใหญ่ สาํหรบัการจดัหา Naphthalene ไดจ้ากโรงงานถ่าน Coke

5.3.ข ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกาํจดัวตัถดุิบเหลือใช้
โรงงาน Taixing -Union Zond Chemical Co., Ltd. ตังอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมเคมีโดยตรง ซึงโดย

ปกติทางหน่วยราชการมขีอ้กําหนดเขม้งวดสําหรบัโรงงานทีจดัตังในเขตนิคมอยู่แล้ว จงึผ่านมาตรฐานขอ้กําหนด
ทางสิงแวดลอ้มททีางเขตนิคมและรฐับาลบงัคบั

5.4 ปัจจยัความเสียง
จากความผนัผวนทางดา้นราคาของวตัถุดบิและอุปสงคข์องผลผลติทีลดลงสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงาน

และผลประกอบการโดยตรง อกีทังการแขง่ขนัทางดา้นการตลาดทเีพมิมากขนึ

6. ธรุกิจอสงัหาริมทรพัย์

6.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ
บรษิัทฯ ลงทุนธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ทเีมอืง Jiashan และ Shaoxing

มณฑล Zhejiang เป็นโครงการก่อสรา้งคอนโดมเินียมทีอยู่อาศยัเพอืขาย มพีนืทก่ีอสรา้งทังหมด ,  ตาราง
เมตร และ , ตารางเมตร ตามลําดบั สําหรบัโครงการ Jiashan แบ่งเป็น Phase มทีังอาคารสูงและอาคาร
เดียว เป็นโครงการทีอยู่อาศยัทีดีและมีชือเสยีงดี ปัจจุบนักําลงัดําเนินการโอนบ้านใน Phase 3 ให้ลูกค้า ส่วน
โครงการที Shaoxing จะเป็นโครงการทพีกัอาศยัพรอ้มอาคารพาณิชย์ ปัจจุบนักาํลงัดําเนินการตรวจรบัการก่อสรา้ง
จากราชการ เพอืดาํเนินการโอนบา้นใหล้กูคา้ต่อไป
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ปัจจยัสาํคญัทีมีผลกระทบต่อโอกาสหรอืข้อจาํกดัการประกอบธรุกิจ

เนืองจาก ปี  เป็นปีทเีศรษฐกจิจนีขยายตวัตําสุดในรอบ  ปี นอกจากนันสภาพแวดลอ้มทางการเงนิ
ยงัมคีวามผนัผวนสมัพนัธ์กบัการชะละตวัทางเศรษฐกจิ ประกอบกบัการปรบัตวัลดลงอย่างรุนแรงของดชันีราคา
หลกัทรพัยใ์นช่วงเดอืนสงิหาคม 2558 รวมทังการปรบัลดค่าเงนิหยวน ทําใหก้ารขายอาคารทีพกัอาศยัชะลอตวัลง
อย่างไรกต็าม การแขง่ขนัยงัคงเพมิสงูขนึในบรเิวณเขตเมอืง กดดนัใหก้ารกาํหนดราคาอสงัหารมิทรพัยป์รบัตวัลดลง

6.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั
6.2.ก การทาํการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการทีสาํคญัในปีทีผ่านมา

กลยุทธก์ารแข่งขนั
โครงการ Jiashan ถอืเป็นโครงการทอียู่อาศยัทดี ีทมีคีุณภาพ สามารถดงึดดูลกูคา้ได้ ไดร้บัการกล่าวขาน

จากทอ้งถิน ยกใหเ้ป็นโครงการระดบัคุณภาพทีดี แต่ราคากไ็ดป้รบัตวัตามสภาวะการแขง่ขนั ช่วงทีผ่านมาไดเ้ปิดตวั
ขายห้องพกัชนิดทีมีพืนทีใหญ่ เพือรองรบัครอบครวัขนาดใหญ่ ประกอบกบัการคาดการณ์ว่าจนีจะยงัคงดําเนิน
มาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงนิอย่างต่อเนือง จงึอาจเป็นปัจจยัทาํใหก้ารขายค่อนขา้งจะมคีวามคล่องตวัมากขนึ

ลกัษณะลูกค้า
ส่วนใหญ่ลูกคา้ทีจองซอืโครงการ จะเป็นผู้ทีอาศยัอยู่ในท้องถินทมีรีายไดข้นาดปานกลางถงึระดบัสงู ทมีี

ความตอ้งการเปลยีนทพีกัอาศยัใหม้คีุณภาพมากขนึ
กลุ่มล ูกค้าเป้าหมาย
ผูม้รีายไดข้นาดปานกลางถงึระดบัสงูขนึไป ซงึอาศยัอยู่ในทอ้งถิน
การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย
โครงการมสีาํนักงานขายและพนักงานขายโดยตรง อกีทังยงัไดร่้วมงานแสดงสนิคา้บา้นพกัและทีอยู่อาศยัที

จดัในทอ้งถินเป็นประจาํทุกปี

6.2.ข ภาวะการแข่งขนั
สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมในปีทีผา่นมา
การแขง่ขนัยงัคงมคีวามรุนแรง เนืองจากมโีครงการใหม่ๆ ทีทยอยเปิดตวั ทาํใหผู้ซ้อืมทีางเลอืกมากขนึ แต่

ความตอ้งการของผูซ้อืมไีม่มาก เป็นผลใหร้าคาอ่อนตวัลงมาบา้ง
แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต
จากการผ่อนคลายนโยบายสนิเชือทอียู่อาศยัของภาคธนาคารในช่วงปลายปี ช่วยกระตุ้นการซือบ้าน และ

ภาวะของอุตสาหกรรม แต่อุปสงคม์ไีม่มากเท่าปีทผี่านๆ มา

6.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ
6.3.ก ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึงผลิตภณัฑเ์พือจาํหน่ายในปีทีผ่านมา

ตัวโครงการได้แยกงานก่อสร้างออกเป็นส่วนๆ และว่าจ้างบริษัทก่อสร้างในการดําเนินการตามความ
คบืหน้าของการก่อสรา้งในแต่ละเฟส ปัจจุบนัการก่อสรา้งเสรจ็สมบรูณ์แลว้ทัง  โครงการ เหลอืการเกบ็รายละเอยีด
อกีเลก็น้อย ซงึสว่นใหญ่อยู่ระหว่างดาํเนินการตรวจสอบ ตรวจรบั เพอืสง่มอบบา้นใหล้กูคา้หรอืลกูบา้น

6.3.ข ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกาํจดัวตัถดุิบเหลือใช้
โครงการไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดของรฐับาลในการดําเนินการส่วนทีเกยีวขอ้งกบัผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม

อย่างเคร่งครดั

6.4 ปัจจยัความเสียง
ขนึอยู่กบัการขายและนโยบายควบคุมอสงัหารมิทรพัยข์องรฐับาล ซงึทาํใหม้ผีลกระทบต่อราคา
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7. ธรุกิจโรงแรม

บรษิทัฯ มกีารลงทุนในธุรกจิโรงแรมเมอืกลางปี 2557 ซงึเป็นการขยายธุรกจิเพิมดว้ยเงนิลงทุน ,  ลา้น
บาท โดยการเขา้ซือธุรกจิและทรพัย์สนิทีเกยีวขอ้งในการประกอบธุรกจิโรงแรม ภายใต้ชือทางการค้า คอื โรงแรม
ฮลิตนั หวัหนิ รสีอรท์ แอนด์ สปา ซึงตังอยู่ทอีําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ในปี 2557 ยงัมผีลประกอบการ
ไม่เตม็ปี ประกอบกบัรายไดข้องธุรกจินีผนัผวนตามฤดกูาล ซงึมขีอ้มลูทสีาํคญัดงันี

7.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ
เป็นธุรกจิประเภทโรงแรมหรใูจกลางเมอืงหวัหนิ ทสีามารถเหน็ทศันียภาพของทะเลอ่าวไทย จากหอ้งพกั

ทีให้เช่าได้ทุกห้อง พร้อมสิงอํานวยความสะดวกไว้บริการลูกค้าคือ สระว่ายนําขนาดใหญ่ สนามเทนนิส สนาม
สควอช ห้องอบไอนํา ห้องซาวน่า สปา และฟิตเนส ห้องประชุมและจดัเลียง ตลอดทังห้องอาหารและบาร ์หลาย
รปูแบบ

ธุรกจินี เป็นธุรกจิทตี้องไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบกจิการโรงแรมและห้องอาหาร ซึงบรษิัทฯ ได้รบั
ใบอนุญาตครบถว้นจากทางราชการ และยงัมอีายุการใชง้านได้

7.2 การตลาดและการแข่งขนั
7.2.ก การทาํการตลาดของผลิตภณัฑแ์ละบริการทีสาํคญั
นโยบายการตลาด

บรษิทัฯ มนีโยบายทําการตลาดทังในประเทศ และต่างประเทศ ทังในแถบเอเซยีและยุโรป และขยายไปยงั
รสัเซยี และตะวนัออกกลางดว้ยสอืโฆษณา และรปูแบบทดีงึดดูความสนใจ

กลยุทธก์ารแข่งขนั
บรษิทัฯ มกีลยุทธก์ารแข่งขนัโดย จดัปรบัปรุงหอ้งพกัใหอ้ยู่ในระดบัหรู  ดาว บรกิารอาหารใหม้คีุณภาพ

เพอืสนองตามความประสงคข์องลกูคา้ จดัโปรแกรมการสง่เสรมิการขายใหแ้ขง่ขนัไดก้บัคู่แขง่
ลกัษณะลูกค้าและความสมัพนัธ ์

ลกัษณะลกูคา้เป็นประเภทนกัท่องเทยีว นกัธุรกจิ องคก์รภาครฐั สถานทตู ลกูคา้ประเภทจดัประชุมสมัมนา
คู่สมรส กรุ๊ปทวัร ์บรษิทัฯ เอเยนซีรบัจองหอ้งพกัโรงแรม ถงึแมว้่าลูกคา้เหล่านีไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืเกียวขอ้งกบั
บรษิทัฯ แต่ทางโรงแรมตอ้งรกัษาสมัพนัธภาพทดีไีวต้ลอดไป

กลุ่มล ูกค้าเป้าหมาย
นักท่องเทียวทังส่วนตัวและประเภทเป็นกลุ่ม นักธุรกิจ นิติบุคคล ในสายงานทีต้องจัดประชุมอบรม

เชงิวชิาการ บรษิทัตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่ายรบัจองหอ้งพกัโรงแรม องคก์รภาครฐั และสถานทตู
การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย

มีทังพนักงานขาย พนักงานการตลาด ติดต่อเองโดยตรง หรอืผ่านบรษิัทตัวแทนรบัจองห้องพัก มีทั ง
ช่องทางผ่านอนิเตอรเ์นทดว้ย

สดัส่วนการจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
ช่องทางรายไดข้องปีทผี่านมามสีดัสว่นการจาํหน่ายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากบั รอ้ยละ  ต่อรอ้ยละ

กลุ่มประเทศทีจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
มทีังประเทศไทย กลุ่มประเทศแถบสแกนดเินเวยี ยุโรป ออสเตรเลยี อเมรกิา รวมทัง ประเทศจนี และแถบ

เอเซยี
การพึงพิงล ูกค้า

บรษิทัฯ ไม่มกีารพึงพงิลูกคา้ หรอืผูจ้ดัจําหน่ายรายใดทีมบีทบาทสาํคญั ต่อการอยู่รอดของบรษิัท รวมทัง
ไม่มกีารพงึพงิรายใดดงักล่าวเกนิ %
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7.2.ข สภาพการแข่งขนั
สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม

ในปีทผี่านมา สภาพการแข่งขนัของธุรกจิโรงแรมทหีวัหนิ มมีากขนึ เนืองจากมจีํานวนโรงแรมใหม่เพิมขนึ
มธีุรกจิคอนโดมเินียมเพิมขนึ จงึมปัีจจยัการแขง่ขนัดา้นราคาเพมิมากขนึ

แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต
แนวโน้มภาวะอ ุตสาหกรรม การท่องเทียว รวมทังธุรกิจโรงแรมยงัมีแนวโน้มทีดี ทังนีต้องขนึอยู่กบั

สภาวะเศรษฐกจิทั วโลกและการเมอืงของประเทศไทยด้วย ในปีทผี่านมา ประชากรทีหวัหนิเพิมขนึ เป็นสถานทีที
นกัท่องเทยีวนิยมเลอืกใช ้ ส่วนสภาพการแข่งขนัในอนาคต จะทวคีวามรุนแรงขึน ทังดา้นราคาและการเพิมขนึของ
อุปทาน

จาํนวนค ู่แข่งโรงแรมทีหวัหิน จาํนวนคู่แขง่ทอียู่ในระดบัเดยีวกนัมไีม่เกนิ  ราย
ขนาดของบริษทั เมอืเทยีบกบัคู่แขง่ มขีนาดใหญ่กว่าเลก็น้อย
สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนั ถอืว่าบรษิัทมสีถานภาพในการแข่งขนัทีด ีเนืองจากได้เปรยีบ

ดา้นสถานทีตังทางกายภาพ หอ้งพกั จํานวน  หอ้ง มองเหน็ววิทะเลไดจ้ากระเบยีงสว่นตวัทุกหอ้ง มหีอ้งอาหาร
หลายรูปแบบ เปิดบรกิารด้วยอาหารคุณภาพด ีทั งนี บรษิทัฯ มนีโยบายและแผนในการลงทุนปรบัปรุงห้องพกั ให้
รกัษาระดบัเป็นโรงแรม  ดาว เพอืแขง่ขนัไดใ้นธุรกจิ  ดงันัน ถอืว่าบรษิทัฯ ยงัมศีกัยภาพในการแข่งขนั และมคีวาม
เจรญิเตบิโตในอนาคต

7.3 การจดัหาผลิตภณัฑ ์หรือบริการ
. .ก ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึงผลิตภณัฑ์

บรษิัทฯ มจีํานวน  โรงแรม ภายใต้ชือทางการค้า คอื โรงแรมฮลิตนั หวัหนิ รสีอร์ท แอนด์ สปา
ตังอยู่เลขที  ถนนนเรศดาํรหิ ์อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

จาํนวนหอ้งพกั  มทีังหมด   หอ้ง
จาํนวนหอ้งอาหาร  มหีอ้งอาหาร  แห่ง บาร์  แห่ง
จาํนวนหอ้งประชุม และหอ้งเอนกประสงค ์ มทีังหมด  หอ้ง
. .ข การจดัหาวตัถดุิบหรือผลิตภณัฑเ์พือจาํหน่าย

สว่นมากเป็นสิงอาํนวยความสะดวก ของใชภ้ายในหอ้งพกั ซือจาก SUPPLIER ทไีม่มคีวามสมัพนัธ์
กบับรษิัทฯ ส่วนวตัถุดบิทีเกยีวขอ้งกบัรา้นอาหาร ซือจาก SUPPLIER ทขีายส่งหลายราย ซึงไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
บรษิทัเช่นกนั โดยไม่มกีารพงึพงิผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดเกนิ % ของยอดซอืรวม

สดัส่วนการซือวตัถดุิบ เป็นการซอืภายในประเทศทังหมด
ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
เนืองจากธุรกิจโรงแรมเป็นประเภทการให้บรกิารเป็นหลกั ไม่ใช่โรงงานผลิต จึงไม่มีมลภาวะที

เป็นพษิ  บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามหลกัสขุอนามยัทดี ีปฏบิตัติามขอ้กาํหนดทางกฎหมายทีเกยีวขอ้ง จงึไม่มผีลกระทบ
ต่อสิงแวดลอ้ม ไม่มขีอ้พพิาทหรอืการถูกฟ้องรอ้งเกยีวกบัเรอืงสิงแวดลอ้ม

7.4 มูลค่าของงานทียงัไม่ได้ส่งมอบ ไม่ม ีเนืองจากธุรกจิเป็นประเภททลีกูคา้มาใชบ้รกิารทีโรงแรม
ไม่ตอ้งสง่มอบนอกสถานที
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ข. กล ุ่มการลงทนุและอืนๆ
ลกัษณะของเงนิลงทุน นอกจากการลงทุนในบรษิัทในกลุ่มทีผลติและจําหน่ายสนิคา้ซงึอยู่ในประเทศไทย

และลงทุนในโครงการทปีระเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ซงึเป็นธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม ธุรกจิผลติ
สารเคมี และธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ ซงึไดเ้ปิดเผยขอ้มูลขา้งตน้ไวแ้ลว้ บรษิทัยงัมกีารลงทุนในธุรกจิโรงงานผลติพรม
รถยนต์ และยังมีเงินลงทุนในบริษัทอืนๆ โดยคํานึงถึงปัจจัยพืนฐานของธุรกิจนันๆ เป็นเกณฑ์  ประกอบกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนดว้ย เนืองจากเงนิลงทุนเป็นประเภทธุรกจิทีไม่มกีารผลติและไม่ต้องอาศยัการตลาดและ
การแขง่ขนั หรอืการจดัหาวตัถุดบิแต่อย่างใด จงึไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัการผลติ การตลาด การแขง่ขนั ตลอด
ทังเรอืงการจดัหาวตัถุดบิของกลุ่มธุรกจินี นอกจากนีแหล่งทมีาของเงนิลงทุนมาจากทุนจดทะเบยีน กําไรสะสม และ
แหล่งเงนิกูเ้ท่านัน
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3. ปัจจยัความเสียง
บรษิัทฯ มคีณะกรรมการบรหิารความเสียง ซงึทําหน้าทปีระเมนิความเสียง รวมทังกําหนดนโยบาย

เสนอใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มมกีารบรหิารความเสียง และสรุปผลการประเมนิใหค้ณะกรรมการของแต่ละบรษิทั
และให้บรษิทัฯ ทราบตามระยะเวลาทีกําหนด ทังนีเนืองจากเหตุการณ์สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม มี
การเปลยีนแปลง จงึต้องมกีารทบทวนปัจจยัความเสียง ประเมนิความรุนแรงของโอกาสเกดิ ผลกระทบ และทบทวน
มาตรการการจดัการ และแผนการปฏบิตัิ เพอืลดความเสียงให้อยู่ในระดบัทอีงค์กรยอมรบัได ้หรอืขจดัความเสียง
ออกไป ในการพจิารณาถงึปัจจยัความเสียงไดด้จูากทังปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก โดยแบ่งลกัษณะความเสียง
ออกในเชิงด้านธุรกิจ ด้านการดําเนินงาน ด้านการเงิน และความเสียงทีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก ทีอาจมี
ผลกระทบต่อบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั อนึง มาตรการและนโยบายการบรหิารความเสียงไดถู้กถ่ายทอดสูผู่บ้รหิาร และ
ระดบัปฏิบตัิการของทังบรษิัทฯ และบริษัทในกลุ่มทีประกอบธุรกิจหลกั เพือให้ทราบวตัถุประสงค์ทีชดัเจน และ
ดาํเนินไปในทศิทางเดยีวกนั  เพอืใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบาย

เหตุการณ์ทเีป็นสาเหตุของความเสียง ทีอาจจะมผีลกระทบต่อบรษิัทฯ และต่อการลงทุนของผู้ถือ
หลกัทรพัยอ์ย่างมนียัสาํคญั เรอืงหลกัๆประกอบดว้ย

3.1 ความเสียงด้านธ ุร กิจ คือ ความเสียงเรืองผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการลงทุน  ซึ งประกอบด้วยเงินลงทุนทัง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ รายไดจ้ากเงนิลงทุน คอื ผลตอบแทนในรูปของเงนิปันผล จงึอาจเกดิความเสียง
ดา้นผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึงจะมผีลกระทบทาํใหก้าํไรอาจจะลดลง บรษิทัฯ ประเมนิว่า
โอกาสเกดิและผลกระทบในกรณีนี มรีะดบัปานกลาง เนืองจากการลงทุนมคีวามหลากหลาย สําหรบัมาตรการการ
จัดการความเสียงนี คือการติดตามผลการดําเนินงาน และผลตอบแทนการลงทุนอย่างใกล้ชิด และประเมิน
สถานการณ์ในอนาคตของกจิการทีลงทุนเพือหาแนวทางแก้ไขล่วงหน้า รวมทังพิจารณาการพฒันาธุรกจิ โดยให้
บริษัททีไปลงทุนทําแผนระยะกลาง เพือเสนอคณะกรรมการของบรษิัทฯ ระหว่างปี  มีการเสนอแผนงาน
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทัฯรบัทราบ และมคีาํแนะนําเพอืการพฒันาต่อไป

3.1.1 สาํหรบัเรืองรายได้จากการลงทุนลดลง บรษิทัฯ มมีาตรการการจดัการโดยหาธุรกจิ
ใหม่ โดยในปี 2558 บรษิัทฯ ลงทุนในธุรกจิใหม่ เพอืขยายประเภทธุรกจิซงึเป็นการเริมต้นลงทุนกจิการให้บรกิาร
ทางการแพทยแ์ละการพยาบาล โดยสรา้งโรงพยาบาลแห่งใหม่ ทั งนี ตอ้งใชเ้วลาก่อสรา้งประมาณ  ปี จงึจะดาํเนิน
ธุรกจิได้

3.1.2 ค วาม เสีย งทางธ ุร กิ จ เรือ งผล ต อ บแทนจากการล งทุน ไม่เป็น ไปต าม
เป้าหมาย อาจเกดิในอนาคตอกีหนึงสาเหตุ ซงึมาจากการเปลียนแปลงมาตรฐานการบญัชไีทยไปสู่มาตรฐานการ
บญัชสีากล เกยีวกบัการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที (IFRIC 4) เรอืงการประเมนิว่าขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่  และการตคีวามฯ ฉบบัที (IFRIC 12) เรอืงขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร ผลสรุปการ
ตีความธุรกจิโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นสญัญาเช่าทรพัย์สนิ หรอืเป็นสญัญาสมัปทานบรกิาร จะมีผลทําให้ผล
ประกอบการของบรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จาํกดั ทีบรษิทัฯ ลงทุน อาจไดร้บัผลกระทบเนืองจากบรษิทัดงักล่าว จะตอ้ง
เปลยีนแปลงรปูแบบการบนัทกึบญัชี แมจ้ะมรีายรบัจากการผลติและขาย แต่ตามมาตรฐานบญัชใีหม่ ซงึเริมบงัคบัใช้
ตังแต่ปี จะต้องทยอยบนัทกึเป็นรายไดต้ามอายุสมัปทาน ทําใหก้ําไรสุทธใินปีต้นๆ อาจลดน้อยลง ทั งนี เป็น
เหตุใหบ้รษิทัฯ อาจไดร้บัเงนิปันผลน้อยลงไปดว้ยในช่วงเวลาดงักล่าว ประกอบกบั ปี สภาวะเศรษฐกจิถดถอย
ผูป้ระกอบการต่างไดร้บัผลกระทบจากสาเหตุนีอนัอาจเป็นผลใหผ้ลตอบแทนน้อยกว่าทคีาดไว้
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3.2 ความเสียงด้านการดาํเนินงาน ทมีนียัสาํคญั  คอื

3.2.1 ความเสียงด้านความเสียหายและการบริหารงานผิดพลาดของธ ุรกิจที ไป
ลงทุน

ธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ คอื การลงทุน ดงันันถ้าหากองค์กรทีบรษิัทฯ ไปลงทุนเกดิมกีารบรหิารงาน
ผดิพลาดกอ็าจเสยีหายต่อทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ได ้บรษิทัฯ ประเมนิว่าทังโอกาสเกดิและผลกระทบอยู่ในระดบัปาน
กลาง ทังนี เนืองจากบรษิทัฯ มกีารกระจายการลงทุนในหลายธุรกจิ บรษิทัฯ มมีาตรการรองรบัโดยกําหนดใหม้กีาร
ประเมนิความเสยีงขององคก์รทไีปลงทุน ใหม้รีะบบการควบคุมภายในของตนเอง มนีโยบายใหค้วามรูใ้นเรืองต่างๆ
ทเีกยีวขอ้ง รวมทังมกีารติดตามผลงาน และการประชุมกบัผู้ร่วมทุน และผูบ้รหิารธุรกจิอย่างสมําเสมอ และในส่วน
ของบรษิทัฯ ต้องมรีะบบการตรวจสอบตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายและระบบงานควบคุมภายในทีกําหนดไวข้อง
แต่ละธุรกจิทไีปลงทุน โดยเฉพาะเน้นความสาํคญัมาก เรอืงการตรวจควบคุมสนิคา้คงเหลอื ตลอดจนการบรหิารงาน
เรอืงลกูหนีและเจา้หนี และระบบอนืๆ ในลาํดบัรองลงมา

3.2.2 ความเสียงจากการพึงพิงคาํส ั งผลิตจากลกูค้ารายใหญ่น้อยราย
บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ บางแห่งเป็นธุรกจิร่วมทุน ซึงผูร่้วมทุนชาวต่างประเทศเป็นผูด้ําเนินการดา้น

การตลาดในต่างประเทศ ซึงเป็นสดัส่วนเกอืบทังหมดของสนิค้าทีผลติได้ ผลกระทบจากการพึงพิงคําสั งผลติจาก
ลูกค้ารายใหญ่น้อยรายนี อยู่ในระดบัสูง ถ้าหากลูกค้าเปลียนแปลงหรอืลดจํานวนสั งซือ หรอืย้ายฐานการผลติไป
ประเทศอนื แต่โอกาสเกดิมน้ีอยเนืองจากผูร่้วมทุนมเีงนิลงทุนสดัสว่นประมาณกึงหนึง ซงึย่อมตอ้งประสานประโยชน์
เพอืให้มผีลตอบแทนจากการลงทุน บรษิัทฯ มมีาตรการรองรบัโดยรกัษาความสมัพนัธ์ให้ดกีบัผู้ร่วมทุน และผลติ
สนิคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพตามความตอ้งการของลกูคา้

3.2.3 ความเสียงจากการมีทรพัยส์ินทีไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน
ทีผ่านมา บรษิัทฯ เปลียนประเภทการดําเนินธุรกิจทีศรีราชาเป็นการให้เช่าทรพัย์สิน บดันี อายุ

สญัญาใหเ้ช่าไดค้รบกําหนดแลว้ และผูเ้ช่าไดเ้ลกิสญัญาเช่าทรพัยส์นิแลว้ บรษิทัฯ มคีวามเสียงดา้นการดําเนินงาน
โดยมทีรพัย์สนิทอีาจไม่ก่อให้เกดิผลตอบแทน  ทังนี ทรพัยส์นิเหล่านันส่วนใหญ่เป็นประเภท อาคาร ระบบคลนีรูม
และอุปกรณ์ทีใช้เฉพาะกับธุรกิจผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ทรัพย์สนิทั วไป ถ้าหากจะต้อง
บาํรุงรกัษาใหท้รพัยส์นิใชง้านไดป้กต ิบรษิทัฯ จะมภีาระค่าใชจ้่ายทีเกยีวขอ้งมากพอสมควร ดงันัน ถ้าหากบรษิทัฯ
หาผู้เช่ารายใหม่ไม่ได้บรษิัทฯ จะไม่มรีายได้ผลตอบแทนจากทรพัย์สนิดงักล่าว จะมผีลกระทบทําให้รายได้ลดลง
และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิมขนึ บริษัทฯ มีการทยอยขายทรพัย์สนิทีไม่ได้ใช้งานออกไปตังแต่ปี และกําลงัหา
แนวทางเพอืจดัการเรอืงนี ผลกระทบนี อาจจะมผีลต่อเนืองถงึเรอืงการจ่ายผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้น้อยลง

3.3 ความเสียงด้านการเงิน ทมีนียัสาํคญั คอื
3.3.1 ความเสียงเรือง การขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนของบริษทัในกล ุ่ม

บรษิัทฯ ประเมนิว่าโอกาสเกดิและผลกระทบอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง เนืองจากบรษิัทหลกัในกลุ่มมี
สดัส่วนการส่งออกมากพอสมควร ถ้าหากอตัราแลกเปลยีนของเงนิบาทเทยีบกบัดอลล่ารส์หรฐั มคีวามผนัผวนมาก
จะมผีลกระทบกบัจาํนวนเงนิตราต่างประเทศทีบรษิทัในกลุ่มไดร้บัจากการชาํระค่าสนิคา้ทีสง่ออกและขายเปลยีนเป็น
เงินสกุลบาท ความเสียงด้านนีจึงเป็นปัจจัยทีค่อนข้างสําคัญ บริษัทฯ มีมาตรการรองรับโดยมอบหมายให้มี
ผู้รบัผิดชอบในการติดตามสถานการณ์ และจดัการเรืองอตัราแลกเปลียนโดยต้องรายงานและปรึกษาหารือกับ
กรรมการผู้จดัการของแต่ละบริษัทในกลุ่มนันๆ เพือตดัสนิใจให้ทนัต่อเหตุการณ์ รวมทังให้แต่ละบรษิัทดงักล่าว
รายงานผลกระทบจากอตัราแลกเปลียน ปรมิาณลูกหนี เจา้หนี ทเีป็นสกุลเงนิต่างประเทศให้บรษิทัใหญ่ทราบดว้ย
โดยปกติบริษัทฯ ในกลุ่มมีนโยบายบริหารปัจจัยความเสียงด้านนีโดยใช้วิธี Natural Hedge และพิจารณาซือ
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Forward Contract กบัธนาคารตามแต่ละสถานการณ์ใหเ้หมาะสม    แต่ไม่ใหด้ําเนินการเพือการเกง็กําไรดา้นอตัรา
แลกเปลยีน แต่ใหท้ําเพอืป้องกนัความเสยีงเท่านัน นอกจากนี จะมกีารเชญิวทิยากรผูเ้ชียวชาญจากสถาบนัการเงนิ
มาให้ความรู้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องของบริษัทในกลุ่มเป็นครังคราว เพือเสริมทักษะ และเน้น
ความสาํคญัใหม้คีวามระมดัระวงัในการบรหิารเรอืงดงักล่าวดว้ย

3.3.2 ความเสียงเรือง การด้อยค่าของเงินลงทุน
ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ คอืการลงทุน ซึงมกีารลงทุนในธุรกจิหลายดา้น เมอืเวลาผ่านไป สถานการณ์

ทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม อุปสงค์ อุปทาน ราคาวัตถุดิบ ราคาพลังงานฯ มีการปรบัเปลียน ย่อมอาจจะมี
ผลกระทบต่อธุรกจิบางประเภททีบรษิทัฯ ลงทุนอยู่ ถา้หากผลการดําเนินงานของบรษิทัทีบรษิทัฯ ไปลงทุนเกดิไดร้บั
ผลกระทบในทางลบ กอ็าจทาํใหส้ดัสว่นของมลูค่าในสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทันันๆ ลดลง  ถา้ลดตํากว่าจาํนวนเงนิ
ลงทุนของบรษิทัฯ บรษิทัฯ กจ็ําเป็นต้องบนัทกึผลจากการด้อยค่าของเงนิลงทุนนั น ทังนีบรษิัทฯ ประเมนิว่าโอกาส
เกดิและผลกระทบอยู่ในระดบัปานกลาง โดยบรษิัทฯ มมีาตรการใหม้รีะบบการประเมนิธุรกจิทไีปลงทุนทุกปี อนึง
บรษิัทฯ ได้ประเมนิความเสียงเรอืงนี ในปี มกีารบนัทกึจํานวนเงนิดอ้ยค่าของเงนิลงทุนรวมเป็นจํานวนเงนิ
192 ลา้นบาทเพอืใหเ้พยีงพอกบัสถานการณ์ ซงึมรีายละเอยีดทังหมดแสดงไวแ้ลว้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ประจาํปี 8 หมายเลข 13 หมายเลข 14.3 หมายเลข 6 หมวดงบการเงนิเฉพาะกจิการ

3.4 ปัจจยัทีมาจากเหตุการณ์ภายนอก ซึงไม่อยู่ในวสิยัทีบรษิัทฯ จะควบคุมได้
ประเภทความเสยีงทมีนียัสาํคญัต่อบรษิทัฯ มดีงันี

3.4.1 ความเสียงเรืองอตัราดอกเบียสงูขึน
บริษัทในกลุ่มบางบริษัท มีแหล่งทีมาของเงินทุนหมุนเวียนส่วนหนึงเป็นเงินกู้ ดงันันถ้าอัตรา

ดอกเบียในตลาดเงนิสูงขึน จะทําให้บรษิัทนันๆ มีภาระต้นทุนทางการเงนิทีสูงขนึตามไปด้วย ซึงเป็นปัจจยัทีอยู่
นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 อัตราดอกเบียลดลงเมือเทียบกับปีทีผ่านมา แต่มองใน
ภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย จํานวนเงนิกู้มีไม่สูง บริษัทจงึประเมนิว่าผลกระทบมีเล็กน้อย อย่างไรกต็าม
บรษิทัฯ มนีโยบายดูแลการป้องกนัความเสียงในดา้นนี โดยรกัษาสดัส่วนของโครงสรา้งระหว่างหนีเงนิกูแ้ละเงนิทุน
ใหเ้หมาะสม เพอืใหร้ะดบัผลตอบแทนจากการลงทุนสงูกว่าตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ

3.4.2 ความเสียงเรืองการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจโลก
ปี 8 เศรษฐกจิโลกยงัคงไดร้บัผลกระทบต่อเนืองจากปัญหาเศรษฐกจิของยุโรป ซงึมผีลกระทบ

มายงัเศรษฐกจิของประเทศไทยด้วย ความเสยีงนี ทําให้คําสั งซอืจากลกูค้าของบรษิัทในกลุ่มแถบยุโรป มปีรมิาณ
น้อยกว่าภาวะเศรษฐกจิปกต ิกลุ่มธุรกจิของบรษิทัฯ ทีไดร้บัผลกระทบมากคอื ธุรกจิสิงทอ รองลงมาไดร้บัผลกระทบ
ปานกลาง คอื ธุรกจิผลติภณัฑ์ยาง ธุรกจิเทปกาว ความเสียงนี กระทบต่อผลการดําเนินงานของบรษิัททีไปลงทุน
อาจทําใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัเงนิปันผลน้อยลงในระหว่างช่วงนี บรษิทัฯ มมีาตรการจดัการปัจจยัความเสยีงนีโดย รกัษา
สว่นแบ่งการตลาดไว ้พฒันาคุณภาพสนิคา้ใหแ้ขง่ขนักบัคู่แข่งใหไ้ด ้อนึง การลงทุนทมีอียู่ของบรษิทัฯ เป็นการหวงั
ผลระยะยาว บรษิัทฯ มีมาตรการการจดัการความเสียงนีโดยระมดัระวงัการลงทุน รวมทังติดตามเศรษฐกิจของ
ประเทศทีไปลงทุนและทําการค้า อกีทังศกึษาปัจจยัพืนฐานของบรษิัททีจะลงทุน เพอืหาผลตอบแทนทเีหมาะสม
ต่อไป
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4. ทรพัยสิ์นทีใช้ในการประกอบธรุกิจ
4.1 รายละเอยีดของสนิทรพัยข์องบรษิทั และ บรษิทัยอ่ยในปี 2558

อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ทดีนิและสว่น
ปรบัปรงุทดีนิ
รอการพฒันา

อาคาร
โรงงาน

และอาคาร
สาํนกังาน

ใหเ้ช่า
งานระหวา่ง

ก่อสรา้ง รวม

ทดีนิและสว่น
ปรบัปรงุทดีนิ
รอการพฒันา

อาคาร
โรงงาน

และอาคาร
สาํนกังาน

ใหเ้ช่า รวม
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558
ราคาทุน 1,391,630 2,692,863 88,627 4,173,120 1,186,689 1,795,743 2,982,432
หกั ค่าเสอืมราคาสะสม (43,275) (2,091,475) - (2,134,750) (32,649) (1,644,911) (1,677,560)
หกั ค่าเผอืการดอ้ยค่า (4,413) (154,933) - (159,346) (4,413) (138,833) (143,246)
มลูค่าตามบญัชี – สุทธิ 1,343,942 446,455 88,627 1,879,024 1,149,627 11,999 1,161,626

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

มลูค่าตามบญัช ีณ  ธนัวาคม 1,858,109 1,168,775
ซอืสนิทรพัย์ 5,889 -
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ – มลูค่าสุทธติามบญัชี (11,371) (672)
รบัโอนจากบญัชทีดีนิ อาคารและอุปกรณ์ –

มลูค่าสุทธติามบญัชี
37,809 -

ค่าเสอืมราคาสาํหรบัปี (32,961) (6,477)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 21,549 -
มลูค่าตามบญัช ีณ  ธนัวาคม 1,879,024 1,161,626
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ทีดิน  อาคาร  และอปุกรณ์
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทดีนิ

อาคาร
และระบบ

สาธารณูปโภค
เครอืงจกัร

และอุปกรณ์ อนืๆ รวม
ราคาทุน

ณ 31 ธนัวาคม 2557 18,550 139,368 163,072 296,704 617,694
ซอืเพมิ - 284 - 23,148 23,432
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - (77,718) (14,552) (92,270)
โอนระหวา่งบญัชี - 6,695 (64) (6,631) -
รบัโอนจากบญัชอีสงัหารมิทรพัยเ์พอืการ
ลงทุน

- - - 13 13

ณ 31 ธนัวาคม 2558 18,550 146,347 85,290 298,682 548,869
ค่าเสือมราคาสะสม

ณ 31 ธนัวาคม 2557 - 131,241 162,574 268,709 562,524
คา่เสอืมราคาสาํหรบัปี - 1,601 - 6,498 8,099
คา่เสอืมราคาสาํหรบัสว่นทจีาํหน่าย /ตดั
จาํหน่าย

- - (77,686) (12,634) (90,320)

โอนระหวา่งบญัชี - - (64) 64 -
รบัโอนจากบญัชอีสงัหารมิทรพัยเ์พอืการ
ลงทุน

- - - 13 13

ณ 31 ธนัวาคม 2558 - 132,842 84,824 262,650 480,316
ค่าเผือการด้อยค่า

ณ 31 ธนัวาคม 2557 - - 495 4,925 5,420
ลดลงจากการจาํหน่าย - - (31) (2) (33)
ณ 31 ธนัวาคม 2558 - - 464 4,923 5,387
มลูค่าสทุธิตามบญัชี
ณ 31 ธนัวาคม 2557 18,550 8,127 3 23,070 49,750
ณ 31 ธนัวาคม 2558 18,550 13,505 2 31,109 63,166
ค่าเสือมราคาสาํหรบัปี
ปี 2557  (รวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 11,696
ปี 2558  (รวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 8,099

ณ วนัที  ธนัวาคม  บรษิทัย่อยมยีอดคงเหลอืของอุปกรณ์ซึงไดม้าภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ โดยมมีูลค่า
สทุธติามบญัชเีป็นจาํนวนเงนิ 91 ลา้นบาท ( :  ลา้นบาท)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มอีาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึง ซงึตดัค่าเสอืมราคาหมดแล้ว
แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสมของสินทรพัย์ดงักล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 4,332 ล้านบาท
(2557 : 4,113 ลา้นบาท) และเฉพาะของบรษิทัฯจาํนวน 445 ลา้นบาท  (2557 : 530 ลา้นบาท)
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(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม

ทดีนิ
สว่นปรบัปรงุ

ทดีนิ

สว่นปรบัปรงุ
สนิทรพัยเ์ช่า
อาคาร และ

ระบบ
สาธารณูปโภค

เครอืงจกัร
และ

อุปกรณ์

โรงงานผลติ
กระแส
ไฟฟ้า อนืๆ รวม

ราคาทุน
ณ 31 ธนัวาคม 2557 1,896,985 20,058 2,958,903 5,512,895 845,682 1,080,798 12,315,321
ซอืเพิม - - 19,107 295,854 225,337 580,101 1,120,399
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - (20,181) (196,512) (7,067) (143,574) (367,334)
โอนระหว่างบญัชี - - 159,092 122,912 - (282,004) -
โอนไปยงับญัชอีสงัหารมิทรพัย์

เพอืการลงทุน - - (37,757) - - (53) (37,810)
ผลต่างจากการแปลงค่างบ

การเงนิ - - 52,209 - 39,602 3,141 94,952
ณ 31 ธนัวาคม 2558 1,896,985 20,058 3,131,373 5,735,149 1,103,554 1,238,409 13,125,528
ค่าเสือมราคาสะสม
ณ 31 ธนัวาคม 2557 - 2,809 1,034,178 4,448,125 349,388 758,548 6,593,048
ค่าเสอืมราคาสาํหรบัปี - 1,275 170,678 320,823 46,562 129,068 668,406
ค่าเสอืมราคาสาํหรบัส่วนที

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - (13,188) (195,108) (2,922) (138,916) (350,134)
โอนระหว่างบญัชี - - - (4) - 4 -
โอนไปยงับญัชอีสงัหารมิทรพัย์

เพอืการลงทุน - - - - - (1) (1)
ผลต่างจากการแปลงค่างบ

การเงนิ - - 8,338 - 16,930 2,840 28,108
ณ 31 ธนัวาคม 2558 - 4,084 1,200,006 4,573,836 409,958 751,543 6,939,427
ค่าเผือการด้อยค่า
ณ 31 ธนัวาคม 2557 - - - 1,074 - 4,926 6,000
ลดลงจากการจาํหน่าย - - - (30) - (2) (32)
ณ  ธนัวาคม - - - 1,044 - 4,924 5,968
มลูค่าสทุธิตามบญัชี
ณ 31 ธนัวาคม 2557 1,896,985 17,249 1,924,725 1,063,696 496,294 317,324 5,716,273
ณ 31 ธนัวาคม 2558 1,896,985 15,974 1,931,367 1,160,269 693,596 481,942 6,180,133
ค่าเสือมราคาสาํหรบัปี
ปี 255  (จาํนวน  ลา้นบาทรวมอยู่ในตน้ทุนการผลติ ส่วนทีเหลอืรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 614,022
ปี 255  (จาํนวน  ลา้นบาทรวมอยู่ในตน้ทุนการผลติ ส่วนทีเหลอืรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 668,406
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สนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจาํปี
(1) ทดีนิและสว่นปรบัปรุงทดีนิ

บรษิทั บรษิทัย่อย
มลูค่าตาม

บญัชี
(ลา้นบาท)

สถานทตีัง ขนาด การถอื
กรรมสทิธิ

วตัถุประสงค์
การถอืครอง

มลูค่าตาม
บญัชี

(ลา้นบาท)

สถานทตีัง ขนาด การถอื
กรรมสทิธิ

วตัถุประสงค์
การถอืครอง

1,168.17 ถ.สุขมุวทิ
ต.บางจาก
อ.พระโขนง
กรงุเทพฯ

 ไร่
 งาน
 ตรว.

ถอืกรรมสทิธิ
เตม็
ไมม่ภีาระ
ผกูพนั

เป็นทตีัง
สํานกังานใหญ่

2,088.73 เขตนิคม
อตุสาหกรรม
บางชนั
ซ.เสรไีทย
อ.มนีบุรี
กรงุเทพฯ

 ไร่
 งาน
 ตรว.

ถอืกรรมสทิธิ
เตม็

เป็นทตีัง
อาคาร
สํานกังาน
โรงงานผลติ
และคลงัสนิคา้ ไร่

 งาน
 ตรว.

เพอืรองรบัการ
ขยายธรุกจิใน
อนาคต

ถ.บางนา-ตราด
ต.บางสมคัร
อ.บางปะกง
จ.ฉะเชงิเทรา

176 ไร่
3 งาน
14 ตรว.

ถอืกรรมสทิธิ
เตม็
ไมม่ภีาระ
ผกูพนั

สําหรบัขยาย
กจิการในเครอื
และใหบ้รษิทัใน
เครอืเชา่

ถ.บางนา-ตราด
ต.บางสมคัร
อ.บางปะกง
จ.ฉะเชงิเทรา

 ไร่
 งาน
 ตรว.

ถอืกรรมสทิธิ
เตม็

เป็นทตีังอาคาร
สํานกังาน
โรงงานผลติ
และคลงัสนิคา้

ต.บา้นเหมอืง
อ.เมอืงชลบุรี
จ.ชลบุรี

 ไร่
 ตรว.

ถอืกรรมสทิธิ
เตม็
ไมม่ภีาระ
ผกูพนั

เป็นทตีัง
สํานกังาน
และศนูย์
ฝึกอบรม

ถ.สุขมุวทิ
ต.บางปูใหม่
อ.เมอืงสมทุร-
ปราการ
จ.
สมุทรปราการ

 ไร่

ตรว.

ถอืกรรมสทิธิ
เตม็

เป็นอาคาร
สํานกังาน
อาคารโรงงาน
และหอพกั

ต.บางพระ
อ.ศรรีาชา
จ.ชลบุรี

 ไร่
 งาน
 ตรว.

เป็นทตีัง
อาคารหอพกั
และพนืทวี่าง
ใหเ้ชา่

อ.นายายอาม
อ.โป่งนํารอ้น
จ.จนัทบุร,ี
อ.เขาสมงิ
จ.ตราด

,
ไร่

ถอืกรรมสทิธิ
เตม็

เพอืการเกษตร

ต.สุรศกัดิ
อ.ศรรีาชา
จ.ชลบุรี

 งาน
 ตรว.

เป็นพนืที
ว่างเปล่า

ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี
จ.
สมุทรปราการ

 ไร่
 งาน

ตรว.

ถอืกรรมสทิธิ
เตม็

สําหรบัขยาย
กจิการและ
ใหเ้ชา่

ต.หนองพริณุ
อ.บา้นบงึ
จ.ชลบุรี

,  ไร่
.  ตรว.

ถอืกรรมสทิธิ
รว่มกบั
บรษิทัใน
เครอื

สําหรบัขยาย
กจิการและให้
บรษิทัในเครอื
เชา่

ต.ในเมอืง
อ.เมอืง
จ.นครศรธีรรมราช

 ไร่
 งาน

.
ตรว.

ถอืกรรมสทิธิ
เตม็

เป็นทตีัง
โรงแรม
ศนูยก์ารคา้และ
ใหเ้ชา่

ต.บา้นฉาง ,
ต.พลา
อ.บา้นฉาง
จ.ระยอง

 ไร่
.  ตรว.

ถอืกรรมสทิธิ
เตม็
ไมม่ภีาระ
ผกูพนั

สําหรบัขยาย
กจิการ

ต.หวัหนิ
อ.หวัหนิ
จ.ประจวบครีขีนัธ์

 ไร่
 งาน

.
ตรว.

ถอืกรรมสทิธิ
เตม็

เป็นทตีัง
โรงแรม

อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี

 ไร่
 งาน
 ตรว.

ถอืกรรมสทิธิ
เตม็
ไมม่ภีาระ
ผกูพนั

อ.เมอืง
จ.สมทุรสาคร

 ไร่
 งาน

59 ตรว.

ถอืกรรมสทิธิ
เตม็
ไมม่ภีาระ
ผกูพนั
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(2) อาคาร สว่นปรบัปรุงและระบบสาธารณูปโภค
บรษิทั บรษิทัย่อย

มลูค่าตาม
บญัชี
(ลา้น
บาท)

สถานทตีัง ขนาด การถอื
กรรมสทิธิ

วตัถุประสงค์
การถอืครอง

มลูค่าตามบญัชี
(ลา้นบาท)

สถานทตีัง ขนาด การถอื
กรรมสทิธิ

วตัถุประสงค์
การถอืครอง

25.49 ถ.สุขมุวทิ
ต.บางจาก
อ.พระ
โขนง
กรุงเทพฯ

อาคาร
 หลงั
 ชัน

6,757.2
ตรม.
อาคาร
1 หลงั

 ชัน

ตรม.

ถอื
กรรมสทิธิ
เตม็

เป็นอาคาร
สาํนกังาน

เป็นอาคาร
บรกิาร

2,352.33 เขตนิคม
อุตสาหกรรม
บางชนั
ซ.เสรไีทย
อ.มนีบุรี
กรุงเทพฯ

เป็นอาคาร
 หลงั

31,926.30
ตรม.

ถอื
กรรมสทิธิ
เตม็

เป็นอาคาร
สาํนกังาน
โรงงานผลติ
และคลงัสนิคา้

ถ.บางนา-
ตราด
ต.บางสมคัร
อ.บางปะกง
จ.
ฉะเชงิเทรา

เป็น
อาคาร
 หลงั

20,564
ตรม.

ถอื
กรรมสทิธิ
เตม็

สําหรบัขยาย
กจิการในเครอื
และใหบ้รษิทั
ในเครอืเชา่
เรอืนรบัรอง
โรงยมิ
โรงอาหาร

ถ.บางนา-ตราด
ต.บางสมคัร
อ.บางปะกง
จ.ฉะเชงิเทรา

เป็นอาคาร
 หลงั

66,969
ตรม.

ถอื
กรรมสทิธิ
เตม็

เป็นอาคาร
สาํนกังาน
อาคารโรงงาน
และหอพกั

ถ.สุขมุวทิ
ต.บางพระ
อ.ศรรีาชา
จ.ชลบุรี

45,475
ตรม.

ถอื
กรรมสทิธิ
เตม็

เป็นโรงงาน
และ
สาํนกังาน

ถ.สุขมุวทิ
ต.บางปูใหม่
อ.เมอืงสมทุร-
ปราการ
จ.
สมุทรปราการ

เป็น
อาคาร

 หลงั
109,537

ตรม.

ถอื
กรรมสทิธิ
เตม็

เป็นอาคาร
สาํนกังาน
อาคารโรงงาน
และหอพกั

ถ.สุขมุวทิ
ต.บางพระ
อ.ศรรีาชา
จ.ชลบุรี

อาคาร
 หลงั

11,416
ตรม.

อาคาร
หอพกั

อ.เขาสมงิ
จ.ตราด

,
ตรม.

ถอื
กรรมสทิธิ
เตม็

เป็นอาคาร
สาํนกังาน
และโรงงาน

ต.บา้น
เหมอืง
อ.เมอืง
ชลบุรี
จ.ชลบุรี

อาคาร
 หลงั

3,248
ตรม.

อาคาร
สาํนกังาน
และบา้นพกั
ใหเ้ช่า

ต.หวัหนิ
อ.หวัหนิ
จ.ประจวบครีขีนัธ์

,
ตรม.

ถอื
กรรมสทิธิ
เตม็

เป็นอาคาร
โรงแรม

ต.ในเมอืง
อ.เมอืง
จ.นครศรธีรรมราช

.
ตรม.

ถอื
กรรมสทิธิ
เตม็

ศนูยก์ารคา้
ใหเ้ช่า

ฮ่องกง .
ตรม.

ถอื
กรรมสทิธิ
เตม็

เป็นอาคาร
สาํนกังาน
บา้นพกั และ
ใหเ้ช่า

สาธารณรฐั
ประชาชนจนี

6,215.
ตรม.
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมค้า และบริษทัร่วม

นโยบายการลงทุนของบรษิัทฯ แบ่งเป็น การลงทุนในประเทศ และการลงทุนในต่างประเทศ ซึงการลงทุน
ในประเทศ สว่นใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกจิทเีกยีวเนืองกบัธุรกจิของบรษิทั ทสีว่นมากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลติ
นอกจากนี ยงัมีการลงทุนในธุรกจิกลุ่มพลงังาน โดยผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระ (IPP) ให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทยดว้ย ในสว่นของการลงทุนในต่างประเทศ สว่นใหญ่เน้นการลงทุนในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ใน
ธุรกจิพลงังานผลติกระแสไฟฟ้า และขยายไปยงัธุรกจิสิงทอและกลุ่มอุตสาหกรรมการผลติทีมคีวามสมัพนัธต่์อเนือง
เช่น โรงงานผลติพรมรถยนต์ หรอืกลุ่มอุตสาหกรรมอืน เช่น โรงงานเคม ีและธุรกจิแขนงใหม่ คอื อสงัหารมิทรพัย์
นอกจากนี ตังแต่ปี  บรษิทัฯมกีารขยายการลงทุนโดยซือธุรกจิโรงแรม เรอืงของสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย
บรษิทัร่วมคา้ และบรษิทัร่วม ไม่ไดก้าํหนดเป็นตวัเลขมาตรฐานของเงนิลงทุนต่อสนิทรพัยร์วม  แต่บรษิทัฯ คาํนึงถงึ
กาํลงัความสามารถ และดูเรอืงสภาพคล่องเป็นหลกั ในอนาคตถา้มกีารขยายการลงทุน บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุน
ในโครงการทเีป็นเงนิลงทุนระยะยาว โดยคํานึงถงึผลตอบแทนทีเหมาะสม และดูถงึผลประโยชน์ทางธุรกจิทจีะไดร้บั
จากการลงทุนนันๆ หลกัการพจิารณาโครงการลงทุน บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัลาํดบัแรกต่อตวัของโครงการเป็นหลกั
ตลอดทังการมีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการว่าเหมาะสมหรือไม่  มีผลดีผลเสียกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร
ประกอบกบักาํลงัความสามารถของบรษิทัฯ โดยพจิารณาปัจจยัและเงอืนไขขอ้จาํกดัต่างๆดว้ย

ในปี  บรษิัทฯมีการขยายการลงทุนในธุรกจิประเภทการให้บรกิารทางการแพทย์และการพยาบาล
โดยจะเป็นการสรา้งโรงพยาบาลใหม่ ซึงขณะนีเป็นเพยีงการเริมตน้โครงการ ต้องใชเ้วลาอกีประมาณ  ปี จงึจะเริม
ดาํเนินการได ้ทังนี เพอืใหม้ปีระเภทการลงทุนเพิมขนึตามแนวโน้มทศิทางของศกัยภาพทางธุรกจิ และสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมทีเปลยีนแปลง

ในเรอืงของนโยบายการบรหิารงาน แบ่งเป็นบรษิัทย่อย บรษิัทร่วมคา้ และบรษิัทร่วม ถ้าหากเป็นบรษิัท
ย่อย บริษัทฯ ติดตามผลการดําเนินงาน และประชุมร่วมกนัเพือแก้ไขปัญหาการดําเนินงาน (ถ้ามี) เพือให้การ
บรหิารงานมปีระสทิธภิาพอย่างเหมาะสม มนีโยบายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ทําหน้าทคีรอบคลุม
ถงึการดูแลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัย่อย และดูเรอืงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเกยีวขอ้งทอีาจเกดิขนึ (ถ้าม)ี
ในส่วนของบรษิทัร่วมคา้และบรษิทัร่วม บรษิัทฯ มกีารตดิตามดูแลผลประกอบการและรบัทราบเหตุการณ์ทีเกดิขนึ
การมสี่วนร่วมในการให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการของบรษิัทร่วมคา้ในฐานะร่วมบรหิาร และของบรษิัทร่วมใน
ฐานะผูล้งทุน  เพอืพจิารณาดําเนินการตามความเหมาะสม ทังนี บรษิทัฯ ยงัม ีนโยบายใหบ้รษิทัฯ ทีบรษิทัลงทุนใน
สดัส่วนทมีีนัยสําคญัให้ส่งแบบประเมนิตนเอง เรืองระบบการควบคุมภายในของบรษิัทนันๆ  ให้สํานักตรวจสอบ
ภายในของบรษิัทฯ เพอืประเมนิขอ้มูล และดําเนินการทีเกยีวขอ้งต่อไป เพอืคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นและ
ผูเ้กยีวขอ้งเป็นสาํคญั



36

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ทีจะมีผลกระทบต่อ
ทรพัยส์นิของบรษิทั
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6. ข้อมลูท ั วไปและข้อมลูสาํคญัอืน

.   ข้อมลูท ั วไป

บรษิทั สหยูเนียน จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิเป็นบรษิทัลงทุนและการคา้ ใหค้าํแนะนํา และบรกิารดา้น
การจดัการและบรหิารการเงนิ และจําหน่ายสนิคา้ของบรษิทัในกลุ่มบางส่วน โดยมทีตีังสํานักงานใหญ่ เลขที 1828
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนบริษัทมหาชน
(เลขทะเบยีนเดมิ 344) โทรศพัท์ 02-311-5111 โทรสาร 02- 331-5668 หรอืเวบ็ไซต์ www.sahaunion.com

บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบยีนเป็นหุ้นสามญัจํานวน  ลา้นหุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ  บาท รวมเป็นทุนจด
ทะเบยีนทจีาํหน่ายและชาํระแลว้ทังหมดของบรษิทัจาํนวน ,  ลา้นบาท

นิตบิุคคลทบีรษิทัฯ ถอืหุน้ตังแต่รอ้ยละ  ขนึไปของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทังหมดของนิตบิุคคลนัน
มชีอื สถานทตีังสาํนักงานใหญ่ ประเภทธุรกจิ โทรศพัท ์โทรสาร จํานวน และชนิดของหุน้ทีจําหน่ายไดแ้ลว้ทังหมด
ของนิตบิุคคลนัน ปรากฏตามเอกสารแนบในภาคผนวก หมายเลขเอกสารแนบ 5.1.2

บุคคลอา้งองิอนืๆ มดีงันี
1. นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์คอื บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั สถานทตีังอยู่เลขที

93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 400 หมายเลข
โทรศพัท์ 0-2009-9000, 0-2009-9999 โทรสาร 0-2009-9999

2. ผู้สอบบัญชี คือ นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์ ซึงสงักดับริษัท สํานักงาน อี วาย จํากดั มีทีอยู่เลขที
/ -  อาคารเลครชัดาชัน  ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ  หมายเลขโทรศัพท์

- -  โทรสาร -2264-0789

6.2 ข้อมลูสาํคญัอืน

ขอ้มูลรายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบริษัทฯ ได้เปิดเผยอย่างละเอยีดไว้ในงบการเงิน
ประจําปี 2558 แลว้ ซงึเป็นส่วนประกอบสว่นหนึงในหนงัสอืรายงานประจาํปี 2558 ถา้หากผูถ้อืหุน้ต้องการเป็นแบบ
รปูเล่ม สามารถตดิต่อไดท้นีางศรนีวล สมบตัไิพรวนั หมายเลขโทรศพัท์ 02-311-5111-9

ผูถ้ือหุ้นสามารถใชบ้รกิารรบัเงนิปันผล โดยเขา้บญัชธีนาคารผ่านโครงการ e-dividend ของระบบศูนยร์บั
ฝากหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได้

ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลตลอดปี 8 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทีเกียวข้องผ่านช่องทางสือ
อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้

ขอ้มูลอนืเกยีวกบัเรอืงประเทศไทยมกีารเปลียนแปลงจากมาตรฐานการบญัชไีทยไปใชม้าตรฐานการบญัชี
สากล มาตรฐานการบัญชีหัวข้อการตีความของธุรกิจสมัปทานหรือบริการ มีผลบังคบัใช้ตังแต่ ปี อาจมี
ผลกระทบต่องบการเงินของบริษัททีบริษัทฯ ไปลงทุน ชือ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ซึงเป็นธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้าทไีดร้บัสมัปทาน มผีลให้ต้องปรบัปรุงเปลยีนแปลงการรบัรูร้ายไดต้ามมาตรฐานการบญัชใีหม่  ทําให้
ตวัเลขกําไรทางบญัชใีนปีแรกๆ อาจลดลงกว่าระบบบญัชใีนอดตี ซงึอาจส่งผลทําใหร้ายไดเ้งนิปันผลของบรษิทัฯ ที
จะไดร้บัในสว่นนีลดลงตามไปดว้ย

นอกจากนี ตามทบีรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ชือ บรษิัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จํากดั (มหาชน) (UT) ได้
ลงทุนในบรษิทั เทนคาเต้ยเูนียนโปรเทคทฟี แฟบบรคิเอเชยี จาํกดั (TCUA) ซงึประกอบกจิการฟอกยอ้มผลติภณัฑ์
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สิงทอ ดว้ยเงนิลงทุน  ลา้นบาท หรอืสดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ .  ของทุนจดทะเบยีนของ TCUA ในระหว่างปี

 ผูถ้อืหุน้ของ TCUA มมีตใิหห้ยุดดําเนินกจิการ เนืองจาก TCUA มผีลขาดทุนต่อเนืองมาก ตังแต่ ปี ถงึ
ปัจจุบนั อยู่ในขันตอนระหว่างการชาํระบญัช ีรายการนีมผีลกระทบต่อ UT เลก็น้อย

ปี  บรษิทัฯ มกีารขยายการลงทุนในธุรกจิโรงแรม ซึงเป็นประเภทธุรกจิใหม่เพิม ภายใต้ชอืทางการคา้
โรงแรมฮลิตนั หวัหนิ รสีอรท์ แอนด ์สปา ดว้ยเงนิลงทุน ,  ลา้นบาท บรษิทัฯ เหน็ว่าเป็นเงนิลงทุนทมีศีกัยภาพ
ระยะยาว แต่ในช่วงต้นทีมกีารลงทุนมาก จะมผีลทําให้รายได้ดอกเบียรบัของบรษิัทฯ ลดลง เนืองจากการลงทุนนี
สว่นใหญ่ใชแ้หล่งทมีาของเงนิจากสภาพคล่องสว่นเกนิ ซงึเคยลงทุนไวใ้นพนัธบตัรรฐับาล และเงนิฝากธนาคาร

ปี มกีารลงทุนในธุรกจิใหม่เพือประกอบกจิการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ในการใหบ้ริการ
ทางการแพทย์และพยาบาล โดยต้องเริมโครงการใหม่ ตังแต่การก่อสร้าง จนถึงหาวสัดุอุปกรณ์ เครืองมอืต่างๆ ที
เกยีวขอ้งและอนืๆต่อไป คาดว่าใชเ้วลาเพอืการนีประมาณ  ปี โครงการนีมเีงนิลงทุนโครงการประมาณ ,  ลา้น
บาท เป็นการเพิมทุนครังแรกเป็น .  ล้านบาท ซงึเป็นสดัส่วนทุนของบรษิัท  ล้านบาท หรอืรอ้ยละ .
ของทุนจดทะเบยีน โดยจะทยอยชําระจนครบประมาณ  ปี มผีลให้บรษิัทฯมบีรษิัทร่วมค้าแห่งใหม่ ซึงจะร่วมกนั
บรหิารกบักลุ่มประกติโฮลดงิในอนาคต ขณะนีอยู่ในช่วงเริมโครงการเท่านัน ยงัไม่มผีลประกอบการ

ข้อมูลสําคัญอีกประการหนึง คือ โครงการพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์ในบริษัทร่วมค้า ชือ Jiashan-Union
Development Co., Ltd. ซงึตังอยู่ทปีระเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ไดด้ําเนินการมาถึง Phase สุดทา้ยแลว้ กําลงั
จะยนืเรอืงขอปิดโครงการต่อทางการ ในขณะเดยีวกนัจะยืนขอปรบัโครงสรา้งการถอืหุ้นโดยการลดทุนต่อทางการ
เช่นกนั บรษิทัฯและบรษิทัย่อย ซงึถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ  ของทุนจดทะเบยีน จะเป็นผูถ้อืหุน้ทีลดทุน และขอถอน
ทุนคนืทังหมด คาดว่าจะดําเนินการประมาณเดอืนพฤษภาคม  รายละเอยีดเรอืงนี บรษิัทฯเคยเปิดเผยขอ้มูล
ผ่านสอืระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมอืวนัที  พฤศจกิายน  ไวแ้ลว้

ขอ้มูลอนืๆ ทมีนีัยสาํคญั ทจีะเกดิขนึในภายหลงั  บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยต่อไป
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ส่วนที
การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผ ูถ้ือห ุ้น

.   จาํนวนหุ้นจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว
(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท  เรียกชําระแล้ว 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
300,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10.- บาท
(2) บรษิทัไม่มหีุน้ประเภทอนืทมีสีทิธหิรอืเงอืนไขแตกต่างจากหุน้สามญั

7.2 ผ ูถ้ือหุ้น
( )    รายชอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่

(ก) รายชอืกลุ่มผูถ้อืหุน้ทถีอืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที  เมษายน

ลาํดบั รายชือผ ูถ้ือหุ้น ผ ูถ้ือหุ้นทีแท้จริง ธรุกิจหลกั จาํนวนหุ้นทีถือ สดัส่วน %
1 กลุ่มบรษิทั

1.1 บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 29,850,000 9.95
1.2 บรษิทั ยเูนียนบรหิารธุรกจิ  จาํกดั กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 22,574,000 7.53
1.3 บรษิทั ยเูนียนแคปปิทอล จาํกดั กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 20,346,000 6.78
1.4 บรษิทั  โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 17,988,300 5.99
1.5 บรษิทั ยนูิไฟเบอร ์จาํกดั กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 13,551,340 4.52
1.6 บรษิทั สหยเูนียนโฮลดงิ จาํกดั บมจ.สหยเูนียน ลงทุน 6,239,994 2.08
1.7 บรษิทั ยเูนียนรวมทุน จาํกดั กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 6,082,000 2.03
1.8 บรษิทั ดารกานนท ์จาํกดั กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 3,000,000 1.00
1.9 บรษิทั ยเูนียนอคีวติ ีจาํกดั บมจ.สหยเูนียน ลงทุน 2,782,700 0.93
.  บรษิทั ยเูนียน เวล็ท ์แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 2,420,000 0.81

2 นางจารุณ ี ชนิวงศว์รกุล 18,250,000 6.08
3 นายเฉลมิชยั  มหากจิศริิ 14,865,400 4.96
4 ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 12,325,000 4.11
5 DBS BANK LTD 10,546,400 3.52
6 นายกาํธร  พนูศกัดิ อุดมสนิ 7,985,644 2.66
7 บรษิทั อาคเนยป์ระกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 7,121,000 2.37
8 นายสุเมธ ดารกานนท์ 2,966,514 0.99
9 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL

EMER MKTS VALUE  FUND
2,963,700 0.99

10 นายศุภชยั  สุทธพิงษ์ชยั 2,823,800 0.94
รวม 204,681,792 68.23
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(ข) บรษิทัฯ ไม่มกีลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการ
หรอืการดาํเนินงานของบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั

(2) บรษิัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้นในบรษิัทอืนในลกัษณะ holding company แต่เป็น ลกัษณะ
กลุ่มบรษิทัฯ ทมีบีรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม

(3) ไม่มขีอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ใหญ่ (shareholders’ agreement)

.   บริษทัฯ ไม่ม ีการออกหลกัทรพัยอ์ืน

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและหลกัเกณฑ์

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลขนึอยู่กบัผลการดําเนินงานของกจิการ ในอตัราไม่ตํากว่า 1 ใน 3 ของ
กําไรสุทธปิระจําปี หลงัหกัขาดทุนสะสม (ถ้าม)ี ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยมหีลกัเกณฑใ์นการดําเนินการให้ผู้
ถอืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนในอตัราทเีหมาะสมจากการลงทุน ทังนีขนึอยู่กบัผลการดาํเนินงานของกจิการดว้ย

สว่นนโยบายทบีรษิทัย่อยจะจ่ายเงนิปันผลใหก้บับรษิทัฯ นัน ขนึอยู่กบันโยบายการจ่ายเงนิปันผล และผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัย่อยแต่ละแห่งนันๆ

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั

ปี พ.ศ. พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ.
อตัรากาํไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 4.02 4.83 3.39 2.53. 4.36
อตัราเงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.75 2.00 1.50 1.50 1.75
อตัราการจา่ยเงนิปันผลต่อกําไรสทุธิ % 43.54% 41.39% 44.20% 59.18% 40.14%
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8. โครงสร้างการจดัการ
8.1 คณะกรรมการบริษทั

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ชุด คือ
คณะกรรมการบรษิัท ซงึมกีรรมการอสิระจํานวน  คน หรอืเป็นจํานวน  ใน  จากกรรมการบรษิัท  คน ส่วน
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรหิารความเสยีง และคณะกรรมการการลงทุน

รายนามคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ ณ วนัที  ธนัวาคม และขอบเขตอํานาจหน้าทีของกรรมการ
แต่ละชุด มดีงันี

(1) คณะกรรมการบริษทั มจีาํนวนทังหมด 15 คน ดงัต่อไปนี
รายชือ ตาํแหน่ง

1. นางสาวศรวีารนิทร์ จริะพรรคคณา ประธานกรรมการ
2. นายชุตนิธร ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ
3. ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. อจัฉรา จนัทรฉ์าย กรรมการอสิระ
4. นายชวีนิ ไชยพานิชย์ กรรมการอสิระ
5. นางสาวภคนีิ พฤฒธิาํรง กรรมการอสิระ
6. นายยรรยง ตังจติตกุ์ล กรรมการอสิระ
7. นางบุศราคาํ นีลวชัระ กรรมการอสิระ
8. นางสาวดาลดัย์ ทรพัยท์วชียักุล กรรมการผูอ้าํนวยการ
9. นางจนัทรตรี ดารกานนท์ กรรมการรองผูอ้าํนวยการ
10 นายปรชีา ชุณหวาณิชย์ กรรมการผูช้่วยผูอ้าํนวยการ
11. นายฐติวิฒัน์ สบืแสง กรรมการ
12. นางพนิิจพร ดารกานนท ์ เกษมทรพัย์ กรรมการ
13. นายบวรรตัน์ ดารกานนท์ กรรมการ
14. นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ
15. นายนนัทยิะ ดารกานนท์ กรรมการ

คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจและหน้าทีตามนโยบายและโครงสรา้งการบริหารธรุกิจ ดงันี
1. กาํหนดทศิทาง เป้าหมาย และนโยบายการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ
2. กํากับดูแลการบริหารกิจการ ให้มีการจดัการบรหิารความเสียงทีเหมาะสม และให้มีกําไรสามารถ

จ่ายเงนิปันผลตอบแทนการลงทุนใหผู้ถ้อืหุน้อย่างเหมาะสม
3. กาํกบัดแูลใหบ้รษิทัฯมรีะบบบญัชทีีถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัช ีและมรีายงานทางการเงนิทเีปิดเผย

ขอ้มลูถูกตอ้งครบถว้น
4. ดแูลรกัษาชอืเสยีง และภาพลกัษณ์อนัดงีามของบรษิทัฯ
5. พจิารณาแต่งตัง ถอดถอน กรรมการผูอ้ํานวยการของบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการบรษิทัในกลุ่มทีมี

บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้สว่นใหญ่
6. กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีของกรรมการผู้อํานวยการบรษิัทฯ และกรรมการผู้จดัการของบรษิัทใน

กลุ่ม
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7. พจิารณาแผนงาน งบประมาณประจาํปีทกีรรมการผูอ้าํนวยการบรษิทัฯ เสนอ
8. ปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิองทีประชุมผูถ้อืหุน้
9. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูอ้ํานวยการบรษิทัฯ และพิจารณาเงนิค่าตอบแทนการทํางาน

แต่ละปีของกรรมการผูจ้ดัการบรษิทัในกลุ่ม

ทังนี ในการปฏิบตัิงานตามอํานาจหน้าที คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง หรือ
หลายคน หรอืบุคคลอนืไปปฏบิตัอิย่างใดอย่างหนึงแทนคณะกรรมการกไ็ด้

ให้คณะกรรมการแต่งตังกรรมการคนหนึงเป็นกรรมการผู้อํานวยการโดยให้มีอํานาจหน้าทีตามที
คณะกรรมการเหน็สมควร

คณะกรรมการของบริษัทให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน
กรรมการทังหมดต้องมถีินทอียู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการทังหมดตอ้ง
เป็นบุคคลผูม้สีญัชาตไิทย

การเลอืกตังกรรมการของบรษิทัให้กระทําโดยทีประชุมผูถ้อืหุน้ ทังนี ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร ตามขอ้
8.2 เรอืงกรรมการในสว่นของการสรรหากรรมการและผูบ้รหิาร

กรรมการอิสระของบริษทัฯ มีจาํนวน 5 คน หรอืมีจาํนวน  ใน  ของคณะกรรมการบริษทัฯ
ซึงประกอบด้วยกรรมการอิสระทีเป็นเพศหญิง  คน กรรมการอิสระทีเป็นเพศชาย  คน ดงันี

1. ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. อจัฉรา จนัทรฉ์าย
.  นายชวีนิ  ไชยพานิชย์

3. นางสาวภคนีิ  พฤฒธิาํรง
4. นางบุศราคาํ  นีลวชัระ
.  นายยรรยง  ตังจติตกุ์ล

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ
บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑค์ดัเลอืกกรรมการอสิระ โดยสรรหาผูท้มีคีวามสามารถ มปีระสบการณ์ เขา้ใจธุรกจิที

เกียวข้องกบัธุรกิจในกลุ่มของบรษิัทฯ ซึงไม่ใช่ผู้บริหารงานประจําของบรษิัทฯ และเป็นผู้มีวิสยัทศัน์และมีเวลา
เพียงพอในการปฏิบตัิหน้าทีรวมทังมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนดทีเกียวข้องของทางการ โดย
สอดคล้องกบันิยามกรรมการอสิระตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ทั งนี กรรมการสรรหา ขอเชิญบุคคลเหล่านันเข้าเป็น
กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ซึงบรษิทัฯ เหน็ว่ากรรมการอสิระขา้งตน้ สามารถใชค้วามรู ้ความสามารถ ให้ขอ้คดิเหน็
อย่างอสิระทเีป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม กบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม

การประชุมคณะกรรมการ
ปกต ิบรษิทัฯ จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง เพอืพจิารณาเรอืงทคีณะผูบ้รหิาร

เสนอ และมีมติในแต่ละเรืองเพือประโยชน์ของบรษิัทฯและผู้ถือหุ้นโดยมอบหมายให้มีการดําเนินการตามความ
เหมาะสมต่อไป และเพือติดตามผลการดําเนินงานให้ทราบว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์ หรอืแผนทีวางไว้หรอืไม่
รวมทังพิจารณาเรอืงทีต้องมีการแก้ไข และมอบหมายให้มีผู้ติดตามการดําเนินการนันๆ ในรอบปี 2558 มีการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั จํานวน 12 ครัง  กรรมการทไีม่ตดิภารกจิในต่างประเทศหรอืมเีหตุสดุวสิยัจะเขา้ประชุม
ทุกครัง เนืองจากบริษัทฯ มีการลงทุนในต่างประเทศ ดังนัน กรรมการบางคนจึงมีความจําเป็นต้องกํากับดูแล
ติดตามผลการดําเนินงานของธุรกิจทีบรษิัทฯ ลงทุนในต่างประเทศ จงึไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
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ประจําเดือนได้ ในปี 2558 กรรมการ บางคนซึงอยู่ทีสํานักงานของบริษัทในกลุ่มทีนครเซียงไฮ้ ฮ่องกง หรือ
สหรัฐอเมริกา จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านระบบ Video Conference ในวันประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ ดว้ย อย่างไรกต็าม เลขานุการบรษิทัฯไดส้่งบนัทกึรายงานการประชุมใหก้บักรรมการทุกคน
ทังทเีขา้ประชุมหรอืไม่ไดเ้ขา้ประชุมเป็นประจาํอย่างต่อเนืองเพอืรบัทราบและรบัขอ้เสนอแนะ (ถา้หากม)ี

ข้อมลูการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ประจาํปี 2558 มีดงันี
รายชือ จาํนวนคร ังทีเข้าประชุม

1. นางสาวศรวีารนิทร์ จริะพรรคคณา 12/12
2. นายชุตนิธร ดารกานนท์ 12/12 (รวมผ่าน VDO Conference 5 ครัง)
3. ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. อจัฉรา จนัทรฉ์าย 12/12
4. นายชวีนิ ไชยพานิชย์ 11/12
5. นางสาวภคนีิ พฤฒธิาํรง 12/12
6. นายยรรยง ตังจติตกุ์ล 10/12
7. นางบุศราคาํ นีลวชัระ 12/12
8. นางสาวดาลดัย์ ทรพัยท์วชียักุล 12/12
9. นางจนัทรตรี ดารกานนท์ 12/12
10. นายปรชีา ชุณหวาณิชย์ 11/12
11. นายฐติวิฒัน์ สบืแสง 12/12
12. นางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย์ 9/12 (รวมผ่าน VDO Conference  ครัง)
13. นายบวรรตัน์ ดารกานนท์ 11/12 (รวมผ่าน VDO Conference  ครัง)
14. นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ 12/12
15. นายนนัทยิะ ดารกานนท์ 9/12

กรรมการทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในบางครั ง มสีาเหตุเนืองจากป่วยหรือมีภารกิจ
เดนิทางต่างประเทศ

เลขานุการบริษทั คอื นางชฎาพร เจยีมสกุลทพิย์
ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครังที /  มมีตแิต่งตังให ้นางชฎาพร เจยีมสกุลทพิย ์ซึงเป็นพนกังาน

ประจาํของบรษิทัฯ ดาํรงตําแหน่งเลขานุการบรษิทั ตังแต่วนัที  มกราคม  เป็นตน้ไป
หน้าทีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั
เลขานุการบรษิัท มหีน้าทรีบัผดิชอบและปฏบิตัติามขอ้กําหนดซึงระบุไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ) พ.ศ. 1 มาตรา / , มาตรา / , มาตรา /  และมาตรา / ดว้ยความ
รบัผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือสตัย์สุจริต รวมทังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ขอ้บงัคบับรษิทั มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีประชุมผูถ้อืหุน้

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท มจีํานวน  คน และมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังาน ก.ล.ต. และไดผ้่านการแต่งตังจากมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ เมอืวนัที
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ธนัวาคม โดยมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอสิระ
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ มดีงันี
1. ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. อจัฉรา  จนัทรฉ์าย ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชวีนิ  ไชยพานิชย์ กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวภคนีิ  พฤฒธิาํรง กรรมการตรวจสอบ
ทังนี กรรมการตรวจสอบทมีคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชอืถอืของงบการเงนิบรษิทัฯ

คอื ดร. อจัฉรา จนัทรฉ์าย ซึงเป็นผูท้รงคุณวุฒปิระเภทศาสตราจารยก์ติตคิุณ ของคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีขอบเขต หน้าที และความรบัผิดชอบ คือ
1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ
2. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการคดัเลอืก ทบทวน และเสนอแต่งตังผูส้อบบญัชภีายนอก ประสานงาน

กบัผู้สอบบญัชภีายนอก เกียวกบัรายงานทางการเงนิทีเกยีวขอ้ง  และสอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิัทให้
ถูกตอ้งครบถว้น และเชอืถอืได้

3. สอบทานให้บรษิัทปฏิบตัิตามข้อกําหนดของทางการและกฎหมายทีเกยีวข้อง  และดูแลไม่ให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

4. จดัทําสรุปรายงานการกาํกบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงรายงานดงักล่าว ต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั เพอืสง่ใหผู้เ้กยีวขอ้ง

5. ใหฝ่้ายจดัการมกีารแกไ้ขขอ้บกพร่องทีตรวจพบ ตลอดจนตดิตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าว
6. ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานทคีณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าสาํคญั
7. ประเมนิผลการปฏบิตังิานตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ภารกจิอนืๆ ตามทคีณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

ทังนี ปี 8 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมทังสนิ 4 ครัง โดย ศาสตราจารย์กติตคิุณ ดร. อจัฉรา
จนัทร์ฉาย นายชีวิน ไชยพานิชย์ และนางสาวภคินี พฤฒิธํารง ทั ง  ท่าน เข้าประชุมครบ  ครัง นอกจากนัน
คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดจ้ดัประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการของบรษิทัฯ  ครัง เพอืปรกึษาหารอื
กนัอย่างอสิระถงึขอ้สงัเกต และขอ้คิดเหน็ของผูส้อบบญัช ีและไดจ้ดัประชุมร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารความเสียง
 ครัง

(3) คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน
บรษิัทฯ ได้แต่งตังกรรมการทีมีประสบการณ์ และมีคุณสมบตัิเหมาะสม เป็นคณะกรรมการสรรหาและ

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึงเป็นชุดเดียวกนั มีจํานวน  คน ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ อีกทั ง ประธาน
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ โดยมรีายชอืดงันี

รายชือ ตาํแหน่ง
1. นายยรรยง  ตังจติตกุ์ล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวภคนีิ  พฤฒธิาํรง กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
3. นายชุตนิธร  ดารกานนท์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

โดยมขีอบเขต หน้าที และความรบัผดิชอบ ดงันี
1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการบรษิทั
2. มีหน้าทีสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามทีกฎหมาย
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กําหนด และสมควรไดร้บัการเสนอรายชอืเป็นกรรมการใหม่ โดยมคีุณสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
เกยีวขอ้งของทางการหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีดใีนเรอืงโครงสรา้งคณะกรรมการ เพือเสนอรายชอื
เขา้เป็นกรรมการ

3. พจิารณาแนวทางการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ซึงมีหลกัการพิจารณาโดยคํานึงถึงปัจจยั
ต่างๆ ได้แก่ ภาระหน้าที ขอบเขตความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผล
ประกอบการและสถานะการเงนิของบรษิทัฯ สภาพความเป็นจรงิของสภาวะเศรษฐกจิโดยรวม โดยจะ
พจิารณาเปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนทีมขีนาดธุรกจิและ/หรอือยู่ในอุตสาหกรรมทใีกลเ้คยีงกนั

4. พจิารณากําหนดค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ โดยนําเสนอทีประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณา

ทังนี ในปี  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมกีารประชุม  ครัง โดยกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ทัง  คน เขา้ร่วมประชุมครบทุกครังและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เป็นคนละคนกบัประธานกรรมการบรษิทั

(  )  คณะกรรมการบริหารความเสียง  ประกอบด้วย
รายชือ ตาํแหน่ง

1. นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง
2. นางจนัทรตร ี ดารกานนท์ กรรมการ
3. นายวชัรพงษ์   ดารกานนท์ กรรมการ
4. นางศรนีวล  สมบตัไิพรวนั กรรมการและเลขานุการ

โดยมขีอบเขตอํานาจหน้าทรีบัผดิชอบ วางนโยบาย และตดิตามดแูลเรอืงการบรหิารความเสยีงของบรษิทัฯ
ทบทวน ปรบัปรุงประเภทความเสียง พจิารณาโอกาสเกดิ ผลกระทบ และวางมาตรการการจดัการ และติดตามผล
ทังนี คณะกรรมการบรหิารความเสียง มอีาํนาจแต่งตังคณะอนุกรรมการบรหิารความเสยีงเฉพาะดา้นเพอืปฏบิตังิาน
บรหิารความเสยีงตามความเหมาะสมได้

ในรอบปี  คณะกรรมการบรหิารความเสียงมีการประชุม  ครัง เพือปฏิบัติหน้าทีตามขอบเขตให้
เป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ และมกีารประชุมร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  ครัง

8.2 ผูบ้ริหาร

ณ วนัที  ธนัวาคม 8 รายชือผ ูบ้ริหารของบริษทัฯ มีดงันี
รายชือผ ูบ้ริหาร ตาํแหน่ง

. นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล กรรมการผูอ้าํนวยการ
2. นางจนัทรตร ี ดารกานนท์ กรรมการรองผูอ้าํนวยการ
. นายปรชีา  ชุณหวาณิชย์ กรรมการผูช้่วยผูอ้าํนวยการ

4. นางศรนีวล  สมบตัไิพรวนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ
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โดยบริษทัฯ มีโครงสร้างการบริหารจดัการ (Organization chart) ดงัต่อไปนี

แผนภมูิการจดัองคก์ร ณ วนัที  ธนัวาคม 2558
บริษทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)

สาํนักเลขานุการบริษัทและ
กฎหมาย

สาํนักงานบริหารทัวไปและ
ทรัพยากรบุคคล

ศูนย์คอมพิวเตอร์

กรรมการรองผูอ้าํนวยการ

คณะกรรมการการลงทนุ

กรรมการผูอ้าํนวยการ

สาํนักตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบญัชแีละการเงิน ฝ่ายพฒันาธุรกจิและการลงทนุ
ฝ่ายบริหาร

ผูจ้ัดการฝ่าย กรรมการผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสียง
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การสรรหากรรมการและผ ูบ้ริหาร
การเลอืกตังกรรมการของบรษิทั ผูไ้ดร้บัการเสนอชือ ไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหา ซึงทํา

หน้าท ีพจิารณาสรรหาผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูม้คีวามรู ้ความสามารถ  และมปีระสบการณ์ในการบรหิารธุรกจิตลอดจนมี
เวลาเพยีงพอทจีะปฏบิตัหิน้าทใีหบ้รษิทัฯ และมคีุณสมบตัไิม่ขดัต่อระเบยีบของทางการทีเกยีวขอ้งดว้ยความโปร่งใส
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพือนําเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจําปี ในวาระการเลอืกตั งกรรมการ ซงึ
ดาํเนินการตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ดงันี

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึง มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสยีง
2. ในการเลอืกตังกรรมการ อาจใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรอื

คราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะครังเดยีวเต็มตามจํานวนคณะกรรมการทังหมดทจีะต้องเลอืกตังในคราวนันกไ็ด้
ทังนี ตามแต่ทปีระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร ซงึใชว้ธิกีารเลอืกตังใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายมหาชน

3. การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตังกรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก หากมคีะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานที
ประชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชขีาด ในส่วนของสทิธผิูถ้อืหุน้รายย่อย เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขา้งต้น ซึงมไิดร้ะบุไว้
เป็นกรณีพเิศษ โดยมสีทิธลิงคะแนนเสยีงเท่าเทยีมกนั

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง ใหก้รรมการจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทจีะพงึมอีอก
จากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกในจํานวนใกลท้ีสุดกบัสดัสว่น 1 ใน
3

กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทให้ใช้วธิจีบัสลากกนั
และปีต่อๆไป ใหก้รรมการคนทอียู่ในตําแหน่งนานทสีดุเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง

กรรมการซงึพน้จากตําแหน่ง จะเลอืกเขา้มารบัตําแหน่งอกีกไ็ด้
นอกจากการพน้จากตําแหน่งกรรมการตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตําแหน่งเมอื
1. ตาย
2 ลาออก
3. ขาดคุณสมบตัิ
4. ทปีระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ ทเีขา้ประชุมและ

มสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนหุน้ทถีอืโดยผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีง

5. ศาลมคีาํสั งใหอ้อก

ทังนี ผูท้ดีํารงตําแหน่งกรรมการไดผ้่านกระบวนการสรรหากรรมการจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน สําหรบักรรมการทีครบวาระนัน ได้รบัเลอืกจากมติทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 8 วาระการ
เลอืกตังกรรมการดว้ย

8.3 เลขานุการบริษทั
เลขานุการบริษทัฯ คอื นางชฎาพร  เจยีมสกุลทพิย์ ซงึมหีน้าทรีบัผดิชอบและปฏบิตัติามขอ้กําหนด

ซงึระบุไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฉบบัที  (พ.ศ. ) มาตรา / , มาตรา / ,
มาตรา /  และมาตรา /

บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูล  เกียวกับวุฒิการศึกษา ประวัติและประสบการณ์ ตลอดจนประวัติการอบรม
เกยีวกบับทบาทหน้าทีของกรรมการบรษิทั และเลขานุการบรษิทัมาดว้ยแลว้ ปรากฏตามเอกสารแนบ หมายเลข 1
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ส่วนรายชือของกรรมการบรษิัทย่อย บริษัทร่วมค้า บรษิัทร่วม และบรษิัททีเกียวข้อง  ปรากฏตามเอกสารแนบ
หมายเลข 2

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผ ูบ้ริหาร
8.4.1. ค่าตอบแทนของกรรมการทีเป็นตวัเงิน

กรรมการของบรษิทัฯ ไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เป็นค่าตอบแทนประเภท เบยีประชุม
และ/หรอื เงนิตอบแทนบําเหน็จกรรมการซึงเป็นจํานวนคงที ในฐานะหน้าทีกรรมการตามตําแหน่งเท่านัน ซึงอยู่
ภายในวงเงนิทีไดร้บัอนุมตัิจากมตทิีประชุมผู้ถอืหุน้ ปี 8 จํานวนเงนิค่าตอบแทนทีกรรมการแต่ละรายไดร้บันัน
มรีายละเอยีดดงันี



หน่วย : บาท

เบียประชุม รวมค่าตอบแทน รวมค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา ทีรบัจาก ทีรบัจาก

และกําหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ บริษัทย่อย
1 นางสาวศรวีารนิทร ์ จริะพรรคคณา ประธานกรรมการ 4,590,000.00 144,000.00                        -                           - 4,734,000.00 52,000.00
2 นายชุตนิธร  ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ 4,320,000.00 144,000.00                        - 20,000.00 4,484,000.00 96,000.00

กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

3 ศาสตราจารย์กิตตคิุณ ดร. อจัฉรา จนัทรฉ์าย ประธานกรรมการตรวจสอบ                    - 144,000.00 132,000.00                           - 276,000.00                    -
และกรรมการอสิระ

4 นายชีวิน ไชยพานิชย์ กรรมการตรวจสอบและ                    - 144,000.00 120,000.00                           - 264,000.00                    -
กรรมการอสิระ

5 นางสาวภคนีิ  พฤฒิธํารง กรรมการตรวจสอบและ                    - 144,000.00 120,000.00 20,000.00 284,000.00                    -
กรรมการอสิระและ
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

6 นายยรรยง  ตังจติตกุ์ล ประธานกรรมการสรรหาและ                    - 144,000.00                        - 20,000.00 164,000.00                    -
กําหนดค่าตอบแทนและ
กรรมการอสิระ

7 นางบุศราคํา นีลวัชระ กรรมการอสิระ                    - 144,000.00                        -                           - 144,000.00                    -
8 นางสาวดาลดัย์  ทรพัย์ทวีชัยกุล กรรมการผูอํ้านวยการ                    - 144,000.00                        -                           - 144,000.00 288,000.00
9 นางจนัทรตร ีดารกานนท์ กรรมการรองผูอํ้านวยการ                    - 144,000.00                        -                           - 144,000.00 262,000.00
10 นายปรชีา  ชุณหวาณชิย์ กรรมการผูช่้วยผูอํ้านวยการ                    - 144,000.00                        -                           - 144,000.00                    -
11 นายฐติวิัฒน์  สบืแสง กรรมการ                    - 144,000.00                        -                           - 144,000.00 96,000.00
12 นางพนิิจพร  ดารกานนท์  เกษมทรพัย์ กรรมการ                    - 144,000.00                        -                           - 144,000.00                    -
13 นายบวรรตัน์  ดารกานนท์ กรรมการ                    - 144,000.00                        -                           - 144,000.00                    -
14 นายวัชรพงษ ์ ดารกานนท์ กรรมการ                    - 144,000.00                        -                           - 144,000.00 222,000.00
15 นายนันทิยะ  ดารกานนท์ กรรมการ                    -                    -                        -                           -                       -                    -

8,910,000.00 2,016,000.00 372,000.00 60,000.00 11,358,000.00 1,016,000.00

ลาํดบั รายชือ ตาํแหน่ง

ค ่าตอบแทน

ค่าตอบแทน
ตาํแหน่ง

เบียประชุม
กรรมการ

ค่าตอบแทน
กรรมการ
ตรวจสอบ
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8.4.2 ค่าตอบแทนรวมในฐานะผูบ้รหิารของบรษิทั ซงึมทีังผูท้เีป็นกรรมการและไม่ไดเ้ป็น
กรรมการ  ในรอบปี 2558 รวมทังสนิ 4 ราย เป็นค่าตอบแทนประเภทเงนิเดอืน โบนัส เท่ากบั , , .-
บาท กรรมการซงึเป็นผู้บรหิารอนื นอกจาก 4 รายขา้งต้นนี ทอียู่ในระดบัเดยีวกบัผู้บรหิารรายทีสต่ีอจาก
กรรมการผูอ้าํนวยการลงมา ทไีม่ไดร้บัค่าตอบแทนในสว่นนีจากบรษิทั เนืองจากมตีําแหน่งรบัผดิชอบในฐานะ
ผูบ้รหิารของบรษิทัอนืในกลุ่ม และไดร้บัค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน โบนสั จากบรษิทันันๆ อยู่แลว้

8.4.3 ในรอบปี 2558 บริษัทย่อยทีเป็นธุรกิจหลัก จํานวน 10 บริษัท มีผู้บริหารรวม
จาํนวน 33 ราย ไดร้บัค่าตอบแทนประเภทเงนิเดอืน โบนสั รวมเป็นจาํนวนรวม 74.25 ลา้นบาท

8.4.4 ค่าตอบแทนอนื
นอกจากเงนิเดอืน โบนสัขา้งตน้ บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนอนืใหผู้บ้รหิารจํานวน 3 ราย

ในลกัษณะเป็นเงนิสมทบ กองทุนสาํรองเลียงชพี ในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืน รวมทังปี 2558 เป็นจาํนวน
เงนิ 294,300.- บาท โดยม ีบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ

8.5 บคุลากร
จํานวนพนักงานบรษิัทฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 มจีํานวน 67 คน จํานวนพนักงานบรษิัทใน

กลุ่มทงัหมดในประเทศมี 8,732 คน ไม่มีขอ้พิพาทด้านแรงงานทีสําคญัในระยะ 3 ปีทีผ่านมา โดยตังแต่ปี
 บรษิทัฯ มกีารปรบัเปลียนโครงสรา้งการบรหิาร โดยมนีโยบายใหบ้รษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมขายสนิค้า

หรอืบรกิารทตีนเป็นผูผ้ลติใหลู้กคา้โดยตรง จงึมกีารโอนพนักงานทีทําหน้าทเีดมิไปสงักดับรษิัทใหม่ในกลุ่ม
เพอืบรกิารลกูคา้ไดอ้ย่างต่อเนือง ดงันันจาํนวนพนกังานมกีารเปลยีนแปลงอย่างมนียัสาํคญัจากในอดตี

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบรษิัทฯ ในปี 2558 เป็นค่าตอบแทนประเภทเงนิเดอืนโบนัส เงนิ
สมทบกองทุนสาํรองเลยีงชพี เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม รวมเป็นจาํนวนเงนิ 40.59 ลา้นบาท

นอกจากนีบรษิัทฯ มนีโยบายดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ มคีวามประสงคใ์หพ้นักงานสามารถ
ประเมนิตนเอง เพอืมคีวามคดิรเิริม และปรบัปรุงประสทิธภิาพการทํางาน โดยต้องมคีวามรู ้ความสามารถ
และทกัษะ ใหต้รงตามลกัษณะงานทีทํา ตลอดจนสามารถพฒันาไปในระดบัทสีงูกว่าได ้ ดงันัน บรษิทัฯ จงึมี
การใหค้วามรูก้บัพนักงานในเรอืงทเีกยีวขอ้ง โดยแบ่งเป็นฝึกอบรมภายใน และส่งฝึกอบรมสมัมนาภายนอก
แลว้แต่โอกาสทีเหมาะสมเป็นระยะๆ ดงันันทผี่านมา บรษิัทฯ มกีารจดัอบรมให้กบัผูบ้รหิารระดบักลาง ตาม
แผนสบืทอดงานเกยีวกบัทกัษะการบรหิารธุรกจิ นอกจากนีมกีารจดัอบรมอย่างต่อเนืองในการเตรยีมตวัเพือ
ปฏบิตัิงานด้านบญัช ีปรบัให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสีากล ซึงเริมบงัคบัใช้ในประเทศไทยตังแต่วนัที
 มกราคม เป็นตน้มา และรวมทังทจีะบงัคบัใชต้ังแต่วนัที  มกราคม เป็นตน้ไปดว้ย
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9. การกาํกบัดแูลกิจการ
บรษิทัฯ มกีารดาํเนินการ หรอืปฏบิตัเิกยีวกบัการกาํกบัดแูลกจิการดงันี

9.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ
คณะกรรมการบรษิัทฯ และผู้บรหิารได้ให้ความสําคญัต่อการกํากบัดูแลกิจการตลอดมา ตลอด

ระยะเวลาทผี่านมา มนีโยบายยดึถือหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมเป็นหลกัปฏบิตัิในการกํากบัดูแลกจิการใน
ดา้นต่างๆ เพอืให้เกดิความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมกบัผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย คณะกรรมการมคีวาม
รบัผดิชอบต่อหน้าที มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ คํานึงถึงสทิธขิองผูถ้ือหุ้นทีเกยีวขอ้ง ทังนี หลกัการ
กํากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ สอดคลอ้งกบัหลกัการการกํากบัดูแลกจิการทีดขีองบรษิัทจดทะเบยีนไทย ซึง
ยอมรบัโดยคณะกรรมการบรรษทัภบิาลแห่งชาติ นอกจากนี บรษิทัฯมกีาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกจิ ซึงผูถ้อื
หุน้สามารถดูขอ้มูลได้จาก website ของบรษิัท คอื www.sahaunion.com โดยบรษิัทฯ ปฏบิตัิในเรอืงต่างๆ
ตามรายละเอยีดดงันี

1. สิทธิของผ ูถ้ือห ุ้น
( )  บรษิัทฯ ให้สทิธอิืนแก่ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสทิธใินการลงคะแนนเสยีง คอืสทิธใินการได้รบั

ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงนิปันผลอย่างเท่าเทยีมกนั ผูถ้อืหุน้รายย่อยมสีทิธริบัเงนิปันผลในอตัรา
เท่ากบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ และอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง (ถา้ม)ี

- บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุม หรอืสง่คาํถามเกียวกบับรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อน
วนัประชุมผูถ้อืหุ้นเป็นเวลา เดอืน โดยบรษิทัฯ ไดแ้จง้หลกัเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอเรืองเพอื
พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ซึงประกอบไปดว้ย คุณสมบตัขิองผูเ้สนอวาระ ขันตอนการเสนอเรอืงเพอื
บรรจุเป็นวาระการประชุม พรอ้มรายละเอยีดของขอ้มูลประกอบการพจิารณา รวมถงึหลเักณฑ ์ขั นตอนการ
พจิารณา และ กระบวนการกลั นกรอง ผ่านช่องทาง website ของบรษิทัฯ www.sahaunion.com หรอืส่งทาง
เอกสารมายงับรษิทัฯ กไ็ด้

( )  หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้
บรษิัทฯ ส่งหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยกําหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละเรืองอย่าง

ชดัเจนพรอ้มเอกสารต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาก่อนวนัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  วนั พรอ้มดว้ย
- รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครังทผี่านมาเพอืประกอบการพจิารณาวาระรบัรองรายงานการประชุม
- ข้อมูลงบการเงิน สรุปผลการดําเนินงาน ข้อมูลรายงานประจําปีล่าสุด เพือศึกษาข้อมูลก่อน

พจิารณาวาระรบัทราบผลการดาํเนินงาน และเตรยีมคาํถาม ขอ้สงสยั (ถา้ม)ี
- วตัถุประสงค ์ เหตุผล และความเหน็ของคณะกรรมการในวาระการประชุมต่างๆ
- ในวาระกรรมการ บรษิทัฯ ได้แยกเรืองการเลอืกตังกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการออกเป็น

คนละสว่นกนั
- ไดส้่งขอ้มูลกรรมการทไีดร้บัการเสนอชอืในวาระแต่งตังกรรมการประกอบดว้ย ประวตักิารศกึษา

ประวตักิารทาํงาน ประเภทกรรมการ ซงึผ่านการคดัสรรจากคณะกรรมการสรรหาโดยมหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
สรรหา กรณีถ้าเป็นการเสนอชอืกรรมการเดมิกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งใหม่ จะมขีอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีที
ผ่านมา และจาํนวนปีทเีคยดาํรงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ดว้ย

- ขอ้มูล ชือ สกุล ของผู้สอบบญัชี สํานักงานสอบบญัชีทีสงักดั ประสบการณ์ความสามารถของ
ผูส้อบบญัช ีค่าบรกิาร และกล่าวถงึความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี จาํนวนปีททีําหน้าทใีหบ้รกิาร ซงึผ่านการ
พจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเพอืประกอบวาระพจิารณาการแต่งตังผูส้อบบญัชี
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- แสดงขอ้มูลนโยบายการจ่ายเงนิปันผล อตัราเงนิปันผลทีเสนอจ่าย และเหตุผลประกอบ ในวาระ
ขออนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล

- บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ ทังฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ เพอืจดัส่ง
ให้ผูถ้ือหุ้นต่างชาติ โดยเผยแพร่พรอ้มกบัหนังสอืเชิญประชุมผู้ถอืหุ้นทเีป็นภาษาไทย รวมถึงเผยแพร่ผ่าน
Website ของบรษิทัฯ ดว้ย

( )  การประชุมผูถ้อืหุน้
- บรษิทัฯ สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธกิารเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง  ในกรณีผูถ้อืหุน้ไม่สามารถ

เขา้ร่วมประชุมได ้ สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้นืเขา้ร่วมประชุมแทนได ้  ทังนี บรษิทัฯ ไดส้ง่หนงัสอืมอบฉนัทะ
ไปกบัหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าแลว้

- บรษิทัฯ ไม่เคยจาํกดัสทิธ ิหรอืละเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ประการใด
- บรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ มเีจา้หน้าทชี่วยเหลอืเรอืงการ

ลงทะเบยีน เรอืงหลกัฐานประกอบ ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า  ชั วโมง
- สถานทจีดัประชุมผูถ้อืหุน้  มเีสน้ทางคมนาคมทีสะดวก ตดิถนนใหญ่ ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า  โดยมี

อาหารว่าง เครอืงดมื และของชาํร่วยไวร้บัรองผูถ้อืหุน้
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการประชุม ประธานกรรมการได้แนะนํากรรมการและผู้บรหิารเป็น

รายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้อํานวยการ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการ
บรหิารความเสยีง กรรมการอสิระ กรรมการ เลขานุการบรษิทั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ และผูส้อบบญัชี

- ประธานทปีระชุมแจง้วธิกีารลงคะแนนเสยีง การใชบ้ตัรลงคะแนน วธิกีารนบัคะแนน ใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบก่อนเริมประชมุ

- ผู้ถือหุ้นมสีทิธพิจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทฯ โดยมวีาระการพจิารณาค่าตอบแทน
กรรมการใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิป็นประจาํทุกปี

- วาระค่าตอบแทนกรรมการ  บรษิทัฯ ชีแจงนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทน คอื
กรรมการไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเบียประชุมเพยีงอย่างเดยีว และมกีารเสนอค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ ทุก
รูปแบบในแต่ละตําแหน่ง ซึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณา

- วาระการเลอืกตังกรรมการ บรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตังกรรมการ ทัง
แบบรายบุคคล หรอืแบบทังคณะกไ็ด ้แลว้แต่ทปีระชุมจะเหน็สมควร โดยเสนอชอืผูจ้ะดาํรงตําแหน่งกรรมการ
ใหม่ หรอืกรรมการเดมิทีกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งต่อไป ซึงผ่านการคดัสรรจากคณะกรรมการสรรหาแลว้ พรอ้ม
ประวตั ิและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละคน

- วาระพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล ประธานฯ ได้แจง้นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทฯ อตัรา
เงนิปันผลทีเสนอจ่าย พรอ้มทังหลกัเกณฑ์เหตุผลของจํานวนเงนิปันผลทีเสนอขออนุมตัิในปีนีพร้อมอตัรา
ผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหุน้ ทังนี ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนในการพจิารณาไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั

- วาระแต่งตังผูส้อบบญัชี ประธานฯ เสนอรายชอืผูส้อบบญัช ีซงึมมีากกว่า  ราย โดยสงักดัสาํนัก
งานสอบบญัชเีดียวกนั พร้อมประวตัิการสอบบญัชี จํานวนปีทีเป็นผู้สอบบญัชีของบรษิัทฯ ซึงมคีุณสมบตัิ
ตามท ีก.ล.ต.กําหนด ทังยงัมีความเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ กบับรษิัทฯ หรอืคณะกรรมการ หรอื
ผูบ้รหิาร  พรอ้มทังอตัราค่าสอบบญัช ีใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาขอ้มลูเพอืลงคะแนนเสยีง

- ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม หรอืเสนอความคดิเหน็ตามวาระต่างๆ  โดยกรรมการ
ผูอ้ํานวยการหรอืกรรมการทีเกยีวขอ้ง ตอบคําถามทุกคําถามจนเป็นทีพอใจของผู้ถือหุ้น ในส่วนของความ
คดิเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น มีการรบัข้อมูลเพือพิจารณาดําเนินการต่อไป  ทังนีในรายงานการ
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ประชุมมกีารบนัทกึประเดน็คาํถาม คาํตอบ ไวค้รบถว้น
- รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ มกีารบนัทกึมตทิปีระชุมอย่างชดัเจนทุกวาระ พรอ้มทังบนัทกึจํานวน

คะแนนเสยีงทุกประเภท คอืเหน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในทุกวาระซึงประธานแจง้ใหท้ปีระชุม
ทราบจากการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ในการนับคะแนนเสยีงทุกวาระ นอกจากนี รายงานการ
ประชุมมกีารบนัทึกสาระสําคญัครบถ้วนในแต่ละวาระ และนําส่งตลาดหลกัทรพัย์ฯ ภายใน  วนัหลงัวนั
ประชุม พรอ้มทังมรีะบบการจดัเกบ็รกัษาทดี ีซงึสามารถตรวจสอบ และใชอ้า้งองิไดต้ลอดเวลา ทังนี ผูถ้อืหุน้
มสีทิธเิขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวไดท้ี website ของบรษิทั คอื www.sahaunion.com

(4) บรษิทัฯไม่มกีารเพิมวาระอนืๆทไีม่ไดก้าํหนดไวล่้วงหน้าในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

( ) โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ไม่ไดม้วีตัถุประสงคส์รา้งกลไกการป้องกนัการครอบงํากจิการ
แต่โครงสรา้งการถอืหุน้ทีมกีารถอืหุน้ไขวใ้นกลุ่ม ทีเป็นมาแต่อดตีประมาณ  ปีล่วงมาแลว้ เพอืการบรหิาร
จดัการ การผลติ และการจดัจําหน่าย เพือให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยหลกีเลียงเรอืงความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์

- โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯไม่เป็นแบบปิรามดิ ตลอดเวลาทผี่านมา ไดม้กีารแกไ้ขโครงสรา้ง
การถอืหุน้ไขวม้าโดยตลอด เพอืขจดัความเกยีวโยงกนั

- คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไม่มกีารถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ  ของหุน้ทอีอกแลว้ของบรษิทัฯ
- บรษิทัฯ มหีุน้ free float เกนิกว่ารอ้ยละ  ของหุน้ทอีอกแลว้ทังหมด ซงึทาํใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธซิอื

ขายหลกัทรพัย ์อย่างคล่องตวัในตลาดรอง หรอืในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

2. การปฏิบตัิต่อผ ูถ้ือห ุ้นอย่างเท่าเทียมกนั
( )  บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ซงึไดก้าํหนดไวใ้นจรรยาบรรณ

ธุรกจิของบรษิทัฯ ไม่มกีารละเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้สว่นน้อย หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาติ
- สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กาํหนดใหล้งคะแนน  หุน้ ต่อ เสยีง ไม่

ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย หรอืผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาต ิมสีทิธเิสมอภาคกนัหมด
- คณะกรรมการตอบคําถามทุกขอ้ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ถอืหุน้ต่างชาติ ในทปีระชุมผู้ถอืหุ้น

จนครบถว้น
- ก่อนถึงวนัประชุม บรษิัทฯ เปิดเผยข้อมูลเรืองให้ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ สามารถเสนอวาระ หรอื

ขอ้มูลต่างๆ เขา้มายงับรษิัทฯ เพือพจิารณาเขา้ทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาจเลอืกผ่านช่องทาง website ของ
บรษิทัฯ ไดต้ังแต่ก่อนสนิรอบปีบญัชี 1 เดอืน หรอื  เดอืนก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้

- บรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทไีม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โดยมกีารแนบ
หนงัสอืมอบฉนัทะ ซงึมขีอ้มลูตามแบบ ข. ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้

- ในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ มกีารระบุถงึเอกสารหรอืหลกัฐานทีต้องใชป้ระกอบหนงัสอืมอบฉนัทะ
พรอ้มทังคําแนะนําขันตอนในการมอบฉันทะใหผู้้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยไม่มกีารกําหนดกฎเกณฑ์ หรอื
เงอืนไขอนืใดใหเ้กดิความยุ่งยากในการมอบฉนัทะ

- บริษัทฯ มีการจดัส่งหนังสอืนัดประชุมพร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้อง เช่น หนังสอืมอบ
ฉันทะ รายงานการประชุม ขอ้มูลรายงานประจําปี พรอ้มงบการเงนิ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  วนั
ก่อนวนัประชุม เพอืใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนมเีวลาศกึษาขอ้มลู และพจิารณาวาระต่างๆ เพือตดัสนิใจในการเขา้ร่วม
ประชุม

- บรษิัทฯ ใช้ Website เป็นช่องทางประกาศให้ผู้ถอืหุ้นทราบถึงกําหนดการประชุมและวาระการ
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ประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนสง่หนังสอืนัดประชุมเป็นทางการ โดยมรีายละเอยีดเกียวกบัการประชุมผูถ้อืหุ้น
บน website ล่วงหน้ามากกว่า  วนัก่อนถงึวนัประชุม

( )  เรอืงนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน
บรษิทัฯ มนีโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดยระบุเรอืงทเีกยีวขอ้งนีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรใน

ระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และกําหนดบทลงโทษทางวินัยเป็นลําดบัขันตอน ตามระเบียบภายในของ
บรษิทัฯ ซงึพนกังาน ผูบ้รหิารและกรรมการไดร้บัทราบและปฏบิตัติาม

- บริษัทฯ  มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในเรืองการซือขายหลกัทรพัย์ โดยมีการแจ้ง
ตารางเวลาแต่ละปีต่อกรรมการ และผูบ้รหิารใหห้ลกีเลยีงการซอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในระยะเวลา
วนั ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงนิประจํางวด หรอืไตรมาสต่างๆ และ  ชั วโมง ภายหลงัจาก
การเปิดเผยขอ้มลูนันแลว้ ซงึนโยบายดงักล่าวกรรมการและผูบ้รหิารไดร้บัทราบและปฏบิตัติาม

(3) ในปีทผี่านมา กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไม่มกีารซือขายหลกัทรพัย ์โดยใชข้อ้มลูภายใน
( ) ในกรณีทมีกีารทํารายการทีเกยีวโยงกนั ทเีขา้ขา่ยจะต้องเปิดเผยขอ้มูล หรอืต้องขออนุมตัจิากผู้

ถือหุ้นนัน บรษิัทฯ ได้ปฏบิตัิตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ ก.ล.ต.อย่างครบถ้วน ก่อนทีจะทํา
รายการ เช่น นําขอ้มูลเขา้ทปีระชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพอืพจิารณา แลว้จงึนําขอ้มลูรายการดงักล่าวเขา้
ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้เปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทาง ELCID ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างครบถว้น
เช่น มีการระบุประเภทรายการ ชือและความสมัพนัธ์ / ลกัษณะการเกยีวโยงของบุคคลทีเกียวโยง ขนาด
มูลค่าของรายการ นโยบายหรอืหลกัเกณฑ์การกําหนดราคา เหตุผลและความจําเป็นของการทํารายการ
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัฯ ถงึความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าว
ส่วนในกรณีถ้ามีรายการเข้าข่ายต้องประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก็ปฏิบัติตามข้อกําหนดทีเกียวข้องอย่าง
ครบถว้น

( )  โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ แบบกลุ่มธุรกจิ เนืองจากในฐานะของบรษิทัฯ เป็นบรษิทัแม่ที
ลงทุนในธุรกิจต่างๆ ทีมีการผลติสนิค้าแต่ละประเภท ซึงแยกเป็นนิติบุคคลออกจากกนั เพือความสะดวก
คล่องตัวในการบรหิารงาน แต่เพือประโยชน์ทางธุรกิจ ตลอดจนอํานาจการต่อรองทางการค้า บางครั งจึง
จาํเป็นต้องมรีายการระหว่างกนั ทังนี รายการระหว่างกนัของปี 8 ทังหมด เป็นรายการทางการคา้ทีเป็น
ปกตธิุรกจิ ซงึมเีงอืนไขทางการคา้โดยทั วไป

- มูลค่ารายการระหว่างกนัของปี 8 มจีํานวนเงนิรวม 708.83 ลา้นบาท เทยีบเป็นรอ้ยละ 3.00
ของสนิทรพัย ์และรอ้ยละ 6.48 ของรายไดร้วม

- บรษิัทฯ ไม่มีรายการทีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บรษิัททีไม่ใช่บรษิัทย่อยของ
บรษิทัฯ

- ในปีทผี่านมา บรษิัทฯ ไม่มกีรณีฝ่าฝืน / ไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์การทํารายการทีเกยีวโยงกนั
ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์/ ก.ล.ต.

- ในปีทีผ่านมา บรษิัทฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การซือขายสนิทรพัย์ ตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์/ ก.ล.ต.

3. การคาํนึงถึงบทบาทของผ ูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพืนฐานตาม

กฎหมาย หรอืการปฏบิตัิตามสญัญาขอ้ตกลงทีมต่ีอกนั บรษิัทฯ ปฏบิตัิกบัผูม้สี่วนได้เสยีทุกฝ่ายโดยยดึถือ
หลกัคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ เป็นปัจจยัสาํคญั เพอืใหเ้กดิความสมัพนัธ ์และความร่วมมอืทดีรีะหว่าง
บรษิทั กบัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย อนัจะทาํใหก้ารดําเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์และบรษิทัฯ จะสามารถ
เจรญิเตบิโตไดอ้ย่างยั งยนืต่อไปบทบาทของบรษิทัฯ กบัผูส้ว่นไดเ้สยีต่างๆ ประกอบดว้ย
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( )  บรษิัทฯ มนีโยบายการดําเนินธุรกจิทีสะท้อนถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ย ทังนีไดม้คีํามั น
ดงักล่าว เป็นสว่นหนึงของพนัธกจิของบรษิทัฯ

( )  ในเรอืงของพนกังาน บรษิทัฯ มนีโยบายชดัเจน และเป็นรปูธรรม ในการดแูลเรอืงค่าตอบแทน
และสวสัดกิารของพนกังานอย่างเหมาะสม โดยมคีู่มอืการปฏบิตังิานในสว่นนีแยกไวเ้ฉพาะทฝ่ีายบุคคล ซงึ
พนกังานไดร้บัทราบแลว้

( . )  บรษิัทฯ มีการกําหนดนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติเกียวกบัการดูแลความปลอดภัย และ
สขุอนามยัของพนกังาน

(2.2) บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม มกีารจดัตังกองทุนสาํรองเลยีงชพีพนกังานในกลุ่มสหยเูนียน โดย
มคีณะกรรมการกองทุนฯ ดูแล ติดตาม และประสานงานกบัผู้จดัการกองทุนฯ ซึงเป็นทางช่วยให้พนักงานมี
เงนิออมในระยะยาว ทังนี บรษิทัฯ ไดจ้่ายสมทบเงนิเขา้กองทุนฯ ในอตัรารอ้ยละ  ของเงนิเดอืน

( . )  บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มมสีหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานในเครอืสหยูเนียน  เพอืหกัเงนิเดอืน
นําส่งสหกรณ์ฯ ทุกงวด  พนักงานจะได้รบัเงินนีทังหมดเมือออกจากงาน โดยแต่ละปี พนักงานจะได้รบั
ผลตอบแทนเงนิจาํนวนนีในรปูของเงนิปันผล ในขณะเดยีวกนั สหกรณ์ออมทรพัยนี์สามารถใหพ้นักงานกูเ้งนิ
ตามหลกัเกณฑข์องกรมสง่เสรมิสหกรณ์ฯ ดว้ย

( . )  บริษัทฯ มีนโยบายทีชัดเจนในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ของพนักงานตามระบบ
Competency เพือคดัเลอืกผู้ทีมีศกัยภาพ สามารถรบัผดิชอบในหน้าทีการงานในระดบัทีสูงขนึ นอกจากนี
บรษิัทฯ ได้จดัตังหน่วยงานเพือจดัสมัมนา  ฝึกอบรม  ให้ความรู้ทางวชิาชีพกบัพนักงานทีเกียวข้องเป็น
ประจาํต่อเนือง

(3) บรษิทัฯ มนีโยบายทจีะไม่เกยีวขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน
(4) ดา้นเกยีวกบัลูกคา้ บรษิทัฯ มนีโยบายทีเป็นรูปธรรมและเปิดเผยการปฏบิตั ิโดยใหป้ฏบิตัต่ิอ

ลูกค้าอย่างเป็นธรรมรกัษาความสมัพนัธ์ทีด ีและรบัผดิชอบต่อลูกค้าโดยปฏบิตัิตามคํามั นทีให้ไว้ต่อลูกค้า
อย่างเคร่งครดั

(5) ดา้นเกยีวกบัคู่แข่ง บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัทิีเป็นธรรมกบัคู่แขง่ โดยใหม้จีรรยาบรรณ
ทางธุรกจิ

(6) ดา้นเกยีวกบัคู่คา้ บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมกบัคู่คา้ และรบัผดิชอบโดยไม่เอา
เปรยีบคู่คา้ ปฏบิตัติามขอ้ตกลงแมส้ถานการณ์จะมกีารเปลียนแปลงจนทาํใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์กต็าม

(7) ด้านเกียวกบัเจ้าหนี  บรษิัทฯ มีนโยบายเกียวกบัการปฏิบัติทีเป็นธรรม และรบัผิดชอบต่อ
เจา้หนี โดยมกีารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม ใหร้บัผดิชอบและปฏบิตัติามขอ้ตกลง เช่น เรืองการชําระค่าสนิคา้
หรอืเรอืงการชาํระคนืเงนิกู ้ตรงตามเวลาทกีาํหนดอย่างเคร่งครดั

(8) เรอืงทรพัย์สนิทางปัญญา บริษัทฯ มนีโยบายและข้อปฏิบตัิโดยประกาศไม่ให้พนักงานล่วง
ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ตลอดจนมาตรการ และบทลงโทษทางวนิยั

(9) เรอืงการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสนิบน บรษิัทฯ มนีโยบายและแนวปฏิบตัิในเรืองนี
อย่างชดัเจน และยดึถอืเป็นขอ้ปฏบิตัมิาโดยตลอดมากกว่า  ปี

(10) เรอืงความรบัผดิชอบต่อสงัคม  บรษิัทฯ และบรษิทัในกลุ่มมนีโยบายและแนวปฏบิตัเิกียวกบั
ความรบัผิดชอบต่อชุมชน และสงัคม โดยไม่ทําให้ชุมชนในบรเิวณใกล้เคียงได้รบัความเดอืดร้อน แต่เอือ
ประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม ใหม้งีานทํา และมสีวสัดกิาร บรษิทัฯ ในกลุ่มมกีารควบคุมเรืองเสยีง เรอืงมลภาวะ
มีการบําบัดกําจดันําเสยีให้ได้มาตรฐาน มีการบริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน ให้โรงเรียนต่างๆ และ
สนบัสนุนกจิกรรมทเีกยีวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนดว้ย

(11) บรษิัทฯ มนีโยบายเกียวกบัสงิแวดล้อม โดยปฏบิตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั ลดมลภาวะ
ต่างๆ โดยจดัทาํบ่อบาํบดันําเสยี ควบคุมดูแลการปล่อยมลพษิ บรษิทัฯ ในกลุ่มทีเป็นโรงงานผลติมกีารปฏบิตัิ
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ตามมาตรฐานสิงแวดลอ้ม พรอ้มทังไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากหน่วยงานทีเกยีวขอ้ง
(12) บรษิัทในกลุ่ม ส่งเสรมิให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในเรืองสิงแวดล้อม และกําหนดเป็น

นโยบายใหม้กีารฝึกอบรมดงักล่าวเป็นประจาํต่อเนือง และนํามาปรบัปรุงปฏบิตัใิชก้บัองคก์ร
(13) บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม ส่งเสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยกาํหนดเป็น

นโยบาย และปรบัปรุงการปฏบิตังิานและระบบงาน ตลอดจนเปลียนแปลงเครอืงใชอุ้ปกรณ์ เพอืใหส้อดคลอ้ง
กบัการประหยดัพลงังาน

(14) บรษิัทฯ มชี่องทางใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มสามารถตดิต่อ / รอ้งเรยีน ในเรืองทอีาจทําใหเ้กดิ
ความเสียหายต่อบรษิัทฯ ทีเลขานุการบริษัทฯ และมีขันตอนในการตรวจสอบ และสอบสวน จนถึงสรุป
รายงานต่อกรรมการบรษิทัฯ

นอกจากนี ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ สามารถตดิต่อผ่านทางนักลงทุนสมัพนัธ ์ซึงสามารถตดิต่อไดท้ี
นางศรนีวล สมบตัไิพรวนั หรอืนางชฎาพร เจยีมสกุลทพิย์ หมายเลขโทรศพัท์ 02-311-5111 ต่อ 88 หรอื
ทางโทรสาร หมายเลข -311-6867 เพอืประสานงานดาํเนินเรอืงในขันตอนทเีกยีวขอ้งต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส
บรษิทัฯ มนีโยบายเรอืงการเปิดเผยขอ้มลูทีมสีาระสาํคญัต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถว้น และทนัเวลา

โดย แบ่งเป็นขอ้มูลทเีปิดเผยระหว่างปี คอื รายงานทางการเงนิ ผลการดาํเนินงานรายไตรมาส สถานการณ์ที
เกิดขนึในช่วงเวลานันๆ การเปลียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น (ถ้ามี) งบการเงนิและผลการดําเนินงาน
ประจําปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี รายงานประจําปี  ทั งนี ขอ้มลูต่างๆ ทบีรษิทัฯ ไดแ้สดงไว ้สรุปได้
ดงันี

( )  บรษิัทฯ มกีารเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นอย่างโปร่งใส  ทังในส่วนของโครงสรา้งการถือหุ้น
ของบรษิทัฯ และโครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัทีเป็นผูถ้อืหุน้

- ในส่วนของโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ แสดงรายชือ และสดัส่วนการถอืหุ้นแต่ละราย ของกลุ่มผูถ้อืหุ้นแต่
ละรายในกลุ่มเดียวกนั และผู้ถือหุ้นอืนแต่ละรายอกี  ราย นอกนันสดัส่วนการถือหุ้นในแต่ละรายมีเพียง
เลก็น้อย ซงึสดัสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อยรวมกนัมเีกนิกว่ารอ้ยละ

- ในส่วนของกลุ่มผู้ถือหุ้นแต่ละรายทีเป็นกลุ่มเดยีวกนั มกีารแสดงขอ้มูลชือของผู้ถือหุ้นทแีท้จรงิ
(Beneficial Owner) ไวอ้ย่างชดัเจน

- มกีารเปิดเผยขอ้มลูจาํนวนหุน้ของกรรมการ และผูบ้รหิารแต่ละรายถอืหุน้อยู่
( ) ในส่วนของคณะกรรมการ มกีารแสดงชือ-สกุลของกรรมการ ประวตัิการศกึษา และการอบรม

เกยีวกบับทบาทหน้าที และทกัษะการเป็นกรรมการ ประสบการณ์ทํางาน จํานวนและรายชือบรษิัททดีํารง
ตําแหน่งกรรมการ

- ระบุรายชอืของกรรมการอสิระ ซงึมจีาํนวน  ใน  ของกรรมการทังคณะ
- ระบุรายชอืของกรรมการตรวจสอบ ซึงมจีํานวน  คน และกรรมการทีมคีวามรู ้ความสามารถใน

การพจิารณาขอ้มลูงบการเงนิของบรษิทัฯ
- เปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยระบุประเภทเงนิตอบแทนทกีรรมการแต่ละ

ตําแหน่งไดร้บั คอื เบยีประชุม ตลอดจนจาํนวนเงนิทไีดร้บัของแต่ละบุคคล
- ในสว่นของค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู มกีารเปิดเผยนโยบายและรปูแบบของค่าตอบแทนที

ใหก้บัผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นยอดรวมของแต่ละประเภท
- มกีารเปิดเผยจํานวนครังในการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน และของอนุกรรมการชุด

ต่างๆ ในปีทผี่านมาภายใตห้วัขอ้คณะกรรมการ
( ) บรษิทัฯ มนีโยบายใหก้รรมการแต่ละคน ต้องรายงานการมสี่วนได้เสยี ไปยงัประธานกรรมการ
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และสาํเนาใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ
( )  บรษิัทฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการระหว่างกนัอย่างครบถ้วน โดยแสดงรายชือของ

บุคคลทมีกีารทาํรายการระหว่างกนั ความสมัพนัธ ์ลกัษณะรายการ เงอืนไข หรอืนโยบายราคา มลูค่ารายการ
และเหตุผลความจาํเป็น ซงึในปีทผี่านมา รายการทังหมดเป็นรายการทางการคา้ปกตทิางธุรกจิ

( )  ในส่วนของผู้สอบบญัชี บริษัทฯ ได้แต่งตั งผูส้อบบัญชี โดยผ่านมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี ผู้สอบบัญชีทีเสนอแต่งตังมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพันธ์ใดๆกบัผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือ
ผูบ้รหิาร อกีทังเป็นผูส้อบบญัชทีไีดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ดว้ย

( )  งบการเงนิของบรษิัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชทีีมคีวามน่าเชือถือ โดยรายงาน
ของผูส้อบบญัชรีบัรองงบการเงนิของบรษิทัฯ โดยไม่มเีงอืนไข

( )   ในปีทผี่านมา บรษิัทฯ ไม่มปีระวตัิการส่งรายงานทางการเงนิทั งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า
บรษิทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มลูและสง่ทนัเวลามาโดยตลอด

(7.1) ในปีทผี่านมา สาํนกังาน ก.ล.ต.ไม่มคีาํสั งใหบ้รษิทัฯ แกไ้ขงบการเงนิ
( )  บรษิัทฯ มีการเปิดเผยฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน งบกระแสเงนิสด และงบอืนๆ ที

เกยีวขอ้ง ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงนิครบถ้วนไว้ ในสว่นสุดทา้ยของรายงานประจําปี ทังนี มกีาร
วเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรอื MD&A)เกยีวกบัฐานะ
การเงนิ ผลการดําเนินงาน การเปลียนแปลงทสีาํคญั รวมทังปัจจยัทเีป็นสาเหตุแห่งผลกระทบดงักล่าว เป็น
อกีหวัขอ้หนึง

( )  บรษิัทฯ มกีารแสดงขอ้มูลในหวัขอ้ลกัษณะการประกอบธุรกจิและภาวะการแข่งขนั ตลอดจน
ขอ้มลูอนืๆ ทเีกยีวขอ้งในแต่ละธุรกจิหลกัของกลุ่มของบรษิทัฯ

( )  บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลความเสียงในการดําเนินธุรกิจ  โดยระบุลกัษณะความเสียง
สาเหตุ โอกาสเกดิ ผลกระทบ  มาตรการการจดัการ ในแต่ละประเภทความเสียงไว ้ในหวัขอ้ปัจจยัความเสยีง

( )  ข้อมูลของบรษิัทฯ มกีารสอืสารถึงผู้ถือหุ้น / ผู้ลงทุน โดยผ่านหลายช่องทาง เช่น รายงาน
ประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี งบการเงนิ ข่าวต่างๆ โดยผ่านทางระบบสืออเิลก็ทรอนิกสข์อง
ตลาดหลกัทรพัย ์ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั นอกจากนี มกีารนัดพบปะกบันักวเิคราะหท์สีนใจขอ้มูลของบรษิทัฯ
ดว้ย

( ) บริษัทฯ มีเว็บไซต์ทีเสนอข้อมูลต่างๆ ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกียวกับหัวข้อใน
รายงานประจําปี เกียวกบังบการเงิน หนังสือนัดประชุม และอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยปรบัปรุงข้อมูลให้ทัน
เหตุการณ์

( ) บรษิัทฯ มีหน่วยงานทีทําหน้าทนีักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relation) ซึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์ สามารถติดต่อได้โดยสะดวกทีนางศรีนวล สมบัติไพรวัน หรือนางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์
หมายเลขโทรศพัท์ -311-  ต่อ หมายเลขโทรสาร 02-311-6867 ซงึทผี่านมา มกีารตอบขอ้มูล
สอืสารกบัผูถ้อืหุน้ และมกีารพบปะกบันกัวเิคราะห ์รวมทังผูแ้ทนจากนกัลงทุนสถาบนัดว้ย

อนึง รายละเอยีดของเรอืงต่างๆ ขา้งตน้ สามารถดขูอ้มลูในแต่ละหวัขอ้ไดจ้ากตําแหน่งเลขทีหน้าใน
สารบญั

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบรษิทัฯ มจีาํนวน  คน มคีวามรบัผดิชอบต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนได้

เสยีต่างๆ โดยไดท้าํหน้าทีกาํกบัดแูลกจิการ คอื
( )  บรษิทัฯ มกีารกาํหนดนโยบาย และคู่มอืการกาํกบัดแูลกจิการ โดยคณะกรรมการเป็นผูอ้นุมตัิ

และลงนามรบัรองเอกสารดงักล่าว มกีารสอืความใหผู้เ้กยีวขอ้งในกลุ่มขององคก์รลงนามรบัทราบ  และปฏบิตัิ
ต่อไป
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( )  คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ  กลุ่มของบรษิทัฯ มนีโยบายการดาํเนินธุรกจิภายใตท้ศิทางเดยีวกนั
การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย ยดึหลกัจรยิธรรมทางธุรกจิ คอื คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ซึงทุก
ฝ่ายทีเกียวข้องรบัทราบกันเป็นอย่างดี และถือเป็นหลกัปฏิบัติในการดําเนินงานมาโดยตลอด  นโยบาย
จรยิธรรมนีตดิประกาศไวใ้นทเีปิดเผย เหน็ไดช้ดัเจน มกีารถ่ายทอดสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรมถงึพนกังาน
ทุกระดบั ทังนี บรษิัทฯมกีารตดิตามการปฏบิตัิงานและเรืองทเีกยีวขอ้งใหเ้ป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณ
ข้างต้นอย่างสมําเสมอ นอกจากนี มีการประเมินตนเองของพนักงานเกียวกับการปฏิบัติตามนโยบาย
จรรยาบรรณเป็นประจาํทุกปี

( )  เรอืงภาวะผูนํ้าและวสิยัทศัน์ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้กําหนดวัตถุประสงค์ กําหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์

เป้าหมาย และนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพือให้ทุกฝ่าย ทังผู้บริหาร และ
พนักงานทราบวตัถุประสงค์ และเดินไปในทิศทางเดียวกัน ทังนี คณะกรรมการมีการทบทวนและอนุมัติ
วสิยัทศัน์ และภารกจิของบรษิทัฯ อย่างน้อยทุกๆ  ปี

( )  ทผี่านมา ทังคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบมกีารกํากบัดูแลบรษิัท ให้ปฏบิตัิถูกต้อง
ตามกฎระเบยีบต่างๆ ไม่มกีารกระทาํใดๆ ทีเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบยีบของทางการ ทังนีคณะกรรมการปฏบิตัิ
หน้าทดี้วยความระมดัระวงั ด้วยทกัษะ เยียงวญิ ูชนพงึปฏบิตัิ โดยคณะกรรมการไดร้บัการอบรมเกียวกบั
บทบาท หน้าท ีและทกัษะการเป็นกรรมการจาก IOD ทุกคน

กรรมการทเีป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืนนอกกลุ่มบรษิทัฯ
มจีาํนวนไม่เกนิ  บรษิทั

( )  คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารจดัตังหน่วยงานตรวจสอบภายในขนึ   เป็นหน่วยงานหนึงภายใน
บรษิทัฯ ซงึมกีารปฏบิตังิานตามแผนการตรวจสอบ และมกีารตรวจสอบเฉพาะกจิตามความจาํเป็น

( )  การรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานไปยงัคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพอืพจิารณา

( )  คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารรายงานสรุปเรืองการปฏบิตัิหน้าทีกํากบัดูแลกจิการ และสอบ
ทานระบบการควบคุมภายใน ซึงมคีวามเหน็เกยีวกบัเรอืงผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทุกไตรมาสใหท้ปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ

( )  กรณีมกีารทํารายการทีเกยีวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าทีพจิารณารายการ ให้
ความเหน็ถงึความเหมาะสมของรายการ และความสมเหตุสมผลของการกําหนดราคา เสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ก่อนเกดิรายการ

(9) รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2558 ปรากฏตามเอกสารเรือง รายงานการ
กาํกบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบหมายเลข 5.9

( )  คณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกคน ไดเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมในหลกัสตูรทีเกยีวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที
กรรมการทจีดัโดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

(11)   ในปีทีผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการรวม 12 ครัง ซึงการปฏิบตัิหน้าทีของกรรมการ
แต่ละราย ปรากฏตามขอ้มลูการประชุมกรรมการในหมวดโครงสรา้งการจดัการ ปกตคิณะกรรมการทุกรายจะ
ประชุมอย่างสมําเสมอ  ยกเวน้ผูท้ีตดิภารกจิต้องเดนิทางต่างประเทศ ถงึกระนันกรรมการทปีฏบิตัภิารกจิใน
ต่างประเทศบางแห่งทีมรีะบบ Video Conference จะเขา้ร่วมประชุมผ่านทาง Video Conference เพอืให้มี
สว่นร่วมในการกาํกบัดแูลกจิการ

ปกติ กรรมการทีไม่เป็นผู้บรหิาร เช่น กรรมการตรวจสอบซึงเป็นกรรมการอิสระด้วย มีโอกาส
ประชุมระหว่างกนัเอง โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมอยู่ดว้ย เพือประเมนิเรอืงต่างๆ ทอียู่ในความสนใจหรอืประชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชดีว้ย



59

(12)  บรษิทัฯ มกีารแบ่งแยกบทบาท หน้าที ความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการ
ไวอ้ย่างชดัเจน เรอืงใดทฝ่ีายจดัการเหน็ว่าควรเสนอคณะกรรมการพจิารณาตามขอบเขตอํานาจหน้าทีแล้ว
จะมกีารดาํเนินการดงักล่าวอย่างสมาํเสมอ

(13) คณะกรรมการมกีารประเมนิผลงานประจําปีของตนเองเป็นรายบุคคล ปีละครังอย่างสมําเสมอ
และมีการรวบรวมผลการประเมินโดยเลขานุการบริษัทฯ โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการทังคณะ
รบัทราบ และพิจารณาปรบัปรุงต่อไป นอกจากนี มีการประเมินผลงานเป็นรายบุคคลของคณะกรรมการ
ชุดย่อยปีละครังดว้ย

ในสว่นของการประเมนิผลงานของกรรมการผูอ้าํนวยการจะมกีารพจิารณาเพอืกาํหนดผลตอบแทน
(14) ตามนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจของบรษิัทฯ เกียวกบัเรอืงการพนักงาน ตลอดจนผู้บรหิาร

บรษิทัฯ มแีผนสบืทอดตําแหน่งและเตรยีมบุคลากรซึงจะดาํรงตําแหน่งผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร และผูบ้รหิาร
ระดบัสงู ไวล่้วงหน้าอย่างน้อย -  ปี ทังนี มแีผนพฒันาอบรมและวางตวับุคคลไว ้เพือให้งานต่อเนือง และ
บรรลุวตัถุประสงค์

(15)  บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสียง ซึงมีการประชุม กําหนดแผนงาน ขันตอนการ
ดาํเนินการทเีกยีวขอ้ง  ตลอดจนใหม้กีารฝึกอบรมในเรอืงการบรหิารความเสียงใหก้บัผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของบรษิัทในกลุ่ม เพือให้สามารถจดัการตามวตัถุประสงค์ของทั งองค์กรไปในทิศทางเดียวกนั พร้อมทังมี
ระบบการตดิตามการปฏบิตัใิหเ้หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์

(16)  บรษิทัฯ มนีโยบายเกียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างชดัเจน โดยระบุไวใ้นระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และมกีารจดัการอย่างเป็นรปูธรรม

(17) บรษิทัฯ มกีารแต่งตังผูด้าํรงตําแหน่งเลขานุการบรษิทั ซึงทาํหน้าทใีหค้าํแนะนําดา้นกฎหมาย
และกฎเกณฑต่์างๆ ทคีณะกรรมการจะตอ้งทราบ ดแูลกจิกรรมการประชุมของคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมและเอกสารทเีกยีวขอ้ง รวมทังประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการจนเสรจ็การ ทังนี
เลขานุการบรษิทัฯ มหีน้าทรีบัผดิชอบในการปฏบิตัติามขอ้กาํหนด ซงึระบุไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ฉบบัที  (พ.ศ. ) มาตรา /   มาตรา /   มาตรา /   และมาตรา /

(18) ประธานคณะกรรมการของบรษิทั ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารประจาํของบรษิทัฯ
(19)  ประธานคณะกรรมการของบรษิัท ไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูอ้ํานวยการ และไม่มี

ความสมัพนัธก์นั ทังนี มกีารแบ่งแยกหน้าทีทแีตกต่างกนัอย่างชดัเจน ตามขอบเขตอํานาจหน้าทีของแต่ละ
คน / แต่ละตําแหน่ง โดยระบุไวใ้นคู่มอืนโยบายการบรหิาร

(20)  เรอืงการแต่งตัง คณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏบิตัหิน้าทีทเีกยีวขอ้ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มจีํานวน  คน และมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังาน ก.ล.ต.  และไดผ้่านการแต่งตังจากมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ
เมือวนัที 19 ธนัวาคม โดยมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  ทังนีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอสิระ

รายชือ ตาํแหน่ง จาํนวนคร ังทีเข้าประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. อจัฉรา  จนัทรฉ์าย  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 4/4
2. นายชวีนิ   ไชยพานิชย์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 4/4
3. นางสาวภคนีิ พฤฒธิาํรง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 4/4
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กรรมการทัง 3 คน ไดป้ฏบิตัหิน้าททีมีคีวามเป็นอสิระอย่างต่อเนืองมาตลอด โดยในปี 2558 มกีาร
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 4 ครัง และมกีารรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทั
ทุกไตรมาส ซงึในรอบปี 8 ไดป้ฏบิตัหิน้าทตีามกฎบตัรทุกขอ้ ดงันี

คณะกรรมการตรวจสอบมกีารกาํหนดกฎบตัร (CHARTER) เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซงึคณะกรรมการ
บรษิทัใหค้วามเหน็ชอบ  โดยมขีอบเขต  หน้าที และความรบัผดิชอบอย่างชดัเจน คอื

1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ
2. มสี่วนร่วมในการพจิารณาคดัเลอืก  ทบทวน  และเสนอแต่งตังผูส้อบบญัชภีายนอก ร่วมกบั

ผูบ้รหิารประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก เกียวกบัรายงานทางการเงนิทเีกยีวขอ้ง และสอบทานรายงาน
ทางการเงนิของบรษิทัใหถู้กตอ้งครบถว้น และเชอืถอืได้

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของทางการและกฎหมายทีเกยีวขอ้ง และดแูลไม่ให้
เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

4. จดัทําสรุปรายงานการกํากบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซงึรายงานดงักล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั เพอืสง่ใหผู้เ้กยีวขอ้ง

5. ใหฝ่้ายจดัการมกีารแกไ้ขขอ้บกพร่องทีตรวจพบ  ตลอดจนเร่งรดัใหแ้กไ้ข ขอ้บกพร่อง
6. ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานทคีณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าสาํคญั
7. ภารกจิอนืๆ  ตามทคีณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

ในสว่นของประวตัคิณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏขอ้มลูตามเอกสารแนบหมายเลข 1
ทังนี  การปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2558 นัน บรษิัทฯ ไดแ้นบรายงานการ

กํากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ
หมายเลข 5.9

(21)   ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทมีนโยบายให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั งในระดับบริหารและระดับ

ปฏบิตังิานทมีปีระสทิธภิาพ จงึไดก้ําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิดีําเนินการให้มคีวามเหมาะสม ชดัเจน รดักุมแต่
ไม่ซําซ้อน มีการกําหนดอํานาจการดําเนินงานของแต่ละระดับตั งแต่ผู้บรหิารจนถึงฝ่ายปฏิบัติงาน การ
แบ่งแยกหน้าทรีะหว่างผูป้ฏบิตัิงาน ผูต้ดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั เพือใหเ้กดิการถ่วงดุลและ
สามารถตรวจสอบระหว่างกนัไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากนี ยงัมรีะบบรายงานทางการเงนิเสนอผูบ้รหิาร เพือ
ตดิตามประสทิธผิลของการดําเนินงานและมรีะบบการดูแลทรพัยส์นิเพือผลประโยชน์ของบรษิทัรายละเอยีด
ของความเหน็ของคณะกรรมการ เกียวกบัระบบการควบคุมภายในไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ ภายใต้หวัขอ้ที 11 ของ
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีเรอืงการควบคุมภายในแลว้

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีตรวจสอบระบบงาน และการปฏิบัติงานหลกัและ
กจิกรรมทางการเงนิของบรษิัทว่าได้ดําเนินการตามแนวทางทีกําหนดและมีประสทิธิภาพ ซึงหน่วยงานนี
ไดร้บัมอบหมายหน้าทีโดยตรงจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมแีผนงานตรวจสอบประจําปี และงานเฉพาะ
กจิตามความจําเป็น โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนีถ้าเป็นกรณีเร่งด่วน
มีการรายงานตรงต่อผู้บริหารด้วย เพือให้สามารถพิจารณาปรบัปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้ทนัเวลา ในการนี
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิัทมคีวามเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบดว้ย

(22)   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารจดัตังคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เป็น

กรรมการชุดเดยีวกนั  ทังนีคณะกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ย กรรมการอสิระเป็นส่วนใหญ่ หรอืรอ้ยละ
ซึงประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการทีมี
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ประสบการณ์ และมคีุณสมบตัเิหมาะสม ดงันี

รายชือ ตาํแหน่ง
.  นายยรรยง  ตังจติตกุ์ล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/อสิระ
.  นางสาวภคนีิ  พฤฒธิาํรง กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/อสิระ
.  นายชุตนิธร  ดารกานนท์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าทแีละความรบัผดิชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มดีงันี
.  กาํหนดแนวทางการสรรหากรรมการบรษิทั รวมทังมกีารพจิารณาฐานขอ้มลูของบุคคลต่างๆทจีะ

เสนอเป็นกรรมการของบรษิทัฯ
.  มีหน้าทีคัดเลือกบุคคลทีสมควรได้รบัการเสนอรายชือเป็นกรรมการใหม่ ตามคุณสมบัติที

สอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องทางการ ทังนี ไดพ้จิารณาถงึคุณสมบตัขิองกรรมการทีตอ้งการสรรหาว่ามทีกัษะที
จาํเป็นทยีงัขาดอยู่ในคณะกรรมการของบรษิทัฯรวมอยู่ดว้ย

.  พจิารณาแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ

.  กาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ โดยนําเสนอทีประชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
ในรอบปี 8 คณะกรรมการดงักล่าว มกีารประชุมพจิารณาเรืองทเีกยีวขอ้ง จํานวน 2 ครัง โดย

คณะกรรมการดงักล่าวทุกคนเขา้ร่วมประชุมครบถ้วน
(23)  กรรมการอสิระ
บรษิทัฯ มกีรรมการอสิระ จาํนวน  คน จากจํานวนกรรมการของบรษิทัฯ ณ สินปี 8 มจีาํนวน

 คน หรอืจํานวน  ใน  ของกรรมการทังคณะ ทังนีคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระเป็นไปตามขอ้กําหนด
ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และมคีวามรูใ้นเรอืงธุรกจิของบรษิทัฯ ดว้ย

(24) คณะกรรมการบรษิัทมกีรรมการทีไม่เป็นผู้บรหิาร (Non–Executive Director) จํานวน  คน
จากกรรมการทังหมด  คน หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ .

(25)  รายงานความรบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทั และบรษิทัย่อย และสารสนเทศ

ทางการเงนิทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทําขึนตามมาตรฐานการบญัชทีีรบัรองทั วไป
โดยเลอืกใช้นโยบายการบญัชทีีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมําเสมอ  ทังยงัใช้ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวงั
และประมาณการอย่างดีทีสุดในการจดัทํา รวมทังมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิและไดป้รบัเปลยีนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชทีีไดม้กีารเปลยีนแปลงและบงัคบัใช้
ตามทบีรษิทัฯมธีุรกจิหลกั คอื การลงทุน งบการเงนิรวมจงึมทีังบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมคา้ และบรษิทัร่วม ทังนี
ตังแต่วนัที  มกราคม ในส่วนทเีกยีวกบังบการเงนิเฉพาะของบรษิัท บญัชเีงนิลงทุนไดบ้นัทกึตามวธิี
ราคาทุนเดิม เสมือนหนึงใช้วิธีนีในงบการเงินตังแต่เริมแรก สําหรบังบการเงินรวม ยงัคงใช้วิธีรบัรู้กําไร
ขาดทุนจากเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีเหมอืนเดมิ นอกจากนี บรษิัทฯ ไดจ้ดัทํางบการเงนิให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการบญัชทีีปรบัเปลยีน หรอืเริมบงัคบัใชต้ังแต่วนัที  มกราคม เป็นต้นมา จนกระทั งการเริม
บงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชใีหม่ ในปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ซงึเกยีวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัที 10 เรอืงงบการเงนิรวม ซงึมนียัสาํคญัสาํหรบับรษิทัฯ ทังนีงบการเงนิของบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองโดย
ไม่มเีงอืนไขจากผูส้อบบญัชี

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มกีารดํารงรกัษาไว้ซงึระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและมปีระสทิธผิล
เพอืให้มั นใจไดอ้ย่างมเีหตุผลวา่การบนัทกึขอ้มูลทางบญัชมีคีวามถูกต้อง  ครบถ้วน และเพยีงพอทีจะดํารง
รกัษาไวซ้งึทรพัย์สนิและเพอืให้ทราบจุดอ่อน เพือป้องกนัไม่ให้เกดิการทุจรติหรอืการดําเนินการทีผดิปกติ
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อย่างมสีาระสาํคญั
ในการนี คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบดว้ยกรรมการอสิระซงึ

เป็นกรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิาร เป็นผูดู้แลรบัผดิชอบเกียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบการ
ควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับเรืองนี ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซงึแสดงขอ้มลูตามเอกสารแนบหมายเลข 5.9 แลว้

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทโดยรวม อยู่ในระดบัทีน่าพอใจ
และสามารถสรา้งความเชือมั นอย่างมเีหตุผลต่อความเชอืถือได้ของงบการเงนิของบรษิัทและบรษิัทย่อย ณ
วนัที 31 ธนัวาคม 2558

(26)   บรษิทัฯ ไม่มโีครงการใหส้ทิธแิก่ผูบ้รหิารในการซือหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ
(27) ในปีทผี่านมา คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารตดิตาม กาํกบั ดแูล ผลการดาํเนินงานในกจิกรรม

ต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์และตรงกบันโยบาย ซงึกําหนดให้มคีวามถูกต้อง  โปร่งใส  สอดคลอ้งกบั
กฎระเบยีบต่างๆ  จงึไม่มกีารกระทาํทเีป็นความผดิ หรอืขดัต่อกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง

บรษิทัฯ มกีารกาํหนดนโยบายเกียวกบัจาํนวนองคป์ระชุมขันตาํทุกครังทมีกีารประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัฯ รวมทัง จํานวนกรรมการทีประชุมในขณะทจีะลงมตใินทปีระชุมโดยต้องมกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า
ใน  ของจาํนวนกรรมการทังหมด

(28)  นโยบายในการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา มนีโยบายต่อตา้นการ
ทุจรติ หรอืคอรร์ปัชั น โดยไม่ร่วมมอืหรอืมสีว่นเกยีวขอ้งกบัเรอืงดงักล่าว

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
9.2.1 โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการ และ กรรมการ

ชุดย่อยทังหมด  ชุด ตามรายละเอยีดหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ ซึงมชีอืคณะกรรมการชุดย่อย และ ระบุ
ขอบเขต อาํนาจหน้าทขีองกรรมการแต่ละชุดไวแ้ลว้

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอยีดของคณะกรรมการชุดย่อยทีระบุ
ข้างต้น และข้อ 8.1 (2) ในจํานวนนีกรรมการตรวจสอบทีมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงินของบริษัทฯ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อจัฉรา
จนัทรฉ์าย  ทังนี รายละเอยีดการปฏบิตัิหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุไว้แลว้ในขอ้ .  ขอ้ย่อย
ที  เรอืงความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ซึงมขีอ้มลูการปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย

9.   การสรรหาและแต่งต ังกรรมการและผ ูบ้ริหารระดบัสงูสดุ
(1) กรรมการอสิระ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ซึ งมีระบุหลักเกณฑ์คุณสมบัติ
กระบวนการสรรหา ขอบเขตหน้าที ความรบัผดิชอบ และการปฏบิตังิานในปี 8 ไวแ้ลว้ ในเรอืงโครงสรา้ง
การจดัการ หวัขอ้ .  ( )

ในปี กรรมการอสิระไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิและการใหบ้รกิารทางวชิาชพีแต่อย่างใด
(2) การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลทีจะแต่งตังเป็นกรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหา ตาม
รายละเอยีดขา้งต้น ทังนีได้ผ่านมติทปีระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี วาระการคดัเลอืกกรรมการแล้ว โดยมี
หลกัเกณฑใ์นการประชุมผูถ้อืหุน้ หวัขอ้การกํากบัดูแลกจิการขอ้ . .  เรอืงสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และ ขอ้ . .
เรอืงการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั
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.   การก ํากบัด ูแลการด ําเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และ
บริษทัร่วม

บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย บรษิทัร่วมคา้ และบรษิทัร่วม ซงึประกอบธุรกจิหลายแขนง อย่างไร
กต็าม บรษิทัฯ มกีารกาํกบัดแูลบรษิทัย่อย และตดิตาม บรษิทัร่วมคา้และบรษิทัร่วม ดงันี

( )  คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารกาํกบัดแูลการจดัการ และการดําเนินงานของบรษิทัย่อย
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการดําเนินงาน เรืองการส่งบุคคลเขา้ไปเป็นตวัแทนในบรษิทัย่อย  บรษิัทฯ
มกีารส่งผูแ้ทนเขา้ไปเป็นกรรมการหรอืผู้บรหิาร เพือควบคุมดูแลการจดัการ และรบัผดิชอบการดําเนินงาน
ของบรษิทัย่อย โดยไดร้บัมตเิหน็ชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ส่วนบรษิทัร่วมคา้และบรษิทัร่วม
บรษิทัฯ สง่ผูแ้ทนเขา้ปฏบิตัหิน้าทีเป็นกรรมการในบรษิทัร่วมคา้และบรษิทัร่วม เพอืเขา้ประชุมคณะกรรมการ
หรอือาจใหข้อ้คดิเหน็ทเีป็นประโยชน์ เพอืรบัทราบแนวโน้มธุรกจิ และผลการดาํเนินงานของบรษิทัร่วมคา้และ
บรษิทัร่วม ซงึเป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้ ทังนีจะมกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมคา้และ
บรษิทัร่วม อย่างสมาํเสมอเป็นประจาํ

อนึง สดัส่วนการเป็นกรรมการของบรษิัทย่อย บรษิัทร่วมค้าและบรษิัทร่วม อย่างน้อยมี
จาํนวนตามสดัสว่นการลงทุนของบรษิทัฯ

ตวัแทนของบรษิทัฯ ซึงปฏบิตัหิน้าทเีป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย มขีอบเขต
อาํนาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบตามคู่มอืฝ่ายบรหิารทีกาํหนดไวแ้ลว้

การกํากบัดูแลบรษิัทย่อย มกีารประชุมคณะกรรมการสมําเสมอ และเป็นประจําเกอืบทุก
เดอืน เพอืรายงานขอ้มูล ฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงาน หรอืขออนุมตัริายการทีมนีัยสาํคญั ซงึเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้ง

ระบบการควบคุมภายใน  บริษัทฯ กําหนดให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที
เหมาะสม และรดักุมเพยีงพอ  ทังนี บรษิัทฯ มมีาตรการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน  ขันตอน โดย
ลาํดบัแรก ใหบ้รษิทัย่อยประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในดว้ยตนเอง  และขันต่อมา มกีาร
สุม่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิทัย่อยโดยผ่านการปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบรษิทั

( )  บรษิัทฯ และผู้ถือหุ้นอนืของบรษิัทย่อย บรษิัทร่วมค้า และบรษิัทร่วม ไม่มขีอ้ตกลง
เป็นอย่างอนืทมีนีัยสําคญัต่อการดําเนินงาน หรอืต่อการบรหิารงานของกลุ่มบรษิัทฯ นอกจากการปฏบิตัิที
เป็นไปตามปกตวิสิยัของการดาํเนินธุรกจิ

9.5 การดแูลเรืองการใช้ข้อมลูภายใน
บริษัทมีนโยบายมาโดยตลอดในเรืองจริยธรรมทีผู้บรหิารและเจ้าหน้าทีของบริษัทจะต้องพึง

ปฏิบตัิ  โดยยึดหลกัค่านิยม หรือจรยิธรรมทางธุรกิจประจําบรษิัท คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
นอกจากนีมรีะเบยีบบรษิทัทเีกยีวขอ้งกบัเรอืงนีคอื

- หา้มใช้อํานาจหน้าทีของตน หรอือาศยัอํานาจหน้าทีของผู้อนืเพอืประโยชน์ส่วนตน หรอืเพอื
ช่วยเหลอืผูอ้นืในทางมชิอบ

- ตอ้งอุทศิเวลาและใหค้วามเอาใจใสแ่ก่งานและประโยชน์ของบรษิทั
- ปฏบิตัหิน้าทโีดยเตม็ความรู ้ความสามารถ
- ปฏบิตังิานดว้ยความซอืสตัย ์สจุรติ

ในสว่นของมาตรการการลงโทษทางวนิยั ในกรณีทปีรากฏว่ามกีารกระทาํผดิระเบยีบวนิยัขา้งต้น
ทกีล่าวมาแลว้นัน บรษิทัฯ มกีาํหนดโทษไวเ้ป็นลาํดบัขันตอนตามระเบยีบภายในของบรษิทัแลว้
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นอกจากนี บรษิทัฯ ป้องกนัไม่ใหนํ้าขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ไปใชใ้นการซือขายหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัฯ เพอืไม่เป็นการเกดิความไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบต่อบุคคลภายนอก คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิน
การประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ กําหนดให้ผู้บรหิาร และคณะกรรมการบริษัทฯ หลีกเลียงการซือขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในระยะเวลา 14 วนั ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัรายงานทางการเงนิประจาํปีหรอื
ไตรมาสต่าง ๆ และ 24 ชั วโมงภายหลงัจากการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้ โดยเลขานุการบรษิทัเป็นผูแ้จ้ง
ตารางเวลาละเวน้การซอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ใหก้รรมการทุกคนทราบ

9.6. ค่าตอบแทนของผ ูส้อบบญัชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee)

ผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ประจําปี 2558 คอื นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธุ์ เลขทะเบยีน
 หรอืนางสาวทพิวลัย ์นานานุวฒัน์ เลขทะเบยีน  หรอืนายกฤษดา เลศิวนา เลขทะเบยีน ซงึ

สงักดั บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั
ผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งต้น มคีวามเป็นอสิระ และไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ และ/หรอื ไม่มสี่วนไดเ้สยี

กบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ หรอืบุคคลทีเกยีวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อกี
ทังเป็นผู้สอบบญัชทีีไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
(ก.ล.ต.)

ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปี วาระการแต่งตังผูส้อบบญัชี มกีารเสนอรายชอืผูส้อบบญัชไีว้
อย่างน้อย 3 คน ซงึสงักดัสาํนักงานสอบบญัชเีดยีวกนั โดยรายชือทังหมดทเีสนอนัน มคีุณสมบตัิครบถ้วน
ตามทีสํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด และมีการแจ้งความเป็นอิสระตามทีได้กล่าวไว้ในวรรคขา้งต้นให้ผู้ถือหุ้น
พจิารณาดว้ย

ในรอบปี 2558 บรษิัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สํานักงาน
อวีาย จาํกดั ซงึเป็นสาํนกังานทผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สงักดั รวมเป็นจาํนวนเงนิ 9,100,000
บาท บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าสอบบญัชใีห้กบัผู้สอบบญัชโีดยตรง หรอืบุคคลหรอืกจิการที
เกยีวขอ้งกบัผูส้อบบญัช ี หรอืสาํนกังานสอบบญัชอีนืทผีูส้อบบญัชสีงักดั

ค่าบริการอืน (Non-audit fee)
ในรอบปี 2558 บรษิัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบรกิารอืน (Non-audit fee) ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย

จํากดั หรอืบรษิัททีเกยีวขอ้งทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบัสํานักงานผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ และไม่มี
งานบรกิารอนืทียงัไม่แล้วเสรจ็ทจีะต้องจ่ายในปีถดัไปให้กบัผู้สอบบญัชหีรอืบรษิัท สํานักงาน อวีาย จํากดั
หรอืบุคคล หรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละสาํนกังานสอบบญัชอีนืทผีูส้อบบญัชสีงักดั

9.7. การปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีในเรืองอืนๆ
บรษิัทฯ มกีารปฏบิตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีดสีําหรบับรษิัทจดทะเบยีน (Code of best

practices) ตามแนวทางทีกําหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบรษิัทฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลไว้
แลว้  หวัขอ้ ตามขอ้ .  ขา้งตน้
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

บรษิทั สหยูเนียน จาํกดั (มหาชน)  ประกอบกจิการหลกั คอื การลงทุนในธุรกจิสิงทอ พลาสตกิ ยาง
โลหะ การค้า พลงังาน โรงแรม และธุรกจิอนืในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี เช่น อสงัหารมิทรพัย์ เคมี
และพรมรถยนต์ โดยบรษิทัฯ มนีโยบายในการดําเนินงาน ดงันี “คณะกรรมการบรษิทัฯ มปีณิธานอย่างแน่ว
แน่ในการดําเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility - CSR) เพอืให้เกดิ
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย คํานึงถงึด้านสงัคมและดา้นสิงแวดลอ้มทจีะช่วยส่งเสรมิให้
บรษิทัฯ สามารถเจรญิเตบิโตไดอ้ย่างยั งยนื”

ทังนี บรษิัทฯ มีค่านิยม คือ คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์  โดยถ่ายทอดค่านิยมนีจากผู้นํา
สงูสุดขององคก์รสู่พนักงานทุกระดบั ตังแต่ระดบับรหิารจนถึงระดบัปฏบิตัิการเป็นเวลากว่า  ปีทผี่านมา
ใหร้บัทราบและถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัิ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตามสถานการณ์กาลเวลาที
เปลยีนแปลงไป ปัจจุบนัไดป้รบัเปลยีนถอ้ยแถลงเป็นดงันี  คอื

วิสยัทศัน์ (VISION)
“บรษิทัลงทุนชันนําทไีดร้บัความเชอืถอื  ทลีงทุนในธุรกจิหลากหลาย และบรหิารจดัการการลงทุน

ใหบ้รษิทัเจรญิเตบิโต  และมคีวามมั นคงอย่างยั งยนื  โดยมผีลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน”
พนัธกิจ (MISSION)

* พฒันาธุรกจิทมีอียู่ใหเ้ตบิโต  แขง็แรง
* ต่อยอดธุรกจิทบีรษิทัในกลุ่มมคีวามชาํนาญ หรอื มอีงคค์วามรู้
* จดัการการลงทุนทมีอียู่และสรรหาการลงทุนใหม่ๆ ทมีศีกัยภาพระยะยาว และมผีลตอบแทนการ

ลงทุนทดีี
* เสรมิสรา้งผูบ้รหิารรุ่นใหม่ ๆ ทีมคีวามรู ้  ความสามารถ  และมคีวามเป็นผูนํ้า  สามารถเขา้กบั

วฒันธรรมองคก์รทยีดึหลกั คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์
* สง่เสรมิและใหโ้อกาสบุคลากรไดม้กีารพฒันาความรู ้ ความสามารถอย่างต่อเนือง
* ปลกูฝังค่านิยมองคก์รทดีอีย่างสบืเนือง
* กํากับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ตาม

มาตรฐานสากลเพอืใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด เพิมมลูค่า และใหผ้ลตอบแทนทเีหมาะสมต่อบรษิทัฯ   ผูเ้กียวขอ้ง
และผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย ไดแ้ก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรอืนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจา้หนี  คู่แข่ง ชุมชน สงัคม
และประเทศชาติ

อนึง ขอบเขตของรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมฉบับนี มุ่งเน้นในส่วนของบรษิัทฯ ซึงเป็น
บรษิทัลงทุน และมกีารจําหน่ายสนิคา้ประเภทวตัถุดบิทใีชก้บัธุรกจิสิงทอ ยางยดื โลหะ ใหก้บับรษิทัในกลุ่ม
และส่งออกสนิคา้เทปกาวไปยงัต่างประเทศ ซึงในสว่นของการจดัจําหน่ายสนิคา้มสีดัสว่นทีไม่มนีัยสาํคญั ใน
ส่วนของมาตรฐานข้อมูลทใีช้เปิดเผยได้คํานึงถึงความเสียงในการประกอบธุรกจิโดยสะท้อนออกมาในการ
ดําเนินงานจรงิของธุรกจิของบรษิัทฯ และรายงานตามหลกัการทีกําหนดแนวทางโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ซงึประกาศโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

การรายงานการดําเนินงาน CSR ตามทจีะกล่าวต่อไป  ไดค้าํนึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยี คอื ผูล้งทุน และ
หรอืผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ร่วมทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี คู่แข่ง ชุมชนท้องถิน หน่วยงานทางการทีเกียวข้อง
เจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญา
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การดาํเนินงานเรอืง CSR ของบรษิทัฯ ภายใตส้มรรถภาพองคก์ร และทรพัยากรทมีอียู่ในปัจจุบนั
(รอบปี 8) ประกอบดว้ย

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิอย่างมจีรรยาบรรณและความเป็นธรรม ดงันี

1.1 การแข่งขนัทีเป็นธรรม
บรษิัทฯ ประกอบกจิการทําการคา้อย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรยีบคู่แข่ง ไม่ใช้ขอ้มูลทล่ีวงรูท้าง

ธุรกจิหรอืทเีกยีวขอ้ง  แย่งชงิธุรกจิจากคู่แขง่ ไม่ทําลายชอืเสยีงของคู่แขง่ บรษิทัฯ ไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบั
ของคู่ค้า มกีารรกัษาคํามั นทีตกลงกนัไว้ ตัวอย่างเช่น มีการสั งซอืฝ้ายล่วงหน้า ต่อมาราคาตลาดได้ลดลง
บรษิทัฯ ยงัคงปฏบิตัติามขอ้ตกลงทไีดท้าํไว ้ รวมทัง  มกีารชาํระเงนิตรงตามกาํหนดเวลาทุกครัง

นอกจากนี  บรษิทัฯ ทาํการคา้อย่างเป็นธรรมกบัลกูคา้ โดยไม่เอาเปรยีบลูกคา้ มคีวามซอืสตัย์
มจีรยิธรรมเสมอมา

1.2 ความรบัผิดชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธรุกิจ
ในด้านผู้ร่วมทุนกบับรษิัทฯ ผู้ร่วมทุนกบับรษิัทฯ ได้รบัการปฏบิตัิอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั

มสีทิธใินฐานะผูถ้อืหุน้เท่ากนั และไดร้บัผลตอบแทนในรูปของเงนิปันผลในจํานวนและเวลาเหมอืนกบัฝ่ายไทย
ทังนี ผลประโยชน์ทผีูร่้วมทุนไดร้บัไม่ถูกเอาเปรยีบ เนืองจากขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทเีกยีวขอ้ง
มคีวามครบถว้น  ถูกตอ้ง และยดึหลกัโปร่งใส  เป็นธรรม

1.3 การเคารพในทรพัยส์ินของผ ูอ้ ืนและการไม่ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา
บรษิทัฯ มกีารประกาศใหพ้นกังานทุกคนไม่ดําเนินการใดๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการละเมดิทรพัยส์นิ

ทางปัญญา โดยสง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร พนกังานใชส้นิคา้ อุปกรณ์ บรกิารทมีลีขิสทิธิ ถูกตอ้งตามกฎหมาย

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัช ั น
2.1 นโยบายต่อต้านการทุจริต
บรษิัทฯ มีกําหนดจรรยาบรรณโดยผ่านมติคณะกรรมการและมีนโยบายดําเนินธุรกิจตาม

ค่านิยมทีกล่าวขา้งต้นและการกํากบัดูแลบรหิารจดัการทีดี ให้มกีารปฏิบตัิงานด้วยความซือสตัย์ ไม่ทุจรติ
ทังนี ไม่เฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบรษิัทในกลุ่มทีประเทศไทย แต่รวมทังกิจการทบีรษิัทฯ ลงทุนใน
ต่างประเทศด้วย โดยให้มีการบนัทกึบญัชคีรบถ้วน ถูกต้อง และคํานวณภาษี รวมทังชําระภาษีให้ถกูต้อง
ไม่ให้จ่ายสนิบนให้ผู้เกียวขอ้ง ดงันัน หน่วยงานทางการทีเกยีวขอ้งจะได้รบัขอ้มูลถูกต้อง มกีารชําระภาษี
อย่างถูกต้อง รฐัไม่เสยีผลประโยชน์ เรืองนีเป็นนโยบายทบีรษิัทฯ ยดึเป็นหลกัปฏบิตัมิาโดยตลอด ซึงทําให้
บรษิทัฯ เป็นทน่ีาเชอืถอืจากภาครฐั และสงัคม

2.2 แนวปฏิบตัิในหน่วยงานทีเป็นไปตามนโยบาย
บรษิทัฯ มกีารปลกูฝังค่านิยม  คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์  จากผูบ้รหิารสูพ่นกังานและ

มีนโยบายให้ปฎิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคบัทีเกียวข้อง โดยสร้างจิตสํานึกทังผู้บรหิารและพนักงาน
นอกจากนี พนักงานจะได้รบัคู่มอืระเบยีบขอ้บงัคบัการทํางาน โดยกําหนดไว้ในหมวด  คอื เรอืงวนิัยและ
การลงโทษทางวนิัย ขอ้ .  (ฉ) และ ขอ้ .  ( ) ต้องปฏบิตัิงานด้วยความซือสตัย์สุจรติ และขอ้ . เรอืง
โทษการฝ่าฝืน  จนถงึการเลกิจา้งดว้ย เพอืใหร้ะบบการดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ จงึมรีะบบ
การควบคุมภายในทมีปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล มกีารตรวจสอบ ติดตาม เพือไม่ให้เกดิการทุจรติ โดย
ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในอกีระดบัหนึง

ก่อนหน้าปี คณะกรรมการมีเจตนารมณ์และนโยบายทีจะดําเนินการเพือต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชั นในสงัคม  โดยคณะกรรมการมมีตบิรจิาคเงนิสนับสนุน จํานวน  ลา้นบาท  ใหก้บัโครงการ
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แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ
2.3 การเปิดเผยผลการดาํเนินงานและความคืบหน้าในการปฏิบตัิ
ในปี 2558 ไม่มีประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องทีเป็นสาระสําคัญเกียวกับการดําเนินคดี

ถูกตรวจสอบ ถูกกล่าวหา  ถูกฟ้องร้อง ทีเกียวข้องกบัการดําเนินงานเกียวกบัการแข่งขนัไม่เป็นธรรม
การทุจรติ การเลอืกปฎบิตัิ หรอืการจ้างงานไม่เป็นธรรม การไม่ปฎิบตัิตามกฎหมาย ตลอดจนไม่มคี่าปรบั
หรอืการถูกลงโทษทีไม่ใช่ค่าปรบัในเรอืงต่าง ๆ อนัเกดิจากการดําเนินงานทีไม่โปร่งใส  ไม่ถูกต้อง ในเรอืง
ดงักล่าว

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บรษิัทฯ ส่งเสรมิการเคารพสทิธขิ ันพืนฐาน ทังทางเสรภีาพ ความเสมอภาคในการแสดงออก

รวมทงัสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ทผีูเ้กยีวขอ้งพงึไดร้บัตามมาตรฐานสงูสดุเท่าทีเป็นไปได้
3.1 หลกัการแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนทีใช้ในหน่วยงาน
บรษิทัฯ มนีโยบายเคารพสทิธมินุษยชนขันพนืฐาน  ทังสทิธขิองพนักงาน เช่น การมเีสรภีาพใน

การแสดงความคดิเหน็ การรบัฟังประเดน็จากพนักงานและนําไปพจิารณาป้องกนั บรรเทา แกไ้ขผลกระทบที
เกดิจากกจิกรรมขององคก์ร หรอืสทิธขิองผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ เคารพสทิธโิดยไม่เลอืกปฏบิตัิ ไม่ว่า
จะเป็นผู้ลงทุนภายในประเทศ หรอื ผู้ลงทุนต่างประเทศ ตลอดจนบรษิัทฯ รบัฟังขอ้คดิเหน็จากผูถ้ือหุน้ราย
ย่อยและสนองตอบขอ้เสนอของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ทั งนี บรษิัทฯ ดําเนินการโดยมผีู้ทําหน้าทีนักลงทุน
สมัพนัธ์ ให้ข้อมูลกบัผู้ลงทุน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวทีจะถึง
ต่อไปล่วงหน้า ก่อนวนัประชุม  เดอืน นอกจากนี บรษิทัฯ เคารพสทิธขิองลกูคา้  คู่คา้ โดยใหไ้ดร้บัสทิธติาม
ขอ้ตกลงทไีดใ้หต้ามคาํมั นไว้

3.2 นโยบายและแนวปฏิบตัิในหน่วยงาน
ตามทบีรษิทัฯ มธีุรกจิหลกั คอื การลงทุนทังในประเทศและต่างประเทศ บรษิทัฯ มนีโยบายเรอืง

สทิธมินุษยชนใหบ้รษิทัทลีงทุนไมล่ะเมดิสทิธเิสรภีาพของพนกังาน เคารพสทิธสิ่วนบุคคล ดาํเนินกจิการดว้ย
ความยุตธิรรม  ไม่เลอืกปฏบิตั ิ ดูแลเรอืงความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายอย่าง
เคร่งครดั

3.3 มาตรการสาํคญัเกียวกบัสิทธิของแรงงาน
บริษัทฯ มีนโยบายให้สทิธิด้านแรงงานต่างๆ แก่พนักงานตามกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด

ตลอดจนใหพ้นกังานไดร้บัสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบ ขอ้บงัคบัจากบรษิทัฯ และจากกองทุนสาํรองเลียงชพี
ดว้ย บรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่มมผีู้แทนจากฝ่ายบุคคลประชุมร่วมกนัเป็นระยะๆ เพอืดูปัญหาแรงงานทอีาจ
เกดิขนึ และหามาตรการแกไ้ขใหค้ลคีลาย  และทาํงานร่วมกนัอย่างสงบสขุ

4. การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ผูม้สี่วนไดเ้สยีสําคญัส่วนหนึงขององค์กร คอื พนักงาน ลูกจา้ง ซงึบรษิทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญั

กบัทรพัยากรบุคคลเสมอมา เนืองดว้ยเป็นกลไกขบัเคลอืนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายเชงิเศรษฐกจิ รวมทังมี
ผลกระทบทางดา้นสงัคมเช่นกนั

4.1 การจ้างงานและสวสัดิการ
บรษิัทฯ มนีโยบายด้านการบรหิารงานบุคคล  กําหนดหลกัเกณฑ์การจ้างงาน ค่าตอบแทน

ตามตําแหน่งงาน สวสัดิการ สทิธปิระโยชน์ต่างๆ โดยพนักงานได้รบัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม ไม่ถูกเอา
เปรียบได้รบัค่าตอบแทนตรงตามกําหนดเวลาครบถ้วน ได้รบัสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบข้อบงัคบัของ
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บริษัทฯ ได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากกองทุนสํารองเลียงชีพตามระเบียบของกองทุนฯ ได้รับ
สวสัดิการจากสหกรณ์ออมทรพัย์พนักงานบรษิัทในกลุ่มสหยูเนียน ได้รบัสทิธวินัหยุดตามประเพณี วนัลา
และลาพกัผ่อนประจําปี (พกัร้อน) ตามอายุงาน ได้รบัสทิธกิารตรวจสุขภาพประจําปีตามหลกัเกณฑ์ ในปี
2558 บรษิทัฯ  มพีนกังานรวมจาํนวน 67 คน อตัราสว่นของพนักงานทีเขา้ใหม่รอ้ยละ 13.43 อตัราสว่นของ
พนักงานทพีน้สภาพรอ้ยละ 17.91 การกลบัเขา้ทํางานและอตัราการคงอยู่ของบุคลากรหลงัการใชส้ทิธิ ลากจิ
เพือเลียงดูบุตรอยู่ทีร้อยละ  ทังนี บรษิัทฯ ให้ความเท่าเทียมด้านแรงงานและผลตอบแทนอยู่ในระดบั
เดยีวกนัโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นเพศชาย หรอืเพศหญงิ

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั
แมว้่าบรษิทัฯ จะไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม แต่บรษิทัฯ ไดค้าํนึงถงึเรอืงอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภยัของพนักงาน เช่น เรอืงคุณภาพนําทใีช้กบัสุขภาพพนักงานต้องสะอาด มสีวสัดกิารจดันําดมืทไีด้
คุณภาพสูงแก่พนักงาน ให้พนักงานตรวจสุขภาพประจําปี ระบบเครอืงปรบัอากาศมีตารางเวลาการล้าง
บํารุงรกัษา มสีภาพแวดล้อมการทํางานทีดี มพีนืทเีพียงพอเหมาะสม ระบบลฟิท์มตีารางตรวจเชค็ความ
ปลอดภยัเป็นระยะๆ มรีะบบสญัญาณเตอืนภยั กําหนดจุดตดิตังอุปกรณ์ดบัเพลงิและตารางตรวจเชค็ บรษิทัฯ
ประกอบกจิการประเภทการลงทุน จงึไม่มเีรอืงปล่อยมลภาวะทเีป็นพษิต่อบรเิวณใกลเ้คยีง สภาพการทํางาน
ของพนักงานจงึมมีาตรฐานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัสูง นอกจากนี ผู้บรหิารรบัฟังขอ้รอ้งเรยีน
(ถ้าม)ี เพอืหามาตรการปรบัปรุงแกไ้ขให้ตรงตามนโยบายการดําเนินงานขององคก์ร ทเีน้นความสาํคญัของ
พนกังาน

4.3 ความหลากหลายและโอกาสทีเท่าเทียมกนั
บรษิทัฯ มพีนักงานทหีลากหลายไม่ว่าจะเป็นดา้นเพศ เชอืชาต ิศาสนา อายุ การศกึษา หรอื

เรอืงอนืๆ แต่บรษิัทฯ มนีโยบายการปฏบิตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและให้โอกาสเท่าเทยีมกนั เช่น ให้
ค่าตอบแทนระหว่างเพศหญงิและเพศชายเท่าเทยีมกนั มกีารกําหนดอตัราเงนิเดอืนขันพนืฐาน ตามประเภท
ลกัษณะงาน และใหโ้อกาสพนกังานพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามลกัษณะงานททีาํ มกีารเลอืน
ระดบังานใหก้บัผูท้มีศีกัยภาพสงูขนึ  มกีารฝึกอบรมใหพ้นกังานอย่างน้อยปีละ  ชั วโมงต่อคนต่อปี

5. ความรบัผิดชอบต่อผ ูบ้ริโภค
บรษิทัฯ ยดึมั นต่อคุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิารใหไ้ดม้าตรฐาน  มคีวามปลอดภยัต่อสขุภาพของ

ผูบ้รโิภค มรีาคาเหมาะสมตามคุณภาพทตีกลงไว้
5.1 สุขภาพและความปลอดภยัของล ูกค้า

สนิคา้ของบรษิัทฯ เป็นประเภทวตัถุดบิเกยีวกบัสิงทอ เช่น ฝ้าย เสน้ใยสงัเคราะห ์ สเตนเลสสตีล
(โลหะไรส้นิม) ซงึนําไปผลติต่อเป็นผา้สาํเรจ็รูป ยางยดื และกระตกินําสุญญากาศ บรษิัทฯ เลอืกจดัหาสนิค้า
ในคุณภาพทมีคีวามปลอดภยัต่อสุขภาพของคน ส่วนโลหะไร้สนิมทีนําไปผลติต่อเป็นกระติกนําสุญญากาศ
ต้องมคีุณภาพระดบัดมีากเพือให้ไดคุ้ณภาพสนิคา้ทีด ีไม่บุบสลาย มคีวามทนทานในการใช้งาน  เมือผสาน
กบักระบวนการผลติของบรษิทัในกลุ่มแลว้ จะไดส้นิคา้กระตกินําสญุญากาศทีมคีวามปลอดภยัสงูต่อสุขภาพ
ในการบรโิภค ทังนี  สทีใีชป้ระกอบการผลติสนิคา้ดงักล่าวเป็นระดบัสผีสมอาหาร ทาํใหผู้บ้รโิภคมคีวามมนัใจ
ในสนิคา้ของบรษิทัฯ ทมีคีุณภาพสงู โดยบรษิทัในกลุ่มเป็นผูผ้ลติและจดัจําหน่าย ในทํานองเดยีวกนั บรษิทัฯ
จําหน่ายสนิค้าเทปกาวทีมคีุณภาพดี มีมาตรฐานภายใต้เครืองหมายการค้า UNITAPE, PANFIX, SELLO
TAPE, FUJI, NICHIBAN ไปยังต่างประเทศด้วย อนึง นอกจากบริษัทฯ จะรักษาคุณภาพสินค้าแล้ว
ยงัรบัผดิชอบต่อลกูคา้ใหไ้ดร้บัสนิคา้  ตามคุณภาพ  ราคา  และช่วงเวลาทีตกลงกนัไวซ้งึมคีวามเป็นธรรม
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5.2 การแสดงฉลากผลิตภณัฑแ์ละบริการ
บรษิทัฯ คํานึงถงึเรอืงผูบ้รโิภคไดร้บัสนิคา้ทีมคีุณภาพดแีลว้ ต้องมขีอ้มูล  วธิกีารใชง้านอย่าง

ถูกตอ้ง จงึจะบรรลุวตัถุประสงคใ์หลู้กคา้รูส้กึถงึความมคีุณค่าของผลติภณัฑแ์ละการไดร้บัประโยชน์จากการ
ใชผ้ลติภณัฑ์ บรษิทัฯ มกีารแสดงฉลากสนิคา้ตามมาตรฐาน  โดยมชีอืสนิคา้ ยหีอ้สนิคา้ ขนาดบรรจุ เลขรหสั
กาํกบัผลติภณัฑ ์ สว่นประกอบ ซึงจะระบุรหสัมาตรฐานสากล (บางสนิคา้ทมี)ี คุณสมบตั ิ ขอ้แนะนําวธิกีารใช้
งาน  คําเตอืน วนัเดอืนปีทผีลติ ซงึเป็นไปตามมาตรฐานสากลและตามกฎหมาย ซงึขอ้มูลทังหมดเป็นไปตาม
ความเป็นจรงิ

5.3 การสือสารการตลาดและความลบัทางธรุกิจของล ูกค้า
บรษิทัฯ ใชว้ธิสีอืสารการตลาดโดยฉลากของผลติภณัฑ ์ และขอ้มลูแนะนําวธิกีารใชผ้ลติภณัฑ์

ตวัอย่างของสนิคา้กระตกินําสญุญากาศทบีรษิทัฯ  โอนการจาํหน่ายใหก้บับรษิทัในกลุ่มทีเป็นผูผ้ลติไปแลว้นัน
มกีารประชาสมัพนัธ์อย่างเหมาะสมโดยมีเพียงแผ่นพบัพิมพ์รูปตัวอย่างของสนิค้ารุ่นต่างๆ หรอืแผ่นป้าย
ตวัอย่างสนิคา้ ไม่มเีรอืงของการโฆษณาเกนิความจรงิ หรอืไม่มเีรอืงทผีูบ้รโิภคเขา้ใจผดิในคุณภาพของสนิคา้
แต่อย่างใด  แต่ผูบ้รโิภคเองซงึเป็นผูใ้ชส้นิคา้เป็นผูย้อมรบัในคุณภาพและความปลอดภยัต่อสขุภาพของสนิคา้
เป็นผูแ้นะนําบอกต่อภายในหมู่ผูบ้รโิภคเอง บรษิทัฯ จงึไม่มตี้นทุนด้านสอืโฆษณาการตลาด ทําใหร้าคาของ
สนิคา้ไม่ตอ้งรวมค่าโฆษณา จงึมรีาคาเป็นธรรมมากขนึ

นอกจากนี บรษิทัฯ ตระหนกัถงึจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกจิใหม้คีวามยั งยนืตลอดเวลาทผี่านมา
บรษิทัฯ ไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัของลูกคา้ ไม่มกีารนําขอ้มูลของลูกค้าไปใชเ้พอืประโยชน์ของตนเอง หรอื
ผูเ้กยีวขอ้งโดยมชิอบ ทผี่านมา ไม่มเีรอืงโทษปรบัจากการละเมดิกฎหมายและขอ้บงัคบัเกียวกบัขอ้กําหนด
และการใชส้อยผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

6. การดแูลรกัษาสิงแวดล้อม
ลกัษณะธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ เป็นประเภทการลงทุนและธุรกจิอนืทไีม่มนียัสาํคญั ซงึเป็นประเภท

ซอืมาขายไปการดําเนินงานจงึไม่ได้ใช้ทรพัยากรทางธรรมชาตทิีจะทําใหม้ผีลกระทบต่อสิงมชีวีติทอีาศยัอยู่
ตามธรรมชาติ รวมทังไมม่สีิงทก่ีอใหเ้กดิมลภาวะ  นําเสยี ทจีะทําลายสิงแวดลอ้ม ในส่วนของบรษิทัฯ มกีาร
ดแูลการใชพ้ลงังานและนําอย่างมปีระสทิธภิาพตามมาตรฐานปกต ิอย่างไรกต็าม ในแง่ของบรษิทัทีไปลงทุน
มกีารดูแลการใช้ทรพัยากรและดูแลรกัษาสิงแวดลอ้ม ปฏบิตัิตามมาตรฐานและกฎหมายทีเกยีวขอ้งอยู่แล้ว
เช่นตวัอย่างดงันี

6.1 กลยุทธเ์ร ืองการใช้ทรพัยากรอย่างย ั งยืน
บรษิทัฯ ไดล้งทุนในธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมทีประเทศสาธารณรฐัประชาชน

จนี ทมีลฑล Zhejiang โดยใช้ถ่านหนิเป็นเชือเพลงิ มกีารศกึษาและวางแผนกลยุทธ์เรอืงการลดใช้ปรมิาณ
ถ่านหนิ โดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นการดาํเนินงาน ซงึมผีลใหส้ามารถลดปรมิาณการใชถ่้านหนิลงดว้ย
การนําเถ้าถ่านหิน ซึงเป็นกากเหลือใช้มาใช้เป็นเชือเพลิงด้วย ทําให้ลดปริมาณการใช้ทรพัยากรทาง
ธรรมชาต ิอกีทัง ทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดขีนึเนืองจากลดตน้ทุน

6.2 การป้องกนัและลดผลกระทบจากมลพิษ
บรษิัทฯ ทไีปลงทุนทเีป็นโรงงานอุตสาหกรรมการผลติทุกแห่ง มรีะบบการป้องกนัและลงทุน

เพอืลดผลกระทบจากมลพษิสูส่ ิงแวดลอ้ม  โดยมกีารบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายกาํหนด
ตวัอย่างเช่น โรงงานผลติยางยดื มรีะบบบําบดันําเสยีภายในโรงงาน   ขันตอน จนทดสอบว่านําเสยีทจีะ
ปล่อยออกนอกโรงงานไม่ก่อให้เกดิมลพิษต่อสิงแวดล้อม เมอืผ่านระบบการป้องกนัและลดผลกระทบจาก
มลพษิแลว้ จงึจะปล่อยนําเสยีทงิได้ นอกจากนี  บรษิทัทไีปลงทุนอนืๆ กป็ฎบิตัใินทาํนองเดยีวกนั ซงึเป็นการ
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รกัษาและดแูลสิงแวดลอ้ม

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม
บรษิัทฯ ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสยีซึงเป็นชุมชนท้องถิน  ตลอดจนสงัคมภายนอก  เพือให้มชีวีิต

ความเป็นอยู่ทดีขีนึ บรษิทัฯ มสีว่นร่วมดงันี
7.1 บทบาทในตลาดและการสรา้งงาน
บรษิัทฯ และบรษิัททไีปลงทุนมีการพฒันาชุมชน โดยจ้างงานคนในชุมชนท้องถินในละแวก

ใกล้เคียงเข้าทํางานกับบริษัทฯ เป็นส่วนใหญ่ เพือให้คนในท้องถินมีรากฐานความเป็นอยู่ทีเข้มแข็งขึน
ยกตวัอย่าง เช่น บรษิัททไีปลงทุนทเีขตบางปะกง เขตบางชนั และหวัหนิ พนักงานส่วนใหญ่ของบรษิทัใน
กลุ่มเป็นประชากรในพนืท ี ซงึเป็นตลาดแรงงานทีสาํคญัและสามารถสรา้งงานใหชุ้มชนในทอ้งถินใหม้รีายได้
เพมิขนึอย่างต่อเนือง เป็นผลใหชุ้มชนและสงัคมไดร้บัการพฒันา

7.2 การมีส่วนรว่มในชุมชน
ต่อเนืองจากข้อ . บรษิัทดังกล่าวมีกิจกรรมประจําปี  โดย ปี มีการทอดกฐิน หรือ

ทอดผา้ป่าสามคัคี ทําบุญเขา้พรรษาให้กบัวดัใกลเ้คยีง บรจิาคอุปกรณ์การเรยีน อุปกรณ์กฬีาใหโ้รงเรยีนใน
ชุมชนทเีกยีวเนืองกบัธุรกจิของบรษิทัฯ นอกจากนี  บรษิทัฯ รบัฟังขอ้คดิเหน็  ขอ้รอ้งเรยีนจากประชาชนใน
พนืที เพอืพจิารณาแกไ้ขปรบัปรุงพฒันาใหส้งัคมดยีิงขนึ

ในรอบปี 8 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มกีรณีถูกตรวจสอบ ถูกกล่าวหา หรอื ถูกฟ้องรอ้ง
ซงึอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ  ชอืเสยีง หรอื ความน่าเชอืถอืของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยอย่างมี
นยัสาํคญัทเีกยีวกบัเรอืงหลกัการการดาํเนินการทกีล่าวมาแลว้ขา้งตน้ทังหมด

การป้องกนัการมีส่วนเกียวข้องกบัการทจุริตคอรร์ปัช ั น
บรษิัทฯ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัิเกียวกบัการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั นไว้ในคู่มือ

การกํากบัดูแลกจิการ คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ และระเบยีบขอ้บงัคบัพนักงาน โดยสอดคลอ้งกบัค่านิยมหลกั
ของสหยูเนียน คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ทีได้ยึดถือปฏิบัติเป็นวฒันธรรมองค์กร ซึงมีการ
ส่งเสรมิ ปลูกฝัง และถอืเป็นหน้าทแีละความรบัผดิชอบทีกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานต้องรบัทราบ ทํา
ความเขา้ใจ และปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั

โครงสรา้งองคก์รได้จดัใหม้รีะบบทีเกยีวขอ้งกบัเรอืงนีอย่างเพยีงพอและเหมาะสม เพอืป้องกนัมิ
ให้การดําเนินธุรกิจของบรษิัทมีส่วนเกียวข้องกบัการทุจรติคอร์รปัชั น ไม่ว่าจะด้วยการเรยีก รบั และจ่าย
สนิบน

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการตรวจสอบภายใน เพอืตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัเิป็นไปตามคู่มอืการ
กาํกบัดแูลกจิการ คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ และระเบยีบขอ้บงัคบัพนักงาน โดยมกีารตรวจสอบเป็นการประจํา
อย่างสมําเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืกรรมการผูอ้ํานวยการ ซึงจะกําหนดใหก้าร
ตรวจสอบในสว่นทเีกยีวกบัการทุจรติคอรร์ปัชั น เป็นสว่นหนึงของแผนการตรวจสอบภายใน

บรษิทัฯ มกีารนําหลกัเกณฑเ์กยีวกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั น ของโครงการแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (Collective Anti-Corruption: CAC) ไปพจิารณาปรบัปรุง/ทบทวน
คู่มอืการกํากบัดูแลกจิการ คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ และระเบยีบขอ้บงัคบัพนักงาน เพือใหม้แีนวทางปฏบิตัิที
ชดัเจนและครอบคลุมมากขนึ
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11. ระบบการควบคมุภายใน และการบริหารจดัการความเสียง
บรษิัท สหยูเนียน จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิหลกัประเภทการลงทุน และจําหน่ายผลติภณัฑ์

บางประเภท เช่น วัตถุดิบเกียวกับสิงทอ โลหะไร้สนิม ส่งออกสินค้าเทปกาว บริษัทฯ มีนโยบายการ
ดําเนินงานภายใต้ค่านิยม คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ โดยสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และพนัธกจิ เพอืให้
บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร เพิมคุณค่าให้ผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย ภายใต้กระบวนการดําเนินงานดงักล่าว
บรษิัทฯ ได้ให้ความสําคญัมากในการกํากบัดูแลการพัฒนาและการปฏิบตัิเกียวกบัเรอืงระบบการควบคุม
ภายในองคก์ร ซึงครอบคลุมดา้นต่างๆ  องค์ประกอบคอื เรอืง การสรา้งสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
องค์กร การประเมนิความเสียง การควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มูล และระบบ
การตดิตามในการประชุมคณะกรรมการครังที /  เมอืวนัที  มกราคม โดยมกีรรมการอสิระทัง
ท่าน เขา้ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในและ
การบรหิารจดัการความเสยีงแลว้ มคีวามเหน็สรุปไดด้งันี

11.1 สภาพแวดล้อมการควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment)
11.1.1 บรษิัทฯ ยึดมั นในคุณค่าของความซือตรงและจริยธรรม  โดยคณะกรรมการและ

ผูบ้รหิารมกีารกําหนดแนวทางในการปฏบิตัิบนหลกัการดงักล่าวทีครอบคลุมถึงการปฏบิตัิหน้าทีประจําวนั
การตดัสนิใจในเรอืงต่างๆ รวมถึงการปฏบิตัิต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  ทั งนีมขีอ้กําหนดเป็นลาย
ลกัษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือตรงและรกัษาจรรยาบรรณ โดยมีคู่มือ
ขอ้กําหนดเกยีวกบัจรรยาบรรณ (Code of conduct) ทเีหมาะสม มขีอ้หา้มผูบ้รหิารและพนกังานปฏบิตัติน
ในลกัษณะทีอาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักจิการ รวมถึงการห้ามคอร์รปัชั นอนัทําให้เกดิ
ความเสยีหายต่อองค์กร ซึงระเบียบของบรษิัทฯ มีกําหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น
บรษิัทฯ มกีารสอืสารขอ้กําหนดและบทลงโทษดงักล่าวให้ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนลงนามรบัทราบเป็น
ประจําทุกปี นอกจากนีมกีารเผยแพร่ Code of conduct ให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รบัทราบผ่าน
ทาง website ของบรษิทัฯ

บรษิัทฯ มกีระบวนการติดตามและประเมนิผลการปฏบิตัขิา้งต้น  โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบรษิทัฯ รวมทังผูบ้รหิารและพนักงานมกีารประเมนิตนเอง และมกีารประเมนิโดยผูเ้ชียวชาญทเีป็นอสิระ
จากภายนอกองคก์ร หรอืผูส้อบบญัชภีายนอก

บริษัทฯ มีการจดัการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในเรืองข้างต้น โดยมี
กระบวนการทีทําใหส้ามารถตรวจพบในเวลาทีเหมาะสม มกีระบวนการลงโทษหรอืมกีารแกไ้ขการกระทําที
ขดัต่อหลกัความซอืตรงและการรกัษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสมและภายในเวลาอนัควร

11.1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทําหน้าทีกํากับดูแล และ
พฒันาการดาํเนินการดา้นการควบคุมภายใน

บรษิัทฯ มกีารกําหนดบทบาทหน้าทีเฉพาะของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน มี
การกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกจิทีชดัเจนและวดัผลได ้เพอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัิงานของผูบ้รหิาร
และพนักงาน มีการกําหนดบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตาม
กฎระเบยีบขอ้บงัคบั ซงึครอบคลุมบทบาทหน้าทีสาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบ
ภายใน และผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิ

คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกียวกบัธุรกิจของบรษิัท และมีความเชียวชาญทีเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั นอกจากนีสามารถขอคาํแนะนําจากผูเ้ชยีวชาญในเรอืงนันๆ ได้
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คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอสิระทมีคีวามรู ้ความสามารถ น่าเชอืถอื และมคีวามเป็นอสิระ
ในการปฏิบตัิหน้าทีอย่างแท้จรงิในจํานวนทีเหมาะสมและเพียงพอกบับรษิัทฯ คือ จํานวนหนึงในสามของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการมกีารดแูลประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึงครอบคลุมดา้นต่างๆ
ทเีหมาะสมกบัองคก์ร

11.1.3 ฝ่ายบรหิารมกีารจดัโครงสร้างองค์กร กําหนดอํานาจสั งการ สายการรายงาน และ
อาํนาจหน้าทคีวามรบัผดิชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน โดยคาํนึงถงึดา้น
ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้องค์กรบรรลุ
วตัถุประสงค์

11.1.4 บรษิทัฯมคีวามมุ่งมั นในการจงูใจพฒันา และรกัษาบุคลากรทมีคีวามรูค้วามสามารถ
ทเีหมาะสม มกีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือใหแ้รงจูงใจและรางวลักบับุคลากรทีมผีลงานดี หรอื
จดัการต่อบุคลากรทีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย กระบวนการเหล่านีเป็นทีทราบชัดเจนของผู้บริหารและ
พนักงาน ตลอดทังมกีารแก้ไขปัญหาหรอืเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการขาดบุคลากร ทีมคีวามรู ้ความสามารถที
เหมาะสม เช่น การจดัระบบทีปรกึษา และการฝึกอบรม บรษิัทฯ มแีผน และกระบวนการสรรหาผู้สบืทอด
ตําแหน่ง (succession plan) ทสีาํคญั

11.1.5 บริษัทฯ มีการกําหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าทีและความรับผิดชอบเรืองการ
ควบคุมภายในของเรืองต่างๆ ทีอยู่ในความรบัผิดชอบของแต่ละคน ตลอดทังผู้บรหิารจดัให้มีการแก้ไข
กระบวนการปฏบิตัใินกรณีทีจําเป็น  ทังนี มกีารกําหนดตวัชีวดัผลการปฏบิตังิานประเมนิเพอืสรา้งแรงจูงใจ
และใหร้างวลัทเีหมาะสม โดยพจิารณาทังเรอืงการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ เชอืมโยงกบัความสาํเรจ็ของ
หน้าทใีนการควบคุมภายใน การบรรลุวตัถุประสงคท์ังระยะสนัและระยะยาวของบรษิัท ภายใต้กระบวนการ
ดงักล่าวไม่มกีารสรา้งแรงกดดนัทีมากเกนิไปในการปฏบิตัหิน้าทขีองบุคลากรแต่ละคน

11.2 การประเมินความเสียง (Risk Assessment)
บรษิัทฯ มีการกําหนดวตัถุประสงค์ทีชดัเจน เพือให้สามารถระบุและประเมินความเสียงต่างๆ ที

เกยีวขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร
11.2.1 เรอืงการปฏิบตัิตามขอ้กําหนด กฎระเบียบทีเกียวข้อง บรษิัทฯ มีการปฏิบตัิตาม

มาตรฐานการบญัชทีรีบัรองโดยทั วไปและเหมาะสมกบัธุรกจิในแต่ละขณะ รายการทแีสดงในรายงานทางการ
เงนิมตีวัตนจรงิครบถ้วน โดยแสดงถงึสทิธ ิหรอืภาระผูกพนัของบรษิทัไดอ้ย่างถูกต้อง มมีูลค่าเหมาะสม และ
มกีารเปิดเผยขอ้มูลครบถ้วน ถูกต้อง สะท้อนถึงกจิกรรมการดําเนินงานของบรษิัทอย่างแทจ้รงิ การกําหนด
สาระสําคญัของรายงานทางการเงิน พิจารณาถึงปัจจยัทีสําคัญ เช่น ข้อกําหนดของหน่วยงานทางการที
เกยีวขอ้ง ผูใ้ชร้ายงานทางการเงนิ ขนาดของรายการ และแนวโน้มของธุรกจิ

คณะกรรมการบรหิารความเสียง อนุมตัิและสอืสารนโยบายการบรหิารความเสียงให้ผู้บรหิาร และ
พนกังานทุกคนรบัทราบและถอืปฏบิตั ิจนเป็นสว่นหนึงของวฒันธรรมขององคก์ร

11.2.2 บรษิัทฯ มีการระบุและวิเคราะห์ความเสยีงทุกประเภททีอาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกจิ เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างครอบคลุมทั วทังองค์กร โดยคํานึงถึงตังแต่ระดบัองค์กรหน่วย
ธุรกจิ ฝ่ายงาน  และหน้าทีงานต่างๆ ทังนี การวเิคราะหค์วามเสียงพจิารณาจากทังปัจจยัภายใน และปัจจยั
ภายนอกองค์กร ซึงแบ่งเป็นด้านต่างๆทีเกียวข้องกบับรษิัทฯ รวมทังประเมินความเสยีงโดยพิจารณาทัง
โอกาสเกดิ ผลกระทบ มาตรการ และแผนปฏบิตังิาน เพอืป้องกนัหรอืลดความเสยีง  อนึง ผูบ้รหิารทุกระดบัมี
สว่นร่วมในการบรหิารความเสยีง จนกลนืเป็นหนึงของวฒันธรรมองคก์ร
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11.2.3 บรษิัทฯ มกีารพจิารณาถึงโอกาสทีจะเกดิการทุจรติ โดยครอบคลุมการทุจรติแบบ
ต่างๆ เช่น การจดัทํารายงานทางการเงนิเท็จ การทําให้สูญเสยีทรพัย์สนิ การคอร์รปัชั น  การทีผู้บริหาร
สามารถฝ่าฝืนระบบการควบคุมภายใน การเปลียนแปลงขอ้มูลในรายงานทีสําคญั การได้มาหรอืใช้ไปซึง
ทรพัย์สนิทีไม่ถูกต้อง เป็นต้น จึงมีการวางระบบการควบคุม และทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่าง
รอบคอบ โดยพจิารณาความเป็นไปไดข้องเป้าหมายทีกําหนด รวมถงึความสมเหตุสมผลของการใหส้ิงจูงใจ
หรอื ผลตอบแทนแก่พนักงาน เพือให้ไม่มลีกัษณะส่งเสรมิให้พนักงานกระทําไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและมกีารประชุมสอบถามผูบ้รหิารเกียวกบัโอกาสในการเกดิการทุจรติ
และมาตรการทีบริษัทดําเนินการเพือป้องกันหรอืแก้ไขการทุจรติ รวมทังเรืองการบรหิารความเสียงเป็น
ประจําปี ทังนี บรษิัทฯ มีการสอืสารให้พนักงานทุกคนเขา้ใจและปฏิบตัิตามนโยบาย และแนวปฏิบตัิการ
ควบคุมภายใน เพอืป้องกนัหรอืลดความเสยีงทไีดก้าํหนดไว้

11.2.4 บรษิทัฯ สามารถระบุและการประเมนิความเปลียนแปลงทอีาจมผีลกระทบต่อระบบ
การควบคุมภายใน ทังนี การประเมนิการเปลยีนแปลงทมีาจากปัจจยัภายนอกทอีาจมผีลกระทบต่อการดาํเนิน
ธุรกิจทีเกียวข้อง เช่น เหตุการณ์ทีเกิดจากเศรษฐกิจโลกเปลียนแปลง อตัราแลกเปลียน  อัตราดอกเบีย
เปลยีนแปลง มกีารกาํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลยีนแปลงนันอย่างเพยีงพอแลว้

การประเมนิการเปลยีนแปลงรปูแบบการทาํธุรกจิ ทีอาจมผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกบับรษิัท เช่น เพิมรูปแบบประเภทธุรกิจใหม่ มีการกําหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลยีนแปลงนันอย่างเพยีงพอแลว้

การประเมนิการเปลียนแปลงผูนํ้าองคก์ร ทีอาจมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิการควบคุมภายใน
เช่น การเปลียนแปลงผู้บริหารสูงสุดเมือครบวาระ บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลยีนแปลงนันอย่างเพยีงพอแลว้

11.3 การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities)
บรษิทัฯ มมีาตรการการควบคุมภายในทีช่วยลดความเสียงทจีะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององค์กรให้

อยู่ในระดบัทยีอมรบัได้
11.3.1 มาตรการการควบคุมของบริษัทฯ มีความเหมาะสมกับความเสียง และ

ลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ลักษณะเฉพาะด้านการลงทุน เช่น
ควบคุมเรอืงกระบวนการติดตามข้อมูล และรายงานทางการเงนิจากบริษัททีลงทุนทังหมด ระบบ cross
check data เพอืใชใ้นการจดัทาํงบการเงนิรวม รวมทงัเรอืงการบรหิารความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีนทอีาจ
มผีลต่อผลการดาํเนินงาน เป็นตน้

11.3.2 บรษิัทฯ มมีาตรการควบคุมภายในทีกําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม กล่าวคอื มนีโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานเกียวกบัธุรกรรมดา้นการเงนิ
การจดัซอื และการบรหิารทั วไป ตลอดทังมคีู่มอืกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที และลําดบัชันการอนุมตัิของ
ผูบ้รหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจนและรดักุม เพอืใหส้ามารถป้องกนัการทุจรติได ้เช่น มกีารกาํหนดวงเงนิ
และอํานาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดบั มีข ันตอนให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติโครงการลงทุน มี
ข ันตอนการจดัซือ และวธิกีารคดัเลอืกผู้ขาย มขี ันตอนการเบกิเครืองมอืเครอืงใชต่้างๆ เป็นต้น นอกจากนี
บรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนการทาํงานในกรณีต่างๆ ดงันี

11.3.2.1 มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกียวกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บรหิาร และผู้ที
เกยีวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทังบุคคลทเีกยีวโยงกนั เพือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํา
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รายการระหว่างกนั หรอืรายการทีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทังมีการปรบัปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบนัเสมอ

11.3.2.2 ในกรณีทบีรษิทัฯ มกีารอนุมตัธิุรกรรมหรอืทาํสญัญากบัผูท้เีกยีวขอ้งในลกัษณะที
มผีลผกูพนักบับรษิทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การทําสญัญากูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การคําประกนั สญัญาให้
เช่าทรพัย์สนิ บริษัทฯ มีการติดตามเพือให้มั นใจว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงือนไขทีตกลงกันไว้ตลอด
ระยะเวลาทีมีผลผูกพันบรษิัท เช่น มีการชําระคืนหนีตามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของ
สญัญาดงักล่าว

11.3.3 บรษิทัฯ กําหนดใหว้ธิกีารควบคุมภายในมคีวามหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น มี
การควบคุมทังแบบ manual และ automated รวมทังควบคุมแบบป้องกนัและตดิตาม

11.3.4 บรษิัทฯ กําหนดให้มกีารควบคุมภายในในทุกระดบัขององค์กร ตั งแต่ระดบักลุ่ม
บรษิทั ระดบัหน่วยธุรกจิ ระดบัสายงาน ระดบัฝ่าย แผนก รวมทังกระบวนการ

11.3.5 บรษิทัฯ มกีารแบ่งแยกหน้าทีความรบัผดิชอบในงาน  ดา้น คอื ดา้นหน้าทีอนุมตัิ
ดา้นหน้าทบีนัทกึ รายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และดา้นหน้าทใีนการดูแลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ ออกจากกนั
โดยเดด็ขาด เพอืเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลซงึกนัและกนั

11.3.6 บรษิัทฯ เลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทั วไปดว้ยระบบเทคโนโลยี เพอืช่วย
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ในการนี มีการกําหนดความเกียวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการปฏบิตัิงาน และการควบคุมทั วไปของระบบสารสนเทศโดยระบุขอบเขต หน้าทีที
เกยีวขอ้ง บรษิทัฯ มกีารกําหนดเรอืงการควบคุมโครงสรา้งพืนฐาน เรอืงควบคุมดา้นความปลอดภยั และเรอืง
ควบคุมกระบวนการการได้มา การพัฒนา และการบํารุงรกัษาของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้มีความ
เหมาะสม

11.3.7 บรษิัทฯ จดัให้มกีจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึงได้กําหนดสิงทคีาดหวงั
และ ขันตอนการปฏิบัติ เพือให้นโยบายทีกําหนดนันสามารถนําไปสู่การปฏิบัติจริงได้ โดยกําหนดใน
จรรยาบรรณ เช่น เรืองการทําธุรกรรมกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้ทีเกยีวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว ตอ้งมขี ันตอนผ่านการอนุมตัติามหลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้งทกีาํหนดไว้ เช่น เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์
ฯ เกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต เป็นต้น เพอืป้องกนัการหาโอกาสหรอืนําผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส้่วนตวั
ทังนี การพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมดงักล่าวกระทําโดยผู้ทีไม่มีส่วนได้เสยีในธุรกรรมนัน ซึงหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาให้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสําคัญ โดยถือเสมือนเป็นรายการที กระทํากับ
บุคคลภายนอก (at arms’ length basis)

ในฐานะทบีรษิทั เป็นบรษิทัลงทุน จงึจาํเป็นตอ้งมกีระบวนการตดิตามดแูลการดาํเนินงานของบรษิทั
ย่อย หรอืบรษิทัร่วม รวมทังกําหนดแนวทางใหบุ้คคลทีบรษิทัแต่งตังใหเ้ป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารในบรษิัท
ย่อย บรษิัทร่วมนันๆ ถือปฏบิตัิ บรษิัทฯ มีการกําหนดหน้าทีและความรบัผิดชอบในการนํานโยบาย และ
กระบวนการควบคุมภายในไปปฏบิตั ิโดยผูบ้รหิารและพนักงานทีมคีวามสามารถในเวลาทีเหมาะสม รวมทัง
ครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน (ถา้ม)ี

บรษิทัฯ มกีารทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ

11.4 ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมลู (Information and Communication)
บรษิัทฯ เห็นความสําคญัของระบบฐานขอ้มูลต้องมขีอ้มูลทีเกยีวขอ้ง และมคีุณภาพอย่าง

เพยีงพอเพอืสนับสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดต้ามทีกําหนดไว ้โดยมกีารกําหนดประเภท
ขอ้มลูซงึมคีุณภาพและเกียวขอ้งต่องานทีต้องการใชใ้นการดําเนินงาน ทังเป็นขอ้มูลจากภายในและภายนอก
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องคก์ร  การพจิารณาปรมิาณของขอ้มูลคํานึงถงึต้นทุนเปรยีบเทยีบกบัประโยชน์ทีจะไดร้บั โดยต้องมคีวาม
ถูกตอ้ง

11.4.1 ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจเรืองต่างๆ ของคณะกรรมการ บริษัทฯ
ดําเนินการเพอืใหค้ณะกรรมการมขีอ้มูลทสีาํคญัอย่างเพยีงพอ ทังนี กรรมการของบรษิัทฯ ไดร้บัหนังสอืนัด
ประชุมหรอืเอกสารประกอบการประชุมทีจาํเป็น และเพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั ตามระยะเวลาขันตําตามทกีฎหมายกําหนด นอกจากนีบนัทกึรายงานการประชุมมีรายละเอยีด
ตามควร ซงึสามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเกียวกบัความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีของกรรมการแต่ละราย
อนึง บรษิทัฯ มกีารจดัเกบ็เอกสารทีสาํคญัไวอ้ย่างครบถว้นเป็นหมวดหมู่ ถ้าหากในกรณีไดร้บัแจง้จากผูส้อบ
บญัชหีรอืผูต้รวจสอบภายในว่ามขีอ้บกพร่องในเรอืงการควบคุมภายใน บรษิัทฯ มกีารแก้ไขขอ้บกพร่องนัน
อย่างครบถว้นแลว้

11.4.2 บรษิทัฯ มกีระบวนการสอืสารขอ้มลูภายในองคก์ร ซงึรวมถงึวตัถุประสงคแ์ละความ
รบัผดิชอบต่อการควบคุมภายในทีจําเป็นต่อการสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้
ตามทีวางไว้อย่างมีประสทิธิภาพและเหมาะสม ทั งนี มีการรายงานข้อมูลทีสําคญัต่อคณะกรรมการอย่าง
สมําเสมอเป็นปกตเิดอืนละครัง ซงึคณะกรรมการสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศทจีําเป็นต่อการปฏบิตังิาน
หรอื สอบทานรายการต่างๆ ตามทีต้องการ เช่น นอกจากขอ้มูลทีได้รบัจากผูบ้รหิารแลว้ สามารถสอบถาม
ขอ้มลูไดจ้ากผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน ปกต ิมกีารจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกบัผูส้อบ
บญัชต่ีางหาก โดยไม่มผีู้บรหิารรวมอยู่ด้วย อกีทั ง มกีารจดักจิกรรมพบปะหารอืระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้รหิารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ

บรษิัทฯ มีช่องทางสอืสารพิเศษ เพือให้บุคคลต่างๆ ภายในบรษิัทสามารถแจ้งข้อมูลหรอืเบาะแส
เกยีวกบัการฉ้อฉล หรอืทุจรติภายในบรษิทัไดอ้ย่างปลอดภยั

11.4.3 บรษิทัฯ มชี่องทางสอืสารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์รอย่างเหมาะสม เกียวกบั
ประเดน็ทอีาจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน เช่น ในเรอืงทเีกยีวขอ้งกบันักลงทุน บรษิัทฯ มเีจา้หน้าทีที
ทําหน้าทนีักลงทุนสมัพนัธ ์หรอื รบัเรอืงรอ้งเรยีน เป็นต้น อกีทังผู้มสี่วนได้เสยีภายนอกสามารถแจง้ขอ้มูล
หรอืเบาะแสเกยีวกบัการฉ้อฉล หรอื ทุจรติใหแ้ก่บรษิทัอย่างปลอดภยั

11.5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือให้มั นใจไดว้่า การควบคุม

ภายในยงัดาํเนินไปอย่างครบถว้น เหมาะสมดงันี
11.5.1 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ และ

ขอ้กําหนดทหีา้มฝ่ายบรหิารและพนักงานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
โดยมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในตดิตามการปฏบิตั ิและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษิัทฯ ดําเนินการติดตาม และประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในซึงมี
ความรู้และความสามารถ และมีความเป็นอสิระในการปฏิบตัิงาน ซึงจดัให้มกีารตรวจสอบการปฏบิตัิตาม
ระบบการควบคุมภายในทีวางไว้ ทังนี มกีารกําหนดความถีในการติดตามและประเมนิผลให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลง บรษิทัฯ มกีารกาํหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในขนึ
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการนี  บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าทีตาม
มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน โดยเจา้หน้าทีตรวจสอบภายในไดร้บัการส่งเสรมิ
เขา้ฝึกอบรมในหลกัสตูรทเีกยีวขอ้ง
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11.5.2 บรษิัทฯ จดัให้มชี่องทางรายงานผลการประเมิน และสือสารข้อบกพร่องของการ
ควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลทีรับผิดชอบ ซึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการการ
ตรวจสอบตามความเหมาะสม เพือให้มกีารดําเนินการติดตามแก้ไขอย่างทนัท่วงท ีถ้าหากผลตรวจสอบมี
ขอ้มลูแตกต่างอย่างมนียัสาํคญัจากเป้าหมายทีกาํหนดไว้

ทังนี บริษัท มีนโยบายการรายงานเป็นลําดับขัน คือ ในกรณีถ้าเกิดเหตุการณ์ หรือสงสยัว่ามี
เหตุการณ์ทุจรติอย่างรา้ยแรง หรอืมกีารปฏบิตัทิฝ่ีาฝืนกฎหมาย หรอืมกีารกระทาํทีผดิปกตอินื ทอีาจกระทบ
ต่อชอืเสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทัอย่างมนีัยสาํคญั เช่นนี ผูบ้รหิารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท
โดยพลนั

หรือ ในกรณีของการรายงานข้อบกพร่องทีเป็นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร แล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอกีทอดหนึง

ในส่วนของการรายงานความคบืหน้าในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องทีเป็นสาระสําคญั ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบในการรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัต่อไป

ซึงปกติ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการพิจารณาผลการติดตามประเมินผลการตรวจสอบเป็น
ประจาํอย่างน้อยไตรมาสละครัง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัในขันตอนต่อไปในระยะเวลาเดยีวกนั

สรุปความเหน็ของคณะกรรมการเกียวกบัระบบการควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสียง
ของบรษิทัฯ มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม  ทังนีมบีุคลากรอย่างเพยีงพอทจีะดําเนินการตามระบบไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมทังมรีะบบการควบคุมภายใน ในเรอืงการตดิตามควบคุมดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อย
ให้สามารถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อยจากการทีกรรมการหรอืผูบ้รหิารนําไปใชโ้ดยมชิอบ
หรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกบับุคคลทีอาจมีความขดัแย้งและบุคคลทีเกียวโยงกันอย่าง
เพยีงพอแลว้

อนึง ผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ คอื นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ ์ซึงสงักดัสาํนักงานอวีาย ได้ตรวจสอบ
งบการเงินรายไตรมาสและประจําปี มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและ
เพยีงพอ

บรษิทัฯ ให้ความสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสียงทกีล่าวขา้งต้น
มาก ซงึเป็นหวัใจสาํคญัทจีะใหผู้เ้กยีวขอ้งมคีวามมั นใจในคุณภาพขององคก์ร

กล่าวไดว้่าทผี่านมา บรษิทัฯ ไม่มขีอ้บกพร่องเกยีวกบัระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามเหน็แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ซึงปรากฏ

ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี ทปีระกอบมากบัขอ้มลูรายงานปี แลว้

ในส่วนของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน
หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ประจําปี ชอื นางจนัทรเ์พญ็  นพสรูยิ์ ซงึมหีน้าที

ควบคุมดูแลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน เป็นผูม้ปีระสบการณ์เกียวกบังานตรวจสอบภายใน ซึงเขา้ใจใน
กจิกรรมการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จงึมคีวามเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทดีงักล่าว

ทังนี การพิจารณาและอนุมตัิ แต่งตัง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานสํานัก
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะผ่านจากผู้บริหารระดับสูงเสนอและได้รับความเห็นชอบจากประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบตัขิองหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ
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12. รายการระหว่างกนั

รายการระหว่างกนั
(1) ลกัษณะของรายการระหว่างกนัทีผ่านมา  เป็นรายการทเีกดิขนึตามปกตธิุรกจิของบรษิทัที

มเีงอืนไขทางการคา้ทั วไป  ไม่ไดม้รีายการผดิปกต ิหรอืคดิราคาทีไม่เหมาะสม ลกัษณะของรายการสว่นใหญ่
เป็นการซอืขายสนิคา้  ลกูหนี  เจา้หนีระหว่างกนั  เงนิกูย้มืและเงนิใหกู้ย้มืระหว่างกนั ในฐานะบรหิารเงนิของ
บรษิทัในกลุ่มใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ  โดยคดิดอกเบียในอตัราทอีงิกบัอตัราดอกเบยีตามแต่ประเภทธุรกจิของ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศขนาดใหญ่แห่งหนึง

นโยบายในการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บรษิัทมี
นโยบายคอืความจําเป็นและความสมเหตุสมผลทีต้องมรีายการนันๆ  ซงึมกัเป็นรายการปกติทางการค้าที
เกยีวเนืองกบัการประกอบธุรกจิตามปกติอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการซือขายสนิคา้ระหว่างกนั หรอืการให้กูย้มื
เงนิระหว่างกนั ราคาและผลตอบแทนทีคดิระหว่างกนัเป็นไปตามราคาตลาด เช่นถ้าเป็นกรณีการคดิดอกเบีย
อตัราดอกเบียเท่ากับอตัราดอกเบียในตลาดเงิน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึงทีเกิดรายการนัน ๆ  ซึงอัตรา
ผลตอบแทนทไีดร้บัเท่ากบัอตัราตลาด

บรษิทัไม่มกีรณีเกดิรายการระหว่างกนัทีผดิปกตทิางการคา้หรอืมรีายการระหว่างกนัเป็นกรณีพเิศษ
จงึไม่จําเป็นต้องมีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกหรอืผู้ชํานาญการทีเป็นอิสระเกียวกบัรายการ
ระหว่างกนั ในระหว่างปีทผี่านมา บรษิทัฯ ไม่มแีบบขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยห์รอืร่างหนังสอืชีชวน จงึ
ไม่มคีวามเหน็ของกรรมการบุคคลภายนอกเกยีวกบัการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนันี ทผี่านมา ในกรณีทบีรษิทัฯ มี
รายการทเีกยีวโยงกนั บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลผ่านทางสอือเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยครบถว้น

(2) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั
เดิมบริษัทฯ ทําหน้าทีด้านการตลาด เป็นผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทในกลุ่มทีทําการผลิต

ทังหมด จึงมีรายการซือ-ขายสนิค้าระหว่างกนั ลูกหนี-เจ้าหนี และดอกเบียรบัจ่ายระหว่างกนั แต่เนืองจาก
สภาพการแข่งขนัในตลาดเปลียนไป จงึต้องมกีารปรบัเปลียนให้การทําธุรกจิมคีวามคล่องตวัมากขนึ ตังแต่ปี

 บรษิทัฯ มนีโยบายแยกการบรหิารการขายออกไปสู่บรษิทันันๆ  ดงันันรายการซอืขายสนิคา้ระหว่างกนั
จงึลดลงมาก  ส่วนรายการดอกเบียรบัจ่ายระหว่างกนัยงัคงมอียู่  เนืองจากบรษิัทฯ ยงัรบัช่วยบรหิารเงนิของ
บริษัทในกลุ่ม เพือให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ดังนันรายการเหล่านี จึงมีความจําเป็นและ
สมเหตุสมผลของการเกดิรายการระหว่างกนั

(3) ขันตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนั  เป็นไปตามปกติธุรกจิ ซึงเปรยีบเสมอืนหนึง
เป็น บุคคลภายนอก ทีมขี ันตอนการอนุมตัริายการตามระบบปกติทางการคา้โดยทั วไปทังนีคณะกรรมการ
บรษิัทเคยอนุมตัิในหลกัการให้กระทํารายการระหว่างกนัได้ในประเภททีเป็นรายการปกติธุรกจิทางการค้า
โดยทั วไปไว้แล้ว  ในส่วนของการติดตามรบัจ่ายชําระเงนิ มกีารกําหนดวนัครบกําหนดชําระเงนิของแต่ละ
รายการ และมกีารกํากบัดูแลให้ดําเนินการตามทีกําหนดไว ้ทังนีการอนุมตัิรายการแต่ละประเภทได้ปฏบิตัิ
ตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. นอกจากนี ทีผ่านมาถ้าหากมีรายการ
ระหว่างกนัซงึเขา้ข่ายรายการทีเกยีวโยงกนั มขี ันตอนผ่านการพจิารณา และใหค้วามเหน็จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อน จงึเสนอคณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาเป็นลําดบัสุดท้าย โดยทผี่านมา กรรมการอสิระ มี
ความเห็นไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์ที
เกยีวขอ้งผ่านสอือเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยครบถว้น
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(4) นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต
ในกรณีมรีายการระหว่างกนั บรษิทัฯ มนีโยบายในการทํารายการอย่างเป็นธรรมต่อผูเ้กียวขอ้งทุก

ฝ่าย ทังนี เพอืวตัถุประสงคใ์ห้เกดิผลประโยชน์สงูสุดต่อองค์กรเป็นสําคญั ทั งยงัมนีโยบายปฏบิตัใิห้ถูกต้อง
ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต) และเปิดเผยขอ้มลูในสาระสาํคญัอย่างเพยีงพอ

แนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต ตั งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป รายการระหว่างกนัของ
กลุ่มบรษิทัจะน้อยลง เนืองจากทผี่านมารายการระหว่างกนัส่วนมากจะเป็นรายการทางการคา้ปกต ิเช่นการ
ซือขายสินค้า รายการลูกหนี เจ้าหนี ตามรายละเอียดทีได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่เมือบริษัทฯ มีนโยบาย
ปรบัเปลยีนโครงสรา้งช่องทางการขายสนิคา้ และการบรหิารงานทีเกยีวขอ้งของบรษิทัในกลุ่ม เปลยีนเป็นให้
บรษิัทผู้ผลิตสนิค้าเป็นผู้จําหน่ายสนิค้าเอง เพือความคล่องตวัและสามารถปรบัเปลียนการตดัสนิใจในการ
เลอืกผลติ หรอืกาํหนดราคาขายสนิคา้ไดเ้องใหท้นักบัสถานการณ์ทีมกีารเปลยีนแปลงอย่างรวดเรว็ในปัจจุบนั
เพอืให้สามารถแข่งขนัได้ในอุตสาหกรรม และเพือความเจรญิเตบิโตขององคก์รในระยะยาว ดงันันแนวโน้ม
รายการทีเคยเกิดขนึเป็นปกติจะน้อยลง ยกเว้นบางสนิค้าทีมีสญัญากําหนดไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี  ส่วน
รายการการฝากเงิน การกู้เงนิ ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ยงัคงเหมือนเดิม เนืองจากเป็นการบรหิารเงนิของ
ภายในกลุ่มบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุเป็นเกณฑ์

รายละเอยีดขอ้มลูรายการระหว่างกนั ปี 2558 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5.8
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ส่วนที
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน

13. ข้อมลูทางการเงินทีสาํคญั

ประกอบดว้ย งบการเงนิทีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และอตัราส่วนทางการเงนิทีสาํคญั
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยดงันี

.  สรุปรายงานการสอบบัญชี ในระยะ  ปีทีผ่านมาเป็นแบบไม่มีเงือนไข ปรากฏตามเอกสารแนบ
หมายเลข .

.  ขอ้มลูสรุปงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เปรยีบเทยีบ  ปีทผี่านมา ปรากฏตามเอกสาร
แนบหมายเลข .  , . , .  และ .

.  อตัราส่วนทางการเงนิทีสําคญั ซึงสะท้อนถึงฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานในธุรกิจหลกัของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  เปรยีบเทยีบ  ปีทผี่านมา ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข .
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis)

ในระหว่างปี  สภาวะทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของประเทศไทย อยู่ในช่วงการปฏริูป และมี
ความหวงัไปในทางทีดขีนึ ซงึมบีางอุตสาหกรรมหรอืบางประเภทของธุรกจิไดร้บัผลกระทบจากสภาวะการณ์นี บาง
ประเภทธุรกจิของบรษิัทฯ ซึงลงทุนอยู่กไ็ด้รบัผลกระทบจากการณ์นีเช่นกนั เช่นธุรกจิผลติชินส่วนรถยนต์ ธุรกิจ
การคา้คอมพวิเตอร ์เป็นตน้ แต่ดว้ยนโยบายการลงทุนของบรษิทัฯ แบ่งเป็นทัง ในประเทศและต่างประเทศ อกีทัง
มหีลายธุรกจิ จงึกระจายความเสียง และปรบัสมดุลระหว่างกนั กล่าวคอื ในปีทผี่านมา ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้าใน
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีทบีรษิทัฯ ลงทุนอยู่ มผีลการดาํเนินงานดขีนึ เป็นตน้

ในรอบปี  การประกอบธุรกจิโดยรวมยงัคงไดร้บัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิถดถอยต่อเนืองจากปี
  ภาคการส่งออกไม่ขยายตัวตามทีคาดไว้ อุปสงค์ในประเทศไม่เพิมเท่าทีควร  จนกระทั งปลายปีภาครฐัใช้

นโยบายการคลงัดา้นภาษีกระตุ้นให้มกีารบรโิภคเพิมขนึ  ดว้ยเหตุดงักล่าว ธุรกจิในกลุ่มของบรษิัทฯ บางประเภท
ได้รบัผลกระทบ เช่น ธุรกจิผลติชินส่วนรถยนต์  ธุรกจิคอมพวิเตอร ์เป็นต้น  อย่างไรกต็าม มธีุรกจิบางประเภทที
บรษิทัฯ ไปลงทุน มผีลการดาํเนินงานดขีึน เช่น  ธุรกจิพลงังานในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  และธุรกจิใหม่ที
เรมิลงทุนในกลางปี  คอื ธุรกจิโรงแรม ซึงมผีลประกอบการปี  เตม็ปีแลว้  จงึมกีารปรบัสมดุลความเสียง
ดา้นการลงทุนระหว่างกนัอนัสบืเนืองจากนโยบายการลงทุนทมีหีลากหลายธุรกจิ

14.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานและปัจจยัทีทาํให้ม ีการเปลียนแปลงทีสาํคญั
ในรอบปี  ผลการดําเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิัทฯ ซึงคํานวณตามวธิรีาคาทุน มี

กําไรสุทธิ .  ล้านบาท  ลดลง .  ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ .  เมอืเทยีบกบัปี    สาเหตุหลกั
เนืองจากปี บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทัย่อยทต่ีางประเทศ  บรษิทั ซงึจ่ายกําไรสะสมส่วนใหญ่มายงั
บรษิัทฯ คือ Saha-Union International Ltd. ทีฮ่องกง และ Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. จ่ายเงิน
ปันผลมาจํานวน .  ล้านบาท และ .  ล้านบาท  ตามลําดบั รวม .  ล้านบาท ซึงเกดิจากการจดั
โครงสรา้งทางการเงนิของบรษิัทในกลุ่มใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสุด โดยเกดิขนึในปี  เท่านัน แต่ในปี  ไม่มี
รายการดงักล่าว ประกอบกบัอกีหนึงรายการทเีกดิในปี  ทรีบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในธุรกจิ
โรงไฟฟ้าทมีณฑลยนูนาน ซงึขาดทุนต่อเนืองมาตลอดหลายปี และมปัีญหาดา้นสภาพคล่องทางการเงนิ บรษิทัฯ จงึ
บนัทกึการดอ้ยค่าเงนิลงทุนดงักล่าว ทาํใหม้คี่าใชจ้่ายดา้นนีมากกว่าปี  จาํนวน .  ลา้นบาท

ผลกาํไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ คาํนวณโดยใชว้ธิรีาคาทุนจะไม่เท่ากบัในงบการเงนิรวม
ภาพรวมผลการดําเนินงานตามงบการเงนิรวม ซึงคํานวณโดยวธิสี่วนไดเ้สยีปี  มกีําไรสทุธสิ่วนทีเป็น

ของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ จํานวน .  ลา้นบาท ลดลง .  ล้านบาท หรอืรอ้ยละ .  เมอืเทยีบกบัปี
ซงึมีจํานวน , .  ล้านบาท สาเหตุหลกัของการเปลียนแปลงผลการดําเนินงานดงักล่าว เกดิจากปัจจยัและ
เหตุการณ์สาํคญั ดงันี

14.1.1 การเปลยีนแปลงจากตลาดเงนิ
ในรอบปี  อัตราดอกเบียในตลาดเงนิ ด้านเงนิฝาก มีอตัราลดตํากว่ารอบปี  เฉลีย

ประมาณรอ้ยละ .    ดงันัน ผลตอบแทนจากสภาพคล่องสว่นเกนิของบรษิทัในกลุ่มบางบรษิทัจงึไดร้บัน้อยลง
14.1.2 ทศิทางแนวโน้มจากตลาดทุน

ในรอบปี   สภาวะการลงทุนในตลาดทุนไม่เอืออํานวยต่อผู้ลงทุน  เนืองจากทิศทางดชันี
ราคาหลกัทรพัยข์องตลาดทุนทั วโลกลดลงต่อเนือง  โดยเฉพาะช่วงสนิปี  ราคาตลาดของหลกัทรพัยล์ดลงมาก
ตามมาตรฐานการบญัช ีบรษิทัฯ ตอ้งรบัรูส้ว่นต่างระหว่างราคาตลาด ณ วนัสินงวดกบัราคาทุน สาํหรบัเงนิลงทุนเพอื
คา้  ส่วนทตีํากว่าของราคาตลาดดงักล่าวทางบญัชตี้องรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายรายการขาดทุนทียงัไม่เกดิขนึจรงิจากการ
ปรบัมลูค่าของเงนิลงทุนเพอืคา้
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14.1.3 ทศิทาง แนวโน้ม สภาวะเศรษฐกจิ
สภาวะเศรษฐกจิในรอบปี  ของประเทศไทยยงัคงชะลอตวั อยู่ในภาวะถดถอย  อตัราการ

ขยายตวัเตบิโตทางเศรษฐกจิชะลอตวั การใชจ้่ายภาครฐัและเอกชนยงัคงฝืดเคอืง  ทําใหม้ผีลกระทบต่อบางประเภท
ธุรกจิของบรษิทัในกลุ่ม เช่น ธุรกจิผลติชนิส่วนรถยนต ์ธุรกจิยางยดื ธุรกจิคอมพวิเตอร์ ทมียีอดขายลดลงเมอืเทยีบ
กบัภาวะปกติ

14.2 ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร

14.2.1 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร
ในปี  บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารเท่ากบั , .  ลา้นบาท โดยรวมเพิมขนึ

.  ล้านบาท เมือเทยีบกบัปี  ซงึมจีํานวน , .  ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากกลุ่มธุรกจิ  พลาสติก
ยาง และโลหะ  ซงึมยีอดขายทเีพมิขนึจากสนิคา้กระตกินําสุญญากาศ ตามแผนการขยายกาํลงัการผลติ ในสว่นของ
ธุรกจิโรงแรมปี  มรีายได้เต็มปีถ้าเทยีบกบัปี  ทมีีผลการดําเนินงานตังแต่วนัเริมซอืธุรกจิเมอืมถุินายน

 จงึมรีายไดเ้ทยีบกนัแลว้เพมิขนึ  ลา้นบาท  นอกจากนี มรีายไดจ้ากการขายของธุรกจิพลงังานในประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนีเพิมขนึ  ลา้นบาท  เนืองจากโรงงานมกีารเปลียนเครอืงจกัร  อุปกรณ์ทีใชเ้ทคโนโลยี
ใหม่ขนึ จงึผลติกระแสไฟฟ้าได้เพิมขนึตามอุปสงค์ทีมเีพิมในเมอืงเจยีซ่าน ส่วนงานของธุรกจิอนืมรีายได้จากการ
ขายลดลง  ซงึไดร้บัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิถดถอยในปี

14.2.2 รายไดอ้นื
ในปี  บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีรายได้ประเภทอืนทไีม่ใช่รายได้จากการขายและบรกิาร

ขา้งต้น ซงึส่วนใหญ่มาจากธุรกรรมการลงทุน รวม  ลา้นบาท และมรีายการพเิศษอกี .  ล้านบาท รวม
รายไดอ้นื .  ลา้นบาท เพิมขนึ .  ลา้นบาท หรอืเพิมขนึรอ้ยละ .  ขององคป์ระกอบของรายไดร้วม เมอื
เทยีบกบัปี  ซงึมจีาํนวน .  ลา้นบาท สาเหตุหลกัททีาํใหเ้กดิการเปลยีนแปลงประกอบดว้ย

(ก) รายได้เงนิปันผลรบัเพิมขนึ .  ลา้นบาท ซึงมาจากผลตอบแทนจากเงนิลงทุนในธุรกิจนอก
เครือและหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดปี  บริษัทฯ ได้รบัผลตอบแทนจากธุรกิจพลังงานเพิมขึน
ประมาณ  ลา้นบาท

(ข) รายการกําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนลดลง .  ลา้นบาท ซงึมาจากผลกระทบจากทศิทาง
แนวโน้มของตลาดทุนต่างประเทศทีราคาตลาดของหลกัทรพัย์ในตลาดรองลดตําลงตลอดปี  บรษิัทย่อยใน
ต่างประเทศเคยไดร้บักําไรนีในปีทผี่านมาประมาณ  ลา้นบาท แต่ปี  ไดร้บัเพยีง  ลา้นบาท โอกาสของ
รายไดส้ว่นเพิมจากการนีจงึลดลง

(ค) รายการดอกเบียรบัของปี  ลดลงจากปีทผี่านมาจํานวน .  ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ
.  ขององค์ประกอบเมือเทียบกบัรายได้รวม สบืเนืองจากผลตอบแทนทีได้รบัจากการบรหิารเงินสภาพคล่อง

สว่นเกนิไดร้บัดอกเบียลดลงตามอตัราดอกเบียในตลาดเงนิทีลดลง ถวัเฉลยีประมาณรอ้ยละ .  ต่อปีจากปีทผี่าน
มา

(ง) บรษิทัฯ มกีําไรจากอตัราแลกเปลียนเพิมขนึ .  ล้านบาท เนืองจากอตัราแลกเปลียนสกุลเงนิ
บาทเมอืเทยีบกบัสกุลดอลล่ารส์หรฐัมคี่าอ่อนตวัลงจากปีทีผ่านมา รายการขายสนิคา้ในส่วนทีขายส่งออกนัน อตัรา
แลกเปลยีน ณ ขณะทไีดร้บัชําระค่าสนิคา้บรษิทัไดแ้ปลงค่าเงนิเป็นเงนิบาทไดจ้ํานวนมากกว่าอตัราแลกเปลียน ณ
วนัททีาํรายการขายสง่ออก

(จ) ในปี  มรีายการเพิมจากปกตซิงึสบืเนืองจากเหตุการณ์เกดิอคัคภียัทีอาคารโรงงานบางส่วน
ทผีลติกระตกินําสเตนเลสระบบสุญญากาศ เขตบางชนั บรษิทัฯ มกีารเรยีกค่าสนิไหมทดแทนจากบรษิทัประกนัภยั
ตังแต่หลงัเกิดเหตุประมาณกลางปี และผ่านกระบวนการตามขันตอนต่างๆ กระทั งได้รบัเงนิชดเชยความ
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เสยีหายจากเหตุการณ์ดงักล่าวในไตรมาสที  ของปี  เป็นจํานวนเงนิ  ล้านบาท จงึบนัทกึเป็นรายได้ที
เพมิขนึทังจาํนวนในปี  เนืองจากจํานวนเงนิค่าเสยีหาย บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึรบัรูค้่าใชจ้่ายรวม  ลา้นบาท ในปี

 แลว้
ในสว่นองคป์ระกอบอนืของรายไดอ้นื ๆ มกีารเปลยีนแปลงอย่างไม่มนียัสาํคญั

14.2.3 ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร
ในปี  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มตี้นทุนขายและบรกิารจํานวน , .  ลา้นบาท  เพิมขนึ

.  ล้านบาท เมือเทียบกับปี  ซึงมีจํานวน , .  ล้านบาท จํานวนต้นทุนขายทีเพิมขนึ มีสาเหตุ
สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายทีเพมิขนึถงึ .  ลา้นบาท ซงึอตัราการเพิมขนึของตน้ทุนขายมน้ีอยกว่ารายได้
จากการขาย กล่าวคอื ปี  อตัราต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากบัรอ้ยละ .   แต่ในปี  อยู่ทรีอ้ยละ .
ของยอดขาย  แสดงถึงควบคุมต้นทุนไดด้ขี ึน ธุรกจิทตี้นทุนขายเพิมตามยอดขายทเีพิม มาจากส่วนงานพลาสติก
ยาง และโลหะ สนิค้ากระติกนําสเตนเลสสุญญากาศทีขยายกําลงัการผลติ และธุรกจิพลงังาน ผลติกระแสไฟฟ้าที
เมอืงเจยีซ่าน ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ซึงเปลยีนอุปกรณ์  เครอืงจกัรโดยใชเ้ทคโนโลยใีหม่ มผีลใหผ้ลผลติ
เพมิขนึ  ขายไดม้ากขึน   นอกจากนียงัมาจากธุรกจิโรงแรม ซึงมผีลประกอบการเต็มปีในปี  เพิมขนึจากปีที
ผ่านมาซึงมผีลการดําเนินธุรกจิเพียงประมาณครงึปีเท่านัน  เมือเปรยีบเทยีบกนั ทังต้นทุนขายและยอดขายจงึมี
จํานวนเงนิเพิมขนึ แต่สดัส่วนอตัราต้นทุนขายต่อยอดขายมจีํานวนลดลง ปี  ธุรกจิสิงทอ สามารถควบคุม
ตน้ทุนไดด้กีว่าเดมิ แมม้ยีอดขายลดลงแต่ตน้ทุนขายทีลดลง มจีํานวนเงนิมากกว่ายอดขายทีลดลง ทาํใหม้กีําไรจาก
สว่นงานนีดขีนึ

ค่าใชจ้่ายในการขาย ในปี  มจีํานวน .  ลา้นบาท ลดลง . 3 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ .
ขององคป์ระกอบซงึคดิจากรายไดจ้ากการขาย เมอืเทยีบกบัปี  ซงึมคี่าใชจ้่ายในการขาย จาํนวน .  ลา้น
บาท แสดงถึงประสทิธภิาพในการควบคุมค่าใชจ้่ายดขีึน เนืองจากในภาพรวมยอดขายเพิมแต่ค่าใชจ้่ายในการขาย
ลดลง

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
ในปี  มคี่าใช้จ่ายในการบรหิาร .  ล้านบาท เพิมขนึ .  ล้านบาท หรอื ร้อยละ

.  ขององค์ประกอบสดัส่วนของรายได้รวม เมือเทยีบกบัปี  ซงึมคี่าใช้จ่ายในการบรหิารรวม .  ลา้น
บาท  สาเหตุหลกัมาจากธุรกจิพลงังานโรงงานผลติกระแสไฟฟ้าทีเมอืง Jiashan ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี มี
ค่าใชจ้่ายบรหิารเพิมขนึ  ลา้นบาท แปรผนัตามรายไดท้ีเพิมขนึ และธุรกจิโรงแรมทีปีนีมผีลการดําเนินงานเตม็ปี
เมอืรายไดเ้พิม ค่าใชจ้่ายในการบรหิารประเภทค่าธรรมเนียมการบรหิารงานทางวชิาชพี ค่าใชจ้่ายเกียวกบัพนกังาน
และค่าใชจ้่ายอนืทเีพมิขนึ รวมประมาณ  ลา้นบาท

นอกจากค่าใช้จ่ายในการบรหิารแล้ว มรีายการทีมนีัยสาํคญัทเีปลยีนแปลงคอื รายการขาดทุนที
ยงัไม่เกดิขนึจรงิจากการปรบัมูลค่าของเงนิลงทุนเพือค้า ปี  ขาดทุนฯ จํานวน .  ลา้นบาท แต่ปี  มี
กําไรจากรายการนี .  ลา้นบาท ทําให้ปี  ต้องรบัรูค้วามแตกต่างทีเป็นผลทําใหร้ายไดล้ดลง .  ลา้น
บาท  สบืเนืองจากความผนัผวนของตลาดทุน  ปี  ราคาหลกัทรพัย์ในตลาดรองลดตําลงมากเมอืเทียบกบัปี

 ตามมาตรฐานการบญัช ี กจิการต้องปรบัมูลค่าหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาด ณ วนัสินงวดใหเ้ท่ากบั
ราคาตลาดของหลกัทรพัย ์ณ วนัดงักล่าว และรบัรูส้ว่นต่างนันๆ เป็นกําไรหรอืขาดทุนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ  รวมในงบ
กาํไรขาดทุน รายการนีเป็นหลกัทรพัยข์องบรษิทัย่อยในต่างประเทศ

14.2.4 ความสามารถในการทาํกาํไร
กาํไรขันตน้
ปี  บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมกีําไรขันต้น , .  ล้านบาท อตัรากําไรขันต้น . %

เพมิขนึ .  ลา้นบาท หรอืเพิมขนึรอ้ยละ .  เมอืเทยีบกบัปี  ซงึมกีําไรขันต้น , .  ลา้นบาท หรอื
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อัตรากําไรขันต้น . % ของยอดขาย สาเหตุของกําไรขันต้นเพิมขึน มาจากธุรกิจพลังงานโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าทเีมอืง Jiashan ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ทลีงทุนปรบัปรุงอุปกรณ์
เครอืงจกัรฯ โดยใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยัมากขึน  มผีลทําให้นอกจากมยีอดขายทีเพิมขนึแลว้ ยงัมอีตัรากําไรขันต้นที
เพมิขนึดว้ย  นอกจากนีปี  ธุรกจิสิงทอมปีระสทิธภิาพในการบรหิารตน้ทุนและค่าใชจ้่าย ทาํใหอ้ตัรากาํไรขันต้น
เพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญ  ในส่วนของธุรกิจโรงแรมมีกําไรขันต้นเพิมขึน .  ล้านบาท  เนืองจากมีผลการ
ดาํเนินงานเตม็ปีในปี  ในขณะทปีี   เพงิมผีลการดาํเนินงานเพยีงประมาณครงึปีเท่านัน

กาํไรจากการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน
ตามงบการเงนิรวมในปี  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีําไรก่อนสว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในการ

ร่วมคา้และบรษิทัร่วม  ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ และค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้หรอือกีนัยหนึงคอื กําไรจากการดําเนินงาน
, .   ล้านบาท เพิมขนึ .   ล้านบาท   หรอืสดัส่วนขององค์ประกอบเพิมขนึร้อยละ .  เมอืเทยีบกบัปี

 ซึงมีกําไรจากการดําเนินงาน .  ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีกําไรขันต้น
เพิมขึน .  ล้านบาท ตามรายละเอียดทีกล่าวไว้ข้างต้น  เมือพิจารณาถึงกระแสเงินสดทีได้จากกิจกรรม
ดําเนินงานตามงบกระแสเงนิสดของงบการเงนิรวม มีจํานวนเงนิ , .  ล้านบาท ซึงมมีากกว่ากําไรจากการ
ดาํเนินงาน . ลา้นบาท เนืองจากเป็นสว่นทจีะตอ้งจ่ายชาํระเจา้หนีเมอืครบกาํหนด เพิม .  ลา้นบาท และ
ชําระหนีสนิหมุนเวียนอืนอีก .  ล้านบาท เมือชําระทัง  รายการแล้ว เหลือกระแสเงนิสดจากการดําเนินงาน
, .  ล้านบาท เทียบกบักําไรจากการดําเนินงาน , .  ล้านบาท แสดงถึงจํานวนเงนิจากกําไรจากการ

ดาํเนินงาน สามารถรบักลบัมาในรปูของกระแสเงนิสดไดห้มด จงึมสีภาพคล่องดมีาก ซึงเมอืเทยีบอตัรากาํไรจากการ
ดาํเนินงานของปี  อยู่ที . % เพิมขนึ . % เมอืเทยีบกบัปี  ซงึอยู่ที . % ผลการดําเนินงานตาม
งบการเงนิรวมดขีนึ

อตัราสว่นกาํไรสทุธต่ิอรายไดร้วม
ตามงบการเงินรวม  ปี  กําไรสุทธิสําหรบัปีก่อนการคํานวณการแบ่งปันกําไรมี กําไรสุทธิ

, .  ลา้นบาท เพิมขนึ .  ลา้นบาท  เมอืเทยีบกบัปี  ซงึมจีํานวน , .  ลา้นบาท อตัรากําไรสุทธิ
ทังหมดต่อรายไดร้วมของปี  เท่ากบั . % ใกลเ้คยีงกบัอตัราเดยีวกนัในปี  ซงึมจีํานวน . % เมอื
คํานวณแบ่งปันกําไรเฉพาะสดัส่วนการลงทุนในบรษิัทย่อยแล้ว จะเป็นส่วนทีเป็นของ ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ  ปี

  จํานวน .  ล้านบาท หรอืคิดเป็นอตัราส่วนกําไรสุทธเิฉพาะส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ต่อ
รายไดร้วมเท่ากบั . % ซงึลดลง .  ลา้นบาท หรอืลดลง . % ของรายไดร้วม เมอืเทยีบกบัปีทผี่านมา ซงึมี
กําไรสุทธเิฉพาะส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ จํานวน , .  ลา้นบาท หรอื . % ของรายได้รวม อนึง
เมอืพจิารณากําไรสุทธทิังหมดก่อนการแบ่งปันส่วนเทยีบกบัปีทีแลว้ มจีาํนวนเพิมขนึ แต่เมอืคาํนวณแบ่งเป็นเฉพาะ
ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ แล้ว เทยีบกบัปีทีแล้ว มจีํานวนลดลง แต่ส่วนทีเป็นของผู้มีส่วนได้เสยีซึงไม่มี
อํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย กลบัเพิมขนึ  เนืองจากบรษิัทย่อยทีมผีลกําไรดขีนึมาก  บรษิทัฯ ถือหุน้ประมาณกึง
หนึง แต่บรษิทัย่อยทมีผีลกาํไรเพิมไม่มาก บรษิทัฯ ถอืหุน้เป็นสว่นใหญ่ เมอืรวมแลว้ตามสดัสว่น จงึปรากฏผลตามที
กล่าวขา้งตน้

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE)
ในปี   ตามงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ซึงคํานวณกําไรตามวธิสี่วนไดเ้สยีตาม

มาตรฐานการบญัช ีซึงมกีารรบัรูส้่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมดว้ย  บรษิทัฯ
มกีําไรสุทธสิ่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯ จํานวน .  ล้านบาท คดิเป็นกําไรต่อหุ้น หุ้นละ .  บาท คดิ
เป็นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลียเท่ากบั . % เมือเปรยีบเทียบกบัปี  มผีลตอบแทนลดลง
เลก็น้อย หรอืลดลง . % ซงึปี  มอีตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้อยู่ที . %
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ในส่วนของงบการเงนิเฉพาะกจิการ ซึงคํานวณโดยใชว้ธิรีาคาทุน มกีาํไรสทุธิ .  ลา้นบาท หรอื
มกีําไรต่อหุน้ หุน้ละ .  บาท ลดลง .  ลา้นบาท หรอืลดลงหุน้ละ .  บาท เนืองจากปี  มเีงนิปันผล
พเิศษจากการบรหิารโครงสรา้งทางการเงนิของบรษิทัในกลุ่มจากต่างประเทศ  บรษิทั จ่ายกาํไรสะสมรวม .
ลา้นบาท มาใหบ้รษิัทฯ ทีประเทศไทย แต่ในปี  ไม่มเีงนิปันผลดงักล่าว ซึงกล่าวไว้ในหวัขอ้ภาพรวมของผล
การดาํเนินงานขา้งตน้แลว้

อนึง บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผล โดยขึนอยู่กบัผลการดําเนินงานของกจิการในอตัราไม่ตํา
กว่า  ใน  ของกําไรสุทธปิระจําปีจากการคํานวณตามวธิรีาคาทุนทางบญัชขีองงบการเงนิเฉพาะกจิการหลงัหกั
ขาดทุนสะสม (ถ้ามี)  ทังนีรวมการคํานึงถึงสภาพคล่อง และความจําเป็นในการใช้เงนิของบรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม
บรษิทัฯ จะมกีารพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัราทีเหมาะสมอย่างสมําเสมอ ในรอบปีนีคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาเมอืวนัที  มนีาคม  ใหเ้สนอทปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัจิ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัรา
1.50 บาทต่อหุน้  หรอืเทยีบเท่ากบั 78.37% ของกาํไรสทุธติามวธิรีาคาทุน

ประวตัิการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ เทียบกบักาํไรสุทธิต่อหุ้น ตามวิธีราคาทุน  ปรากฏดงันี
อตัราการจ่ายเงินปันผล กาํไรสุทธิต่อหุ้น อตัราการจ่ายเงินปันผล

ปี (ต่อหุ้น) (วิธีราคาทุน) ต่อกาํไร (%)
2557 1.75 4.02 43.54
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

14.3 ฐานะการเงินและความสามารถในการบริหารทรพัยส์ิน

โครงสรา้งทรพัยส์นิของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย ธุรกจิหลกัคอื การลงทุน และผลติจําหน่ายสนิคา้
และการให้บรกิารประเภทโรงแรม มีสนิทรพัย์รวม ณ วนัที  ธนัวาคม  ตามงบการเงนิรวม มจีํานวนเงนิ

, .  ลา้นบาท เพิมขนึ , .  ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ .  เมอืเทยีบกบัสนิปี  ซงึมจีาํนวน , .
ลา้นบาท สาเหตุการเปลยีนแปลงทมีสีาระสาํคญัคอื

14.3.1 สว่นประกอบของสนิทรพัย์
สดัส่วนของสินทรพัย์คํานวณโดยเทียบสดัส่วนกับสินทรพัย์รวมของแต่ละปี โดยณ สินปี

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีสาํคญัดงันี  สนิทรพัยห์มุนเวยีน . % เงนิลงทุน . % อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการ
ลงทุน . % ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ . % ค่าความนิยม . % และสนิทรพัยอ์นืๆ รวม . % เมอืเทยีบ
สดัส่วนขององค์ประกอบทีมกีารเปลยีนแปลงจากสินปี  ทมีนีัยสาํคญัคอื รายการ เงนิลงทุนชั วคราวเพิมขนึ

.  ลา้นบาท หรอืเพิมขนึสดัสว่นรอ้ยละ .  เนืองจากมกีารซอืเงนิลงทุนชั วคราวของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ
ราคาหลกัทรพัยล์ดลงจนถงึจุดทีควรจะซอืลงทุน  นอกจากนี บรษิทัฯ มกีารลงทุนในธุรกจิใหม่เพิมในปี   คอื
เงนิลงทุนประเภทการให้บรกิารทางการแพทย์และการพยาบาลในบรษิัท การแพทย์สุขุมวทิ  จํากดั  ซึงทยอย
เรยีกชําระเงนิลงทุนประมาณ -  ปี  ซงึในปี  มกีารชําระเงนิลงทุนจํานวน .  ลา้นบาท โครงการนีต้องใช้
เวลาในการก่อสร้างโรงพยาบาลและจดัหาเครืองมือ  อุปกรณ์ทีเกียวข้องประมาณ  ปี ในส่วนของต่างประเทศ
บรษิทัฯ ไดช้ําระเงนิเพิมทุนตามสดัส่วนใน Jiangsu Zhonglian–Union Carpet Co., Ltd. ซงึผลติพรมรถยนต์ตาม
แผนขยายการลงทุนเพิมของบรษิัทดงักล่าว  เป็นจํานวนเงนิ . ลา้นบาท ในส่วนของรายการทีดนิ อาคาร และ
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อุปกรณ์ ทีสดัส่วนขององค์ประกอบเพิมขนึร้อยละ .  หรอื .  ล้านบาทนัน  ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนซือ
เครอืงจกัร อุปกรณ์เพิม เพอืขยายกาํลงัการผลติสนิคา้กระตกินําสเตนเลสสญุญากาศของบรษิทัย่อยแห่งหนึง

สนิทรพัยอ์นืนอกจากทกีล่าวขา้งตน้ มกีารเปลยีนแปลงอย่างไม่มนียัสาํคญั
เมือพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์อยู่ที . % และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์

ถาวรอยู่ที . % ซงึลดลงจากปี  ประมาณ % เนืองจากมสีนิทรพัยถ์าวรเพิมจากการลงทุนตดิตังเครอืงจกัร
อุปกรณ์ เพือเตรียมขยายการผลิตของส่วนงานธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ ซึงผลตอบแทนยังได้ไม่เต็มที
นอกจากนีสนิทรพัยถ์าวรในส่วนของโรงแรมทีเพิงซอืกจิการมาเมอืกลางปี  มมีูลค่าสงู ช่วงเริมต้นมคี่าใชจ้่าย
ดา้นค่าเสอืมราคาสงูมาก ผลตอบแทนจงึน้อย ซึงตอ้งหวงัผลตอบแทนในระยะยาว

14.3.2 คุณภาพของสนิทรพัย์
ณ วันที  ธันวาคม  ยอดคงเหลือของลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน มีจํานวนเงินรวม

, .  ล้านบาท คิดเป็น . % ของสนิทรพัย์รวม เพิมขนึ .  ล้านบาท เมือเทียบกบัปีทแีล้วซงึมจีํานวน
, .  ล้านบาท ในจํานวนนีประกอบด้วย ลูกหนีการค้า-กจิการทเีกยีวขอ้งกนั .  ล้านบาท มลีูกหนีคงคา้ง

ชาํระมากกว่า  เดอืน .  ลา้นบาท โดยเป็นลกูหนีบรษิทัร่วมรอระหว่างการชาํระบญัชทีังจาํนวน ซงึไดบ้นัทกึค่า
เผอืหนีสงสยัจะสูญแล้วทังจํานวน .  ล้านบาท ทีเหลอืเป็นลูกหนีการคา้-กจิการทเีกยีวขอ้งกนัสุทธิ .  ล้าน
บาท นอกจากนีมลีกูหนีการคา้-กจิการทไีม่เกยีวขอ้งกนั , .  ลา้นบาท ซึงมสี่วนประกอบเป็นลูกหนีคงคา้งทมีี
อายุหนีมากกว่า  เดอืน จํานวน .  ล้านบาท  โดยได้บนัทกึค่าเผือหนีสงสยัจะสูญไวแ้ลว้ .  ลา้นบาท เหลอื
ลกูหนีการคา้-กจิการทไีม่เกยีวขอ้งกนัสุทธิ , .  ลา้นบาท รวมขา้งต้นทังหมดเป็นลกูหนีการคา้-สทุธิ , .
ลา้นบาท ลกูหนีการคา้เพิมขนึจากสนิปี  จาํนวน .  ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากสว่นงานของธุรกจิการคา้
ทมียีอดขายในเดอืนธนัวาคม   เพมิขนึมากกว่าทุกเดอืนของปี จงึทาํใหย้อดลูกหนีการคา้คงคา้งสินปีสงูขนึ แต่
เป็นลูกหนีทยีงัไม่ถึงกําหนดชําระ เมอืคํานึงถงึระยะเวลาเกบ็หนีเฉลยีอยู่ทปีระมาณ  วนั ซงึใกล้เคยีงกบัเครดติ
เทอมทใีหก้บัลูกคา้  และใกลเ้คยีงกบัปีทีแลว้ ซงึอยู่ที  วนั จงึจดัว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาปกตขิองการใหส้นิเชือกบั
ลกูคา้

ในส่วนของลูกหนีอนื เช่น ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลจ่ายล่วงหน้า (ภาษีถูกหกั ณ ทีจ่าย)  รายไดค้า้ง
รบั  ภาษซีอืรอเรยีกคนื (ภาษมีลูค่าเพิม)  และอนืๆ รวม .  ลา้นบาท ในจาํนวนนีมลีกูหนีอนื-กจิการทเีกยีวขอ้ง
กนัจํานวน .  ล้านบาท ซึงอยู่ระหว่างรอการชําระบญัชเีป็นลูกหนีรายเดยีวกบัลูกหนีการค้า-กจิการทเีกยีวขอ้ง
กนัข้างต้น  บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผือหนีสงสยัจะสูญเต็มจํานวน .  ล้านบาทแล้ว เหลือเป็นลูกหนีอืน-สุทธิ

.  ลา้นบาท ซงึคาดว่าจะหมดไปภายในระยะเวลา  ปี
เมอืพจิารณาประเมนิมลูค่าของลูกหนีทคีาดว่าจะไดร้บัชาํระเงนิ ในส่วนของลกูหนีทคีา้งชาํระเกนิ

 ปี  จํานวนทังสนิ .  ลา้นบาท บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึค่าเผือหนีสงสยัจะสญูไวแ้ล้วรวม .  ล้านบาท ซึงเทยีบ
เป็นสดัส่วน . % ของลูกหนีทังสนิ (ลูกหนีการคา้และลกูหนีอนื) บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชอืว่าค่าเผอืหนีสงสยัจะ
สญูดงักล่าว มจีาํนวนเหมาะสมและเพยีงพอในสถานการณ์ปัจจุบนั จงึจดัว่าจํานวนเงนิลกูหนีสทุธติามงบการเงนิรวม
เป็นสนิทรพัยท์มีคีุณภาพ

สนิคา้คงเหลอื ณ วนัที  ธนัวาคม  บรษิทัฯ มยีอดสนิคา้คงเหลอืรวม , .  ลา้นบาท
บรษิัทย่อยมกีารปรบัลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธทิจีะไดร้บัจํานวน .  ลา้นบาท เหลอืมูลค่าสนิคา้คงเหลอืสุทธิ
, .  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่น . % ของสนิทรพัยร์วม สนิคา้คงเหลอืสินปี  เพมิขนึ .  ลา้นบาท

เมอืเทยีบกบัสนิปี  เนืองจากสนิปี  มสีนิคา้สาํเรจ็รูปเพิมขนึ .  ลา้นบาท มสีนิคา้ระหว่างทางเพิมขนึ
.  ล้านบาท ทังนีเพือเตรียมสนิค้าไว้ขายต้นปี  ทีมีคําสั งซือรอไว้เรียบร้อยแล้ว  ในส่วนของระบบการ

ควบคุมภายในเกยีวกบัสนิคา้คงเหลอืนัน บรษิทัฯ มรีะบบการตรวจนับสนิคา้คงเหลอือย่างสมําเสมอ มกีารวเิคราะห์
อายุของสนิค้าคงเหลอืเพอืการบรหิารจดัการ มกีารเทยีบราคาตลาดของสนิค้าคงเหลอืกบัมูลค่าทางบญัช ีถ้าราคา
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ตลาดตํากว่าราคาทางบญัชจีะบนัทกึส่วนต่างไวใ้นบญัชคี่าเผือการลดลงของสนิคา้คงเหลอื ในรอบนีมกีารปรบัลด
ราคาสนิคา้คงเหลอืลง  ลา้นบาท เพอืใหมู้ลค่าตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูค่าทคีาดว่าจะขายได ้ บรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยประเมนิว่า จํานวนมูลค่าค่าเผือการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอืทีปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
หวัขอ้ที  มคีวามเหมาะสมมจีาํนวนไม่มากหรอืน้อยเกนิไป

รายการเงนิลงทุนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ณ สินปี  มีเงนิลงทุนสุทธิทังสนิ , .
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วน . % ของสนิทรพัยร์วม มจีํานวนเพิมขนึ .  ลา้นบาท ซึงได้จากการคํานวณ
ตามวธิสีว่นไดเ้สยีและการเพิมเงนิลงทุนใหม่ในปี  กล่าวคอื มกีารลงทุนเพิมใน  บรษิทั คอื บรษิทั การแพทย์
สุขุมวิท  จํากดั จํานวน . ล้านบาท และชําระเงนิเพิมทุนตามสดัส่วนในโรงงานพรม Jiangsu Zhonglian-
Union Carpet Co., Ltd. ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี จํานวน .  ลา้นบาท ในปี  ตามมาตรฐานการ
บญัชใีหม่ให้แบ่งเงนิลงทุนเพิมอกี  ประเภท บรษิัทฯ จงึมเีงนิลงทุนร่วมคา้อกี  ประเภท  ซงึปรบัปรุงงบการเงนิ
ใหม่  ดงัปรากฏตามงบการเงนิรวม ณ วนัที  ธนัวาคม  มเีงนิลงทุนในการร่วมค้าจํานวน , .   ล้าน
บาท   และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม , .  ลา้นบาท และเงนิลงทุนระยะยาวอนืสทุธิ , .  ลา้นบาท เงนิลงทุน
ดงักล่าวเป็นมูลค่าทีคํานวณตามวธิสี่วนไดเ้สยีแลว้ เมอืพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของบรษิัทฯ ซึงมกีารบนัทกึ
จํานวนค่าเผอืการด้อยค่าของเงนิลงทุนแล้ว ณ สนิปี   มจีํานวนเงนิค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิัท
ร่วมค้าสะสมรวม .  ล้านบาท และในบรษิัทร่วมสะสมรวม .  ล้านบาท เพือสะท้อนให้เงนิลงทุนมีมูลค่า
ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนที อาจได้รบัในอนาคต จํานวนค่าเผือการด้อยค่าดงักล่าวเห็นว่ามีความเหมาะสมและ
เพยีงพอ

ในส่วนของเงนิลงทุนระยะยาวอนื ไม่มกีารเปลยีนแปลงอย่างมนียัสาํคญั นอกจากมกีารปรบัราคา
ตลาดของหลกัทรพัยเ์ผอืขายลดลงใหเ้ท่ากบัราคาตลาด ณ วนัสินงวดปี  จํานวน .  ลา้นบาท ทําใหมู้ลค่า
หลกัทรพัยร์าคาทุนรวม .  ลา้นบาท เมอืเทยีบราคาตลาดแลว้ มมีลูค่าประมาณ  ลา้นบาท

รายละเอยีดของเงนิลงทุนทุกประเภท เช่น ชือเงนิลงทุน  ลกัษณะธุรกจิ สดัส่วน ราคาทุน และ
มลูค่าตามวธิสีว่นไดเ้สยี ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิหวัขอ้ที  หวัขอ้ที  และ

สว่นประกอบของสนิทรพัยอ์นื
(1) ค่าความนิยม มจีาํนวน .  ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ .  ของสนิทรพัย์

รวม ซงึบรษิัทย่อยได้มาพร้อมกบัการซือธุรกจิโรงแรมทหีวัหนิ บรษิัทฯ มกีารประเมนิทบทวนมูลค่าของค่าความ
นิยมทุกปีว่า มูลค่าดงักล่าวยงัมอียู่อย่างสมเหตุสมผล ถ้าหากมขีอ้บ่งชีว่าเกดิการด้อยค่า บรษิัทฯ กจ็ะบนัทกึบญัชี
ดอ้ยค่าเพอืลดมลูค่าลง  ปี  มลูค่ายงัมอียู่เท่าเดมิ

(2) สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื  มสีว่นประกอบตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้
ส่วนใหญ่คอื สทิธิการเช่าทีดนิ .  ล้านบาท เป็นสนิทรพัย์ของบรษิัทย่อยในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน
สถานทปีระกอบการดําเนินธุรกจินันตังบนทดีนิ ซงึต้องใชว้ธิเีช่าทีดนิจากภาครฐั ซึงเป็นไปตามกฎหมายปกติของ
ประเทศดงักล่าว

สนิทรพัย์อืนข้างต้นล้วนจําเป็นต่อการประกอบกิจการทีจะก่อให้เกิดรายได้ จึงยังมีคุณภาพ
เหมาะสมดี

14.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษทั

14.4.1 แหล่งทมีาและใชไ้ปของเงนิทุน
ณ วนัที  ธนัวาคม  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมแีหล่งทีมาและใชไ้ปของเงนิทุน โดยมเีงนิสด

ได้จากกจิกรรมดําเนินงาน ซึงมสี่วนประกอบของการรบัชําระหนีจากลูกหนี และจ่ายชําระเงนิใหเ้จา้หนีรวมอยู่ดว้ย
สทุธไิดม้า , .  ลา้นบาท และใชไ้ปในการจ่ายดอกเบีย .  ลา้นบาท จ่ายภาษีเงนิได้ .  ลา้นบาท ไดร้บั
คนืเงนิภาษีเงนิได้ .  ล้านบาท รวมแล้วเป็นเงนิสดสุทธไิด้จากกจิกรรมดําเนินงาน , .  ล้านบาท ใช้ไป
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ทังสนิในกจิกรรมลงทุน , .  ลา้นบาท และใชไ้ปทังสนิในกจิกรรมจดัหาเงนิ .  ลา้นบาท เมอืรวมส่วนต่าง
จากการแปลงค่างบการเงนิต่างประเทศเพิมขนึ .  ลา้นบาทแล้ว  ปี  มกีระแสเงนิสดลดลงสุทธิ .
ลา้นบาท เมือรวมกบัเงนิสดยกมาต้นปี , .  ลา้นบาท เป็นเงนิสดคงเหลอืสินปี  เท่ากบั , .  ลา้น
บาท

เมอืพจิารณาถงึแหล่งทมีาของเงนิสดจากการดําเนินงาน ก่อนชําระดอกเบียจ่ายและจ่ายภาษีเงนิ
ได้นิติบุคคลแล้ว ได้เงนิสดจากการดําเนินงาน , .  ล้านบาท ในขณะทีมกีําไรจากการดําเนินงาน , .
ลา้นบาท แสดงถงึ บรษิทัฯ ไดก้ําไรดําเนินงานกลบัมาในรูปของเงนิสดทั งหมด แสดงว่ามสีภาพคล่องสงูสามารถใช้
จ่ายในกจิกรรมดาํเนินงานอย่างเพยีงพอ

ในสว่นของการใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนทีเปลยีนแปลงอย่างมนียัสาํคญั คอื มกีารลงทุนในเงนิลงทุน
ชั วคราวในเวลาทีราคาหลกัทรพัย์ในตลาดรองลดลงอย่างมนีัยสําคญัของบรษิัทย่อยในต่างประเทศประมาณ
ลา้นบาท จ่ายชาํระเงนิเพิมทุนตามสดัสว่นการลงทุนในบรษิทัโรงพรมทีประเทศจนี ประมาณ  ลา้นบาท ลงทุนใน
ธุรกจิใหม่ประเภทให้บรกิารทางการแพทยแ์ละการพยาบาล .  ล้านบาท นอกจากนีบรษิัทฯ มแีผนขยายกําลงั
การผลิตผลิตภัณฑ์กระติกนําสเตนเลสสุญญากาศ เนืองจากมีอุปสงค์เพิมขนึ ปี   บริษัทฯ ได้ลงทุนขยาย
โรงงาน เครอืงจกัร อุปกรณ์  เพือการนีประมาณ  ล้านบาท และบรษิัทย่อยทีเป็นโรงไฟฟ้าในประเทศจนี ได้
ปรบัปรุงอุปกรณ์การผลติกระแสไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยใีหม่ มีการลงทุนเพิมในปี  ประมาณ  ล้านบาท
นอกจากนีมกีารรบัเงนิปันผลจากเงนิลงทุนจํานวน  ลา้นบาท  จํานวนเงนิทีใชล้งทุนมทีังใชจ้ากเงนิสภาพคล่อง
ส่วนเกนิภายในบรษิัท และใช้เงนิกู้จากสถาบนัการเงนิแบบมกีําหนดระยะเวลาการชําระคนื ซึงบรษิัทฯ  คาดว่าจะ
สามารถปฏบิตัติามขอ้ตกลงภายในกาํหนดเวลาได้

ในส่วนของกจิกรรมจดัหาเงนิ รายการทีมนีัยสาํคญัคอื การจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ .  ลา้น
บาท และบรษิทัย่อยไดช้าํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวสว่นทีถงึกาํหนดจาํนวน .  ลา้นบาท นอกจากนีมกีารรบัเงนิค่า
หุน้เพมิทุนจากผูถ้อืหุน้ภายนอกจาํนวน .  ลา้นบาท รายการอนืมกีารเปลยีนแปลงเลก็น้อยซงึไม่มนียัสาํคญั

สรุปแลว้  บรษิัทฯ ยงัมสีภาพคล่องสงู มเีงนิเพยีงพอทีจะใชใ้นกจิกรรมดําเนินงาน และชําระหนี
เงนิกูต้ามกาํหนดเวลาได้

ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทุน
ณ วนัที  ธนัวาคม  บรษิัทฯ มีโครงสร้างเงนิทุน จากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม , .

ลา้นบาท และจากหนีสนิรวม , .  ลา้นบาท ซงึทาํใหอ้ตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้
เท่ากบั .  ต่อ  เท่า ซงึใกลเ้คยีงกบัปีทแีลว้ ทมีอีตัราส่วน .  ต่อ  เท่า  แสดงถงึสดัส่วนของหนีสนิยงัมน้ีอย
มากเมอืเทยีบกบัแหล่งทมีาจากสว่นของผูถ้อืหุน้   ทังนี เจา้หนีมคีวามเสยีงตําในการใหกู้ย้มืเงนิ

สรุปไดว้่า โครงสรา้งเงนิทุนยงัสามารถใชจ้ากแหล่งเงนิกูใ้นอนาคตไดอ้กีพอสมควร

ความสามารถในการชาํระหนี (Debt service coverage ratio)
เมอืพจิารณาถงึบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีว่นของหนีระยะสันทจีะตอ้งชาํระภายในระยะเวลา  ปี

ประกอบดว้ย เงนิกูย้มืระยะสัน .  ลา้นบาท ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวทีถงึกําหนดชําระภายในหนึงปี .
ลา้นบาท ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิทีถงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี .  ลา้นบาท เงนิรบัฝากจาก
กจิการทเีกยีวขอ้งกนั .  ลา้นบาท รายการภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย .  ลา้นบาท และหนีสนิหมุนเวยีนอนื .
ลา้นบาท รวมแลว้ .  ลา้นบาท เมอืเทยีบกบัจํานวนเงนิสด และรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึงสามารถใชไ้ดท้นัที
มถีึง , .  ลา้นบาทนัน แสดงถงึบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมคีวามสามารถใช้หนีทจีะครบกําหนดภายใน  ปีได้
ทนัททีังหมด  กล่าวคอือตัราส่วนหนีทจีะตอ้งชาํระมเีพยีง . % ของเงนิสดทมีอียู่ หรอื . : 1 เหน็ว่า บรษิทัฯ
มคีวามสามารถชําระหนีได้สูงโดยไม่กระทบต่อผลการดําเนินงานของบรษิัทซึงโดยปกติทั วไป อตัราส่วนดงักล่าว
ส่วนมากอยู่ที : 1 นอกจากตวัเลขจากแหล่งเจ้าหนีทปีรากฏตามงบแสดงฐานะการเงนิแล้ว  บรษิัทฯ ยงัมแีหล่ง
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เงนิทุนนอกงบดุลอกี ซงึเป็นวงเงนิสนิเชอืทไีดร้บัจากสถาบนัการเงนิทยีงัไม่ไดใ้ชอ้กีประมาณ  ลา้นบาท
ในระหว่างงวด บรษิัทฯ ไม่มกีารเปลยีนแปลงโครงสรา้งเงนิทุน  ไม่มกีารเพิมทุนหรอืลดทุน และ

ไม่มกีารใชแ้หล่งเงนิทุนจากเจา้หนีเพมิอย่างมนียัสาํคญั

องคป์ระกอบของสว่นของผูถ้อืหุน้
ตามงบการเงินรวม ณ วันที  ธันวาคม  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจํานวน

, .  ลา้นบาท เพิมขนึ .  ลา้นบาท เมือเทยีบกบัสนิปี  ซงึมจีํานวน , .  ล้านบาท สาเหตุ
ของการเปลยีนแปลงเกดิจาก

( ) สว่นทเีกยีวกบัผลการดาํเนินงาน ปี   บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธเิพิมขนึ .  ลา้นบาท
และในระหว่างปีมกีารประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ตามมติทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นให้จดัสรรเงนิกําไรเป็นเงนิปันผลจ่าย

 ลา้นบาท จงึทาํใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้เพิมขนึ .  ลา้นบาท และลดลง  ลา้นบาท ตามลาํดบั
( ) ในสว่นทไีม่เกยีวกบัผลการดาํเนินงาน มกีารรบัรูก้าํไร (ขาดทุน) ในสว่นของผูถ้อืหุน้

รวมเพิมขนึ .  ลา้นบาท ซงึประกอบดว้ย
( . ) รายการปรบัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัช ีรายการรบัรูข้าดทุนทียงัไม่เกดิขนึจรงิ

จากการตรีาคาตลาดในหลกัทรพัยเ์ผือขาย ณ วนัสนิงวด เนืองจากราคาตลาดของหลกัทรพัยฯ์ ลดลง ส่วนต่างรบัรู้
ในสว่นของผูถ้อืหุน้ จาํนวน .  ลา้นบาท

( . ) เกิดผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิต่างประเทศ ในการจดัทํางบการเงนิรวม
ระหว่างอตัราแลกเปลียนดา้นงบแสดงฐานะการเงนิและดา้นงบกําไรขาดทุนและผลต่างจากงวดทีผ่านมา ณ วนัสิน
งวด  ธนัวาคม  มผีลต่างทาํใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้เพิมขนึ .  ลา้นบาท

( . ) ณ สนิปี  เกดิผลต่างขาดทุนจากการคํานวณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั
จากผลสะสมของการประมาณการรอบ  ปี รวม .  ล้านบาท ตามมาตรฐานการบญัชทีีเปลยีนแปลงเริมใช้ปี

 ใหบ้นัทกึผลต่างนีเขา้บญัชกีาํไรสะสม จงึทาํใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงดว้ยจาํนวนดงักล่าว
( . ) ตามมาตรฐานการบญัช ีเงนิปันผลของบรษิทัใหญ่ทจี่ายใหผู้ร้บัซงึเป็นบรษิทัย่อย

ในงบการเงนิรวมไม่นับเป็นการจ่ายเงนิปันผล ดงันันจงึต้องปรบัปรุงบวกกลบัจํานวน .  ลา้นบาท ในส่วนของผู้
ถอืหุน้

เมอืรวมปัจจยัดงักล่าวขา้งต้น ทําใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ปี  เพิมขนึจากปีทแีลว้จาํนวน .
ลา้นบาท ดงันัน สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที  ธนัวาคม  จงึมจีาํนวนเงนิ , .  ลา้นบาท

14.4.2 รายจ่ายลงทุน (Capital expenditure)
ในปี  บรษิทัฯ มรีายจ่ายลงทุนทมีนียัสาํคญัคอื
(1) ธุรกจิพลงังาน โรงงานผลติกระแสไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมทีประเทศสาธารณรฐัประชาชน

จนี ยงัลงทุนต่อเนืองในการซือเครอืงจกัร  อุปกรณ์ทีเกยีวข้องกบั Boiler ชุดใหม่ทใีช้เทคโนโลยีทนัสมยัทดแทน
เครอืงจกัรชุดเดมิ เพอืเพิมกาํลงัการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน สามารถลดตน้ทุนการผลติแต่มกีาํลงัการผลติมาก
ขนึ รายจ่ายในปี ลงทุนจาํนวนประมาณ  ลา้นบาท

(2) จ่ายลงทุนปรบัปรุงอาคารโรงงาน ซือเครอืงจกัร อุปกรณ์ ในสว่นงานพลาสตกิ ยาง และโลหะ
รวมประมาณ  ล้านบาท เพือลงทุนเพิมสําหรบัอุปกรณ์เกียวกับแม่พิมพ์ เพือรองรบัคําสั งซือสินค้ารุ่นใหม่
นอกจากนีกเ็ป็นสนิทรพัยถ์าวรของโรงงานผลติกระตกินําสเตนเลสสญุญากาศ เพอืขยายกําลงัการผลติสาํหรบัรองรบั
คาํสั งซอืทมีเีพมิขนึ

(3) จ่ายลงทุนปรบัปรุงเฟอรนิ์เจอร ์และอุปกรณ์บางส่วนของธุรกจิโรงแรมในเบืองต้นประมาณ
 ลา้นบาท

ทมีาของแหล่งเงนิทุนของขอ้ ( ) และ ( ) มาจากเงนิทุนหมุนเวยีนของแต่ละบรษิัท ส่วนขอ้ ( )
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บางส่วนมาจากเงนิกู้สถาบนัการเงนิและจากเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิัทนันๆ อกีส่วนหนึง โดยในส่วนทีมาจาก
แหล่งเงนิกู ้บรษิทัคาดว่าจะสามารถปฏบิตัติามขอ้ตกลงในสญัญากูย้มืเงนิไดทุ้กประการ

14.4.3 ความเพยีงพอของสภาพคล่อง
ตามทไีดก้ล่าวไวใ้นเรอืงความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทุน ทมีอีตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผูถ้อื

หุ้น เท่ากบั .  ต่อ  เท่า ซงึมทีมีาของทุนจากแหล่งเงนิกู้ในสดัส่วนทีน้อย จงึมเีงนิทุนหมุนเวยีนมาก มเีงนิสด
ไดม้าจากกําไรดําเนินงานครบถว้น บรษิทัฯ มคีวามสามารถในการชาํระหนีระยะสันไดท้ังหมดจากกระแสเงนิสดทมีี
อยู่ จงึมสีภาพคล่องสงู นอกจากนี บรษิทัฯ ยงัมวีงเงนิกูย้มืทยีงัไม่ไดใ้ชเ้หลอือยู่ประมาณ ลา้นบาท ตามทกีล่าว
ไวข้า้งต้น ดงันัน หากมคีวามจําเป็นต้องจดัหาเงนิทุนระยะสัน บรษิทัฯ สามารถใชว้งเงนิทียงัเหลอือยู่นันได ้ซงึเป็น
ประเภทเงนิกู้ยมืเมอืทวงถาม และประเภทมกีําหนดระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืน ตามอตัราดอกเบียเงนิกู้ระยะสันใน
ตลาดเงนิ ณ ขณะนันๆ

บรษิทัฯ มอีตัราสว่นสภาพคล่องทางการเงนิดงันี
อตัราส่วนสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อหนีสนิหมุนเวยีน (Current ratio) เท่ากบั .  ต่อ  เท่า และ

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (Quick ratio) เท่ากบั .  ต่อ  เท่า แสดงถงึความสามารถในการเปลียนสนิทรพัย์
สภาพคล่องเป็นเงนิสด เพอืจะสามารถชาํระหนีสนิหมุนเวยีนไดอ้ย่างครบถว้น แลว้ยงัมสีภาพคล่องส่วนเกนิเหลอือกี
.  เท่า แสดงถงึบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีภาพคล่องทางการเงนิอย่างเพยีงพอ

เรืองลูกหนีการค้าและเจ้าหนีการค้า บริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหนีเฉลียอยู่ที  วัน ซึง
ใกลเ้คยีงกบัปีทแีลว้คอื  วนั และใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทบีรษิทัฯ ใหเ้ครดติเทอมกบัลูกคา้ สว่นระยะเวลาการชาํระ
หนีให้เจา้หนีเฉลยีอยู่ที  วนั ซงึน้อยกว่าปีทผี่านมา (อยู่ที  วนั) โดยอยู่ในระยะเวลาทีไดร้บัเครดติจากเจา้หนี
ส่วนเรอืงวงจรเงนิสดตังแต่จ่ายซอืวตัถุดบิรวมกบัเวลาทีขายสนิค้าถงึวนัทีไดร้บัชําระเงนิค่าขายสนิคา้เป็นเวลา
วนั ซงึมากกว่าปีทีแลว้ ซงึอยู่ที  วนั ต่อ  รอบ  เสมอืนหนึงบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมวีงจรเงนิสดประมาณ .
รอบ ใน  ปี

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบียอยู่ที .  เท่า แสดงถึงบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมี
กระแสเงนิสดหมุนเวยีนอย่างเพยีงพอในการชาํระดอกเบยีใหเ้จา้หนีไดอ้ย่างครบถว้น

14.4.4 ความสามารถในการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพมิเตมิ
บรษิัทฯ ยงัมแีหล่งเงนิทุนเพิมเติมจากสถาบนัการเงนิ คอื วงเงนิกูร้ะยะสันทยีงัไม่ได้ใชค้งเหลอื

อยู่อกีไม่น้อยกว่า  ลา้นบาท ซึงเป็นประเภทเงนิกูโ้ดยใชต้ั วสญัญาใชเ้งนิระยะสันไม่เกนิ  เดอืน และประเภท
เมอืทวงถาม หรอืถ้ากรณีต้องใชเ้งนิกูป้ระเภทโครงการ บรษิัทฯ คาดว่าสามารถตดิต่อกบัสถาบนัการเงนิพจิารณา
อนุมตัเิงนิกูโ้ครงการนัน ๆ โดยเป็นเงนิกูย้มืระยะปานกลาง หรอืระยะยาวต่อไปได้

14.4.5 ปัจจยัทอีาจมผีลกระทบต่อ (Credit rating)
บรษิทัฯ มแีหล่งทมีาของเงนิทุนจากสว่นของผูถ้อืหุน้ ประเภทผูถ้อืหุน้สามญัเท่านัน ไม่มกีารออก

ตราสารหนีแต่อย่างใด บรษิทัฯ ไม่มกีารจดัอนัดบั credit rating โดยบรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชอืถอื เนืองจากทผี่าน
มาบรษิทัฯ ไม่ตอ้งใชข้อ้มลูนี ดงันันจงึไม่มปัีจจยัทอีาจมผีลกระทบต่อการจดัอนัดบัความน่าเชอืถอืแต่อย่างใด

14.4.6 ความสามารถในการชาํระหนีและการปฏบิตัติามเงอืนไขการกูย้มื (Covenant)
บรษิทัย่อย มกีารกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ เป็นประเภทเงนิกูย้มืระยะยาวจํานวน .   ลา้น

บาท ซงึมกีาํหนดระยะเวลาการชาํระคนืทุก  เดอืน หรอื ทุก  ปี ตังแต่ปี  ถงึ ปี  โดยมสีว่นทถีงึกาํหนด
ชําระภายใน  ปี เป็นจํานวนเงิน .  ล้านบาท  ทังนี ภายใต้สญัญาเงนิกู้ บรษิัทย่อยต้องปฏิบตัิตามเงือนไข
ทางการเงนิบางประการทีระบุในสญัญา คอื การดํารงอตัราส่วนหนีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ขอ้จํากดัในการจําหน่าย
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จ่ายโอนทรพัย์สนิทีมคีวามสําคญัต่อการดําเนินงานของบรษิัทย่อย  อนึง เมอืบรษิัทฯ พจิารณาถึงการปฏบิตัิตาม
เงอืนไขดงักล่าว  เหน็ว่า  บรษิทัย่อยสามารถปฏบิตัติามเงอืนไขการกูย้มืดงักล่าวทุกประการ

ในสว่นของความสามารถในการชาํระหนี ณ วนัที  ธนัวาคม  ตามงบการเงนิรวม บรษิทัฯ
และบรษิัทย่อย มเีงนิกู้ยมืระยะยาวทังสนิ .  ล้านบาท แต่มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวม , .
ลา้นบาท เหน็ว่า บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมคีวามสามารถในการชําระหนีทังหมดทนัทีอย่างเพียงพอ  รวมทังไม่มี
ปัจจยัทคีาดว่าจะทําให้ไม่สามารถปฏบิตัิตามเงือนไขการกู้ยมืเงนิได้  และไม่มผีลกระทบต่อการจ่ายเงนิปันผลแต่
อย่างใด

14.5 ภาระผกูพนัด้านหนีสิน (Contractual Obligations) และ การบริหารจดัการ
ภาระนอกงบดลุ (Off - Balance Sheet Arrangements)

หนีสนิของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย แบ่งเป็นหนีสนิหมุนเวยีน ซงึมภีาระจะต้องชําระภายใน  ปี
เช่น เจา้หนีการคา้ เป็นตน้  และหนีสนิไม่หมุนเวยีน ซงึมภีาระผกูพนัเป็นระยะเวลามากกว่า  ปี เช่น เงนิกูร้ะยะยาว
สญัญาเช่าทางการเงนิ สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  ในส่วนของหนีสนิไม่หมุนเวยีน ณ  ธนัวาคม

 มจีาํนวนเงนิรวมทังสนิ .  ลา้นบาท  ซงึหนีสนิแต่ละประเภท มรีะยะเวลาทจีะตอ้งจ่ายชาํระเงนิแตกต่างกนั
ตามแต่ละลกัษณะ  เช่น เงนิกู้ยมืระยะยาว มภีาระผูกพนัทีจะต้องชําระตามกําหนดขอ้ตกลงในสญัญาเงนิกู้ ส่วน
สญัญาเช่าทางการเงนิ มภีาระผูกพนัตอ้งชําระตามจํานวนงวดทีระบุไวใ้นสญัญา  ในส่วนของผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน มีภาระผูกพนัต้องจ่ายให้พนักงานเมือพนักงานลาออกหรอืเกษียณ ตามระเบียบขอ้บงัคบัและตาม
กฎหมาย เป็นต้น  ในเรอืงของภาระผกูพนัทจีะตอ้งจ่ายใหพ้นักงานกรณีลาออกก่อนเกษียณ หรอืเงนิช่วยเหลอืกรณี
ออกจากงานเมือเกษียณโดยเป็นคนละส่วนกบัเงนิทีต้องจ่ายตามกฎหมายเมือเกษียณอายุนัน  บริษัทฯ บรหิาร
จดัการภาระผูกพันส่วนนีโดยจ่ายเงนิสมทบเข้าเงินกองทุนสํารองเลียงชีพทุกงวดทีมีการจ่ายเงนิเดือน   ฉะนัน
พนกังานจะไดร้บัเงนิสว่นนีจากกองทุนสาํรองเลยีงชพีแทน

รายละเอยีดของภาระผกูพนัแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวต้ามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ดงันี

ประเภทภาระผกูพนั
รายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน จาํนวนเงิน

รวมทังระยะเวลาการชาํระ ปรากฏตามหวัข้อต่าง ๆ
ภาระผกูพนัดา้นหนีสนิระยะยาว หวัขอ้ เรอืง เงนิกูร้ะยะยาว

หวัขอ้ เรอืง  สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ภาระผกูพนัดา้นสญัญาเช่าทางการเงนิ หวัขอ้     เรอืง  หนีสนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ
ภาระผกูพนัดา้นสญัญาเช่าดาํเนินงาน หวัขอ้ .   เรอืง ภาระผกูพนัเกยีวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน
ภาระผกูพนัดา้นการซอื หวัขอ้ .   เรอืง ภาระผกูพนัตามสญัญาการซอืวตัถุดบิล่วงหน้า
ภาระผกูพนัดา้นหนีสนิอนืๆ หวัขอ้ .   เรอืง ภาระผกูพนัเกยีวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน

หวัขอ้ . เรอืง ภาระผกูพนัเกยีวกบัสญัญาบรกิารระยะยาว

14.6 ปัจจยัหรือ เหต ุการณ์ทีจะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด ําเนินงานในอนาคต
(Forward looking)

การดาํเนินงานของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยธุรกจิหลกัคอื การลงทุนในธุรกจิต่างๆ และซอืขายสนิคา้
ซงึเป็นสดัส่วนทน้ีอย ดงันัน รายการเงนิปันผลรบัเป็นรายไดห้ลกัทีมาจากธุรกจิทไีปลงทุน  ซงึมทีังภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ  ปัจจยัหรอืเหตุการณ์ทีจะมีผลต่อฐานะการเงนิ หรอืการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ
ไดแ้ก่
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(1) ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์  ซึงมหีลายปัจจยัทีทําให้บรษิัททีไป
ลงทุนเหล่านัน ประสบผลขาดทุน หรอืกาํไรน้อยกว่าทคีาดการณ์ เช่น

( . ) สภาวะเศรษฐกจิโดยรวมยงัอยู่ในช่วงถดถอย  อุปสงคน้์อยกว่าอุปทานสาํหรบั
สภาวะภายในประเทศ  อุตสาหกรรมทผีนัแปรตามสภาวะเศรษฐกจิ คอื อุตสาหกรรมผลติรถยนต ์ถา้มยีอดจําหน่าย
ลดลงจะมีผลทําให้ อุตสาหกรรมผลิตชินส่วนรถยนต์ของบรษิัทย่อย มคีําสั งซอืลดลง ปรมิาณการผลติลดลงและ
ยอดขายลดลง ตน้ทุนต่อหน่วยสงูขึน กําไรจากการดําเนินงานกจ็ะลดลงตาม หรอื ถ้าการขยายตวัของการลงทุนใน
อุปกรณ์เกยีวกบัคอมพวิเตอรล์ดลง หรอื หยุดชะงกั  กเ็ป็นปัจจยัทีมผีลกระทบต่อการดําเนินงานในส่วนงานธุรกจิ
การคา้ของบรษิทัฯ เป็นตน้

( . ) ราคาสนิคา้ยางพารา ตกตํา มผีลต่อธุรกจิสวนยาง ทาํใหร้ายไดล้ดลง แต่จะเป็น
ผลดีกับบริษัทย่อยซึงผลิตสินค้าทีใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ ถ้าหากสามารถดึงลูกค้าทีใช้ยางสังเคราะห์มาใช้
ผลติภณัฑย์างจากธรรมชาต ิบรษิทัฯ กจ็ะมลีกูคา้เพิมขนึ และผลการดาํเนินงานกจ็ะดขีนึตามไปดว้ย

(2) ราคาตลาดของหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาด ถ้าราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดรองเพิมขนึ
จะทําให้โอนกลบัรายการขาดทุนทียงัไม่เกดิขนึจรงิจากหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาด เสมอืนหนึงเป็นการ
เพมิรายไดใ้นปีถดัไป

(3) ธุรกจิโรงแรม ต้องมีรายจ่ายฝ่ายทุนเพิมอกีประมาณ  ล้านบาท เพือปรบัปรุงลกัษณะ
กายภาพของห้องพกัใหอ้ยู่ในระดบัด ีรกัษาระดบัความเป็น  ดาว เพอืให้แข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรมระดบัเดยีวกนั
ดงันัน ในช่วงต้นจะมคี่าเสอืมราคาสงู มผีลใหผ้ลการดําเนินงานในช่วงต้นมไีม่สงู ต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึง จงึจะมี
ผลตอบแทนในรูปของเงนิปันผลได้ อย่างไรกต็ามผู้บรหิารมกีารติดตามผลการดําเนินงานอย่างสมําเสมอ หาทาง
ปรบัปรุงเพอืใหม้รีายไดเ้พิมขนึ

14.7 ข้อมลูเพิมเติมเกียวกบัการแปลงค่างบการเงิน
งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ  มสีว่นประกอบของบรษิทัย่อยทีอยู่ต่างประเทศ จงึตอ้งใชง้บ

การเงนิสกุลเงนิตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงนิบาท มารวมประกอบเป็นงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีเป็นสกุลเงนิ
บาท  อตัราแลกเปลยีนทใีชใ้นการแปลงค่างบการเงนิ  ปียอ้นหลงั ปรากฏดงันี

สกุลเงนิ
อตัราแลกเปลยีนทใีชใ้น

งบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุน
ปี ปี ปี ปี ปี ปี 556

RMB 5.53280 5.28530 5.39400 5.444488 5.294563 5.219413
HKD 4.65105 4.24360 4.22320 4.421359 4.203750 4.099575
TWD 1.09925 1.03795 1.09395 1.079369 1.058238 1.074288

ทังนี  งบการเงนิของบรษิทัฯ ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบแลว้มกีารแสดงความเหน็แบบไม่มเีงอืนไข



การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู

บรษิัทไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปีฉบบันีแล้ว ดว้ยความระมดัระวงั บรษิัท
ขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเทจ็ ไม่ทําใหผู้อ้ืนสาํคญัผดิหรอืไม่ขาดขอ้มูลทีควรต้องแจง้
ในสาระสาํคญั  นอกจากนี บรษิทัขอรบัรองว่า

(1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิทสีรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถ้วนในสาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยแลว้

(2) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีดี เพอืใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเป็น
สาระสาํคญัทังของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถ้วนแลว้ รวมทังควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบ
ดงักล่าว

(3) บรษิทัไดจ้ดัให้มรีะบบการควบคุมภายในทีด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว
และบรษิัทได้แจ้งขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที 21 มกราคม ต่อผู้สอบบญัชแีละ
กรรมการตรวจสอบของบรษิัทแล้ว ซึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน  รวมทังการกระทําทีมชิอบทอีาจมผีลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงนิของบรษิัทและ
บรษิทัย่อย

ในการนีเพอืเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทังหมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทบีรษิทัไดร้บัรองความถูกต้อง
แลว้ บรษิทัไดม้อบหมายให้ ดร. ฐติวิฒัน์ สบืแสง เป็นผูล้งลายมอืชอืกาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสาร
ใดไม่มลีายมอืชอืของ ดร. ฐติวิฒัน์ สบืแสง กาํกบัไว้ บรษิทัจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทบีรษิทัไดร้บัรองความถูกตอ้ง
ของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้

ชือ ตาํแหน่ง ลายมือชือ

1. นางสาวศรวีารนิทร ์ จริะพรรคคณา ประธานกรรมการ ..............................................
.

2. นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล กรรมการผูอ้าํนวยการ ...............................................

ชือ ตาํแหน่ง ลายมือชือ

ผ ูร้บัมอบอาํนาจ ดร.ฐติวิฒัน์  สบืแสง กรรมการ ...............................................



รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผ ูบ้ริหาร ผ ูม้ ีอ าํนาจควบคมุและเลขานุการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม

1. ขอ้มลูกรรมการ ผูบ้รหิารและเลขานุการบรษิทั

1.1 รายละเอยีดประวตักิรรมการ ผูบ้รหิารและเลขานุการบรษิทั

1. นางสาวศรีวารินทร ์ จิระพรรคคณา

อายุ 68 ปี
ตาํแหน่งในบริษทั : ประธานกรรมการ
คณุวฒุิทางการศึกษา

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
- ปรญิญาตร ีการบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
- 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 %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร

- พสีาวภรรยาของนายปรชีา  ชุณหวาณิชย์
การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2004
ประสบการณ์
 พ.ศ. – 2547 ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนไทย-นิจบินั จาํกดั
 พ.ศ. – 2547 ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนโชจรุิช ิจาํกดั
 พ.ศ. – 2549 ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – 2550 กรรมการผูอ้าํนวยการ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – เมษายน ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนนิฟโก ้จาํกดั
 พ.ศ. – พฤษภาคม ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – 2549 กรรมการผูอ้าํนวยการ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – เมษายน กรรมการ บรษิทั ยเูนียนไทย-นิจบินั จาํกดั
 พ.ศ. – 2553 กรรมการ บรษิทั ยเูนียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – พฤษภาคม ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – 2555 รองประธานกรรมการ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)
 มถุินายน – ธนัวาคม กรรมการ บรษิทั ยเูนียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – มถุินายน กรรมการ บรษิทั ยเูนียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั
บริษทัจดทะเบียน
 พ.ศ. – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)

เอกสารแนบ



ตาํแหน่งอืน
บริษทัในกลุม่สหยูเนียน
 พ.ศ. – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม  จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมดา้ย  จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนโชจรุิช ิจาํกดั
 เมษายน – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนนิฟโก ้จาํกดั
 พฤษภาคม – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เดอะรอยลั โฮเตล็ จาํกดั
 ประธานกรรมการและกรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูนียน

2. นายชุตินธร  ดารกานนท์

อายุ 56 ปี
ตาํแหน่งในบริษทั

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

คณุวฒุิทางการศึกษา
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาอุตสาหการ, Stanford University, U.S.A

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 0.543 %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร

- พชีายสามนีางจนัทรตร ี ดารกานนท์
- พชีายนางพนิิจพร ดารกานนท ์เกษมทรพัย์
- พชีายนายบวรรตัน์  ดารกานนท์
- พชีายนายวชัรพงษ์  ดารกานนท์

การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004

ประสบการณ์
 พ.ศ. – 2550 กรรมการ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – 2550 กรรมการ บรษิทั ยเูนียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – มนีาคม กรรมการ บรษิทั ยเูนียนเอน็เนอรย์ ี(ไชน่า) จาํกดั
 พ.ศ. – 2555 รองประธานกรรมการสายกจิการในประเทศจนี บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั
บริษทัจดทะเบียน
 พ.ศ. – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งอืน
บริษทัในกลุม่สหยูเนียน
 พ.ศ. – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนสปินนิงมลิล ์จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จาํกดั



 พ.ศ. – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บรษิทั สหยเูนียนโฮลดงิ จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนียนบรหิารธุรกจิ จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนการเ์มน้ท ์จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนไมครอนคลนี จาํกดั
 พฤษภาคม – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เดอะรอยลั โฮเตล็ จาํกดั
 พฤศจกิายน – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนโชจรุิช ิจาํกดั
 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูนียน

3. ศาสตราจารยกิ์ตติคณุ ดร. อจัฉรา จนัทรฉ์าย

อายุ 67 ปี
ตาํแหน่งในบริษทั

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ
คณุวฒุิทางการศึกษา

- ปรญิญาเอก Ph.D (Quantitative Business Analysis) Arizona State University, United States of America
- ปรญิญาโท พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ (การเงนิ) (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
- ประกาศนียบตัรนกัสอบบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
- ปรญิญาตรี บญัชบีณัฑติ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไม่มี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 45/2004
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2009

ประสบการณ์
• พ.ศ. 2552 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จาํกดั
(มหาชน)
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั
บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มสหยูเนียน
• พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
บริษทัจดทะเบียนอืน
• พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั ไดเมท็ (สยาม) จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งอืน
• พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั ศาสตราจารยก์ติตคิุณ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั แพน ราชเทวี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการโครงการมลูนิธไิอเมท ประเทศไทย จาํกดั



• พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั อาจารยผ์ูเ้ชยีวชาญประจาํหลกัสตูร Technopreneuship and Innovation Management
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

4. นายชีวิน ไชยพานิชย์

อายุ 69 ปี
ตาํแหน่งในบริษทั

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ
คณุวฒุิทางการศึกษา

- ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไม่มี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2003
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2012

ประสบการณ์
 พ.ศ. – 2552 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนียนไทย-นิจบินั จาํกดั
 พ.ศ. – 2544 กรรมการ บรษิทั ยเูนียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – 2544 กรรมการ บรษิทั ยเูนียนนิฟโก ้จาํกดั
 พ.ศ. 539 – 2545 กรรมการ บรษิทั ยเูนียนโชจรุิช ิจาํกดั
 พ.ศ. – 2552 กรรมการ บรษิทั กรุงเทพยเูนียน จาํกดั
 พ.ศ. – 2556 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั ยเูนียนไพโอเนียร์ จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – พฤศจกิายน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั ยเูนียนไพโอเนียร์ จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั
บริษทัจดทะเบียน
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งอืน
- ไม่มี –

5. นางสาวภคินี พฤฒิธาํรง

อายุ 66 ปี
ตาํแหน่งในบริษทั

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ
- กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

คณุวฒุิทางการศึกษา
- ปรญิญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 0.65 %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร ไม่มี



การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003

ประสบการณ์
 พ.ศ. – เมษายน กรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั
 พ.ศ. – เมษายน กรรมการ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั
 พ.ศ. – มนีาคม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั ยเูนียนเทคโนโลย ี( ) จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั
บริษทัจดทะเบียน
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งอืน
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั วนีสับทัทนึ จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนบทัทนึคอรป์อเรชั น จาํกดั

6. นายยรรยง ต ังจิตตก์ลุ

อายุ 63 ปี
ตาํแหน่งในบริษทั

- กรรมการอสิระ
- ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

คณุวฒุิทางการศึกษา
- ปรญิญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
- พฒันาบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ ทางบรหิารธุรกจิ (เกยีรตนิิยมด)ี สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
- Management Development Program, Indiana University, U.S.A.

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมบุคคลทเีกยีวขอ้ง) 0.15 %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009
ประสบการณ์
 มนีาคม – มกราคม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั ยเูนียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั
บริษทัจดทะเบียน
 กนัยายน – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งอืน
 พ.ศ. 2523 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั นิยมบรกิาร จาํกดั

7. นางบศุราคาํ นีลวชัระ

อายุ 64 ปี



ตาํแหน่งในบริษทั
- กรรมการอสิระ

คณุวฒุิทางการศึกษา
- ปรญิญาตรี สาขาครุศาสตร์ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไม่มี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013
ประสบการณ์
 พ.ศ. 2546 – 2550 ผูช้่วยเหรญัญกิ สมาคมหมู่บา้นฤดรูอ้นเดก็นานาชาต ิประเทศไทย  กระทรวงพฒันาสงัคม

และความมันคงของมนุษย์
 พ.ศ. 2547 – 2550 เลขานุการ คณะกรรมการบรหิาร บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. 2550 – 2554 กรรมการกลาง สมาคมหมู่บา้นฤดรูอ้นเดก็นานาชาต ิประเทศไทย  กระทรวงพฒันาสงัคม

และความมันคงของมนุษย์
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั
บริษทัจดทะเบียน
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งอืน
- ไม่มี –

8. นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วีชยักลุ

อายุ 59 ปี
ตาํแหน่งในบริษทั : กรรมการผูอ้าํนวยการ
คณุวฒุิทางการศึกษา

- ปรญิญาโท สาขาคอมพวิเตอร,์ University of Illinois, U.S.A
- ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 0.004 %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 9/2001
- Awarded Diploma by passing the Examination of Australian IOD ปี 2001
- Finance For Non-Finance Director (FND) รุ่น 1/2003
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005

ประสบการณ์
 พ.ศ. – 2550 กรรมการบรหิาร และกรรมการผูช้่วยผูอ้าํนวยการ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – 2554 กรรมการ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – พฤษภาคม กรรมการ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั



บริษทัจดทะเบียน
 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน)
 พฤษภาคม – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)
 พฤษภาคม – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งอืน
บริษทัในกลุม่สหยูเนียน
 พ.ศ. – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนนิฟโก ้จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนการเ์มน้ท ์จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนโชจรุิช ิจาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนไมครอนคลนี จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จาํกดั
 มนีาคม – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนไทย-นิจบินั จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการ บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนียน จาํกดั
 พฤษภาคม – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เดอะรอยลั โฮเตล็ จาํกดั
 สงิหาคม – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั การแพทย ์สขุมุวทิ  จาํกดั
 ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มบรษิทัสหยเูนียน
บริษทัอืน
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ศนูยป์ระมวลผล จาํกดั

9. นางจนัทรตรี ดารกานนท์

อายุ 52 ปี
ตาํแหน่งในบริษทั

- กรรมการรองผูอ้าํนวยการ
คณุวฒุิทางการศึกษา

- แพทยศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมบุคคลทเีกยีวขอ้ง) 0.090 %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร

- น้องสะใภน้ายชตุนิธร ดารกานนท์
- พสีะใภน้างพนิิจพร ดารกานนท์ เกษมทรพัย์
- พสีะใภน้ายบวรรตัน์ ดารกานนท์
- พสีะใภน้ายวชัรพงษ์ ดารกานนท์

การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003

ประสบการณ์
 พ.ศ. – 2551 กรรมการรองผูจ้ดัการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั
 พ.ศ. – 2551 กรรมการรองผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั



 พ.ศ. – 2551 กรรมการ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – 2552 กรรมการ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – 2554 กรรมการ บรษิทั โปรเฟสชั นแนล ลาโบราทอร ีแมเนจเมน้ท ์คอรป์จาํกดั
 พ.ศ. – กนัยายน กรรมการ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)

ตาํแหน่งงานปัจจบุนั
บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มสหยูเนียน
 กนัยายน – ปัจจุบนั กรรมการรองผูอ้าํนวยการ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
 มถุินายน – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)
 มกราคม – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จาํกดั (มหาชน)
 เมษายน – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน)
บริษทัจดทะเบียนอืน
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โรงพยาบาลลาดพรา้ว จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งอืน
บริษทัในกลุม่สหยูเนียน
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการรองผูจ้ดัการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการรองผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนียนซปิ จาํกดั
 พฤษภาคม – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เดอะรอยลัโฮเตล็ จาํกดั
 เมษายน – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนียน จาํกดั
 เมษายน – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนโชจรุิช ิจาํกดั
 เมษายน – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนนิฟโก ้จาํกดั
 เมษายน – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนรบัเบอรโ์ปรดกัส ์จาํกดั
 เมษายน – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จาํกดั
 เมษายน – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จาํกดั
 กรรมการบรษิทัต่างๆในกลุ่มสหยเูนียน
บริษทัอืนๆ
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนไซมด์ารบ์ ี(ประเทศไทย) จาํกดั

10. นายปรีชา  ชุณหวาณิชย์

อายุ 58 ปี
ตาํแหน่งในบริษทั

- กรรมการ
- ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการ

คณุวฒุิทางการศึกษา
- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมบุคคลทเีกยีวขอ้ง) 0.003 %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร

- น้องเขยนางสาวศรวีารนิทร ์ จริะพรรคคณา
การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ



- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 62/2007
ประสบการณ์
 พ.ศ. - 2532 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บรษิทั สหพฒันพบิลูย ์จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. - 2538 รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พ ีจ ีอนิเตอรเ์ทรด จาํกดั
 พ.ศ. - 2546 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บรษิทั โอสถสภา จาํกดั
 พ.ศ. - 2547 ผูจ้ดัการทั วไป บรษิทั ยนิูลเีวอร ์เบสทฟู้์ดส ์(ประเทศไทย) จาํกดั
 พ.ศ. - 2550 กรรมการ บรษิทั ยเูนียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. - 2550 กรรมการ บรษิทั ยเูนียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. - 2550 กรรมการ บรษิทั ยเูนียนโชจรุิช ิจาํกดั
 พ.ศ. - 2550 กรรมการ บรษิทั ยเูนียนไทย-นิจบินั จาํกดั
 พ.ศ. - 2551 ผูจ้ดัการทั วไป บรษิทั ยเูนียนเอน็เนอรย์ ี(ฮ่องกง) จาํกดั
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั
บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มสหยูเนียน
 มกราคม – ปัจจุบนั กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูอ้าํนวยการ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
บริษทัในกลุม่สหยูเนียน
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนียนซสิเตม็ส ์จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลดฟิ จาํกดั
 กุมภาพนัธ์ 2557 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการสายธุรกจิการคา้และบรกิาร บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนียน จาํกดั
 เมษายน – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จาํกดั

11. นายฐิติวฒัน์ สืบแสง

อายุ 62 ปี
ตาํแหน่งในบริษทั

- กรรมการ
คณุวฒุิทางการศึกษา

- วทิยาศาสตรดุ์ษฎบีณัฑติ (สาขาเคม)ี Marquette University, U.S.A
- วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (สาขาอนินทรยีเ์คม)ี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
- วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (สาขาเคม)ี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไม่มี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004
ประสบการณ์
 กนัยายน – ตุลาคม กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)
 มกราคม – ธนัวาคม กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)
 มกราคม – พฤษภาคม ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – มนีาคม ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนโชจรุิช ิจาํกดั
 มนีาคม – เมษายน กรรมการ บรษิทั ยเูนียนโชจรุิช ิจาํกดั



 พ.ศ. – กุมภาพนัธ์ ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนสเตนเลสสตลีโปรดกัส ์จาํกดั
 พ.ศ. – มนีาคม ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนไทย-นิจบินั จาํกดั
 พ.ศ. – เมษายน กรรมการ บรษิทั ยเูนียนนิฟโก ้จาํกดั
 พ.ศ. 1 – ธนัวาคม กรรมการผูอ้าํนวยการ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
 มนีาคม – เมษายน ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนการเ์มน้ท ์จาํกดั
 เมษายน – 2556 กรรมการ บรษิทั ยเูนียนการเ์มน้ท ์จาํกดั
 มนีาคม – เมษายน ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนไมครอนคลนี จาํกดั
 มนีาคม – ธนัวาคม กรรมการ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จาํกดั (มหาชน)
 เมษายน – ธนัวาคม กรรมการ บรษิทั ยเูนียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน)
 เมษายน – เมษายน ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนียนยนีูเวอรส์ จาํกดั
 มถุินายน – มนีาคม กรรมการ บรษิทั เทนคาเต้ – ยเูนียนโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเชยี จาํกดั
 สงิหาคม – มนีาคม กรรมการ บรษิทั ยเูนียนเทคโนโลย ี( ) จาํกดั (มหาชน)
 เมษายน – เมษายน กรรมการ บรษิทั ยเูนียนยนีูเวอรส์ จาํกดั

ตาํแหน่งงานปัจจบุนั
บริษทัจดทะเบียน
 มกราคม – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
 กนัยายน – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)
 กนัยายน – ปัจจุบนั รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)

ตาํแหน่งอืน
บริษทัในกลุม่สหยูเนียน
 เมษายน – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชั น จาํกดั
 มนีาคม – ปัจจุบนั กรรมการ Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd.
 กุมภาพนัธ์ – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนสเตนเลสสตลีโปรดกัส ์จาํกดั
 กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูนียน

12 . นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรพัย ์

อายุ 53 ปี
ตาํแหน่งในบริษทั

- กรรมการ
คณุวฒุิทางการศึกษา

- 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 (รวมบุคคลทเีกยีวขอ้ง) 0.05 %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร

- น้องสาวนายชุตนิธร ดารกานนท์



- พสีาวนายบวรรตัน์ ดารกานนท์
- พสีาวนายวชัรพงษ์ ดารกานนท์
- น้องสาวสามนีางจนัทรตรี ดารกานนท์

การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

ประสบการณ์
 พ.ศ. – 2534 ผูช้่วยผูจ้ดัการ Geary Pharmacy (U.S.A.)
 พ.ศ. – 2539 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายขายต่างประเทศ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั
 พ.ศ. 2539 – 2548 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั วนีสัคทิส ์จาํกดั
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั
บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มสหยูเนียน
 ธนัวาคม – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
บริษทัในกลุม่สหยูเนียน
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนสปินนิงมลิล ์จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ บรษิทั ยนิูอโกร จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการผูช้ว่ยผูจ้ดัการ INTERNATIONAL INVESTMENT PROJECTS,

SAHA-UNION INVESTMENT (CHINA) CO., LTD.
 พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนซปิ จาํกดั
 พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จาํกดั
 มนีาคม – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จาํกดั
 เมษายน – ปัจจุบนั กรรมการ  บรษิทั สหยเูนียนโฮลดงิ จาํกดั
 เมษายน – ปัจจุบนั กรรมการ  บรษิทั ยเูนียนอคีวติ ีจาํกดั
 เมษายน – ปัจจุบนั กรรมการ  บรษิทั ยเูนียนรวมทนุ จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนียนทรพัยส์นิ จาํกดั
 พฤษภาคม – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั  เดอะรอยลัโฮเตล็ จาํกดั
 กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูนียน
บริษทัอืน
- ไม่มี –

13. นายบวรรตัน์ ดารกานนท์

อายุ 52 ปี
ตาํแหน่งในบริษทั

- กรรมการ
คณุวฒุิทางการศึกษา

- ปรญิญาโท การบรหิารและวศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A
- ปรญิญาตรี การบรหิารและวศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A



สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร

- น้องชายนายชุตนิธร ดารกานนท์
- น้องชายนางพนิิจพร ดารกานนท์ เกษมทรพัย์
- พชีายนายวชัรพงษ์ ดารกานนท์
- น้องชายสามนีางจนัทรตรี ดารกานนท์

การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2004

ประสบการณ์
 พ.ศ. – ธนัวาคม กรรมการ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – ธนัวาคม กรรมการ บรษิทั ยเูนียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – ธนัวาคม กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั ยเูนียนเอน็เนอรย์ ีจาํกดั
 พ.ศ. – 2552 กรรมการและผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนียนเอน็เนอรย์ี (ไชน่า) จาํกดั
 พ.ศ. – ธนัวาคม กรรมการ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จาํกดั (มหาชน)
 รองผูอ้าํนวยการ Saha-Union International (Georgia) Inc.
 ผูจ้ดัการทั วไป Saha-Union Investment (China) Co., Ltd.
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั
บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มสหยูเนียน
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
บริษทัในกลุม่สหยูเนียน
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนียนสปินนิงมลิล ์จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนซปิ จาํกดั
 เมษายน – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั สหยเูนียนโฮลดงิ จาํกดั
 กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูนียน

14. นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์

อายุ 50 ปี
ตาํแหน่งในบริษทั

- กรรมการ
คณุวฒุิทางการศึกษา

- ปรญิญาตรี วทิยาศาสตร์ สาขาฟิสกิส,์ Harvey Mudd College, California, U.S.A
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 0.53 %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร

- น้องชายนายชุตนิธร ดารกานนท์
- น้องชายนางพนิิจพร ดารกานนท์ เกษมทรพัย์
- น้องชายนายบวรรตัน์ ดารกานนท์



- น้องชายสามนีางจนัทรตรี ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 69/2006
- Awarded Diploma by passing the Examination of Australian IOD ปี 2006
- Role of Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2012

ประสบการณ์
 ผูช้่วยผูจ้ดัการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จาํกดั
 พ.ศ. – พฤษภาคม กรรมการ บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนียน จาํกดั
 พ.ศ. – 2543 ผูจ้ดัการทั วไป บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) เขตศรรีาชา
 พ.ศ. – เมษายน กรรมการ บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนียน ซสิเตม็ส ์จาํกดั
 พ.ศ. – ธนัวาคม กรรมการ บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – 2551 กรรมการ บรษิทั ยเูนียนไทย-นิจบินั จาํกดั
 พ.ศ. – มกราคม กรรมการ บรษิทั ยเูนียนโชจรุิช ิจาํกดั
 พ.ศ. – มนีาคม กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนียนเทคโนโลย ี( ) จาํกดั (มหาชน)
 เมษายน – พฤศจกิายน กรรมการ บรษิทั ยเูนียนไมครอนคลนี จาํกดั
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั
บริษทัจดทะเบียน
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งอืน
บริษทัในกลุม่สหยูเนียน
 พฤษภาคม – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนรบัเบอรโ์ปรดกั คอรป์อเรชั น จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนนิฟโก ้จาํกดั
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนียนไทย-นิจบินั จาํกดั
 มกราคม – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนียนโชจรุิช ิจาํกดั
 พฤษภาคม – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เดอะรอยลั โฮเตล็ จาํกดั
 กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูนียน

15. นายนันทิยะ ดารกานนท์

อายุ 47 ปี
ตาํแหน่งในบริษทั

- กรรมการ
คณุวฒุิทางการศึกษา

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
- ปรญิญาตรี Applied Physics, University of California, Davis, U.S.A



สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร

- ลกูผูน้้องของนายชตุนิธร ดารกานนท,์ นางพนิิจพร ดารกานนท์ เกษมทรพัย,์ นายบวรรตัน์ ดารกานนท,์
นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 212-213/2015

ตาํแหน่งงานปัจจบุนั
บริษทัจดทะเบียน
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)
 พ.ศ. – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูนียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งอืน
-ไม่ม-ี

เลขานุการบริษทั
นางชฎาพร เจียมสกลุทิพย์
อายุ 53 ปี
ตาํแหน่งในบริษทั

- เลขานุการบรษิทั
คณุวฒุิทางการศึกษา

- ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
- ประกาศนียบตัรวชิาชพีชันสงู บรหิารธุรกจิ สาขาวชิาบญัชี วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา วทิยาเขตเทคนิค

กรุงเทพฯ
การอบรมบทบาทหน้าที

- หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
- หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 11/2008 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
- หลกัสตูร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย
- อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
- หลกัสตูรการบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพอืการพฒันาทยีั งยนื และหลกัสตูรการจดัทาํรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ของศนูยพ์ฒันาความรบัผดิชอบต่อสงัคม (SR Center) และสถาบนัพฒันาธุรกจิอย่างยั งยนื (SBDI)
- หลกัสตูรผูช้าํนาญการศุลกากร กรมศุลกากร

ประสบการณ์
- กรกฎาคม - 2556 ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั  บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)

ตาํแหน่งงานปัจจบุนั
- มกราคม - ปัจจุบนั เลขานุการบรษิทั บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จาํกดั (มหาชน)
- มกราคม 2557 - ปัจจุบนั เลขานุการบรษิทั บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)



1.2 หน้าทีความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั
เลขานุการบรษิทั (Company Secretary) จะตอ้งปฎบิตัหิน้าทตีามทกีฏหมายกาํหนด ในมาตรา 89/15 และ

มาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที 4) พ.ศ.2551 ซงึมผีลใชบ้งัคบัในวนัที 31
สงิหาคม 2551 ด้วยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือสตัย์สุจริต รวมทังต้องปฎิบตัิใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบับรษิทัมตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ ทังนี หน้าทตีามกฎหมายของ
เลขานุการบรษิทั มดีงันี

1. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี
ก. ทะเบยีนกรรมการ
ข. หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิทั
ค. หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้

2. เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนได้เสยีทีรายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมี
สว่นไดเ้สยีตาม มาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการ
นบัแต่วนัทบีรษิทัไดร้บัรายงานนัน

3. ดาํเนินการอนืๆ ตามทคีณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด
นอกจากนี เลขานุการบรษิทั ยงัมหีน้าทอีนืตามทบีรษิทั (หรอืคณะกรรมการบรษิทั) มอบหมายดงันี
* ให้คําแนะนําด้านกฎหมาย และกฎเกณฑต่์างๆ ทเีกยีวขอ้ง และขอ้พงึปฎบิตัดิ้านการกํากบัดูแลในการ

ดาํเนินกจิกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
* ทาํหน้าทใีนการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้
* ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิทั ใหป้ฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั และมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้
* ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีกํากับดูแล เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อ
หน่วยงานทกีาํกบัดแูลและสาธารณชนใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย

* ใหค้าํแนะนําแก่กรรมการทไีดร้บัการแต่งตังใหม่
* ปฏบิตัหิน้าทอีนืๆ ตามทไีดร้บัมอบหมายจากบรษิทั

1.3 บริษทัฯ ไม่ได้เป็นบริษทั ทีประกอบธรุกิจหลกั โดยการถือหุ้นในบริษทัอืน



เอกสารแนบ 2
บริษทัย่อย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 นางสาวศรวีารนิทร์ จริะพรรคคณา C I C C C C I C I C I I C C I C C C C I I I
2 นายชุตนิธร ดารกานนท์ V I I I I I I I C I I V I I V V I V I I I I     C ประธานกรรมการ
3 นางอจัฉรา จนัทรฉ์าย I     V รองประธานกรรมการ
4 นายชวีนิ ไชยพานิชย์ I     P กรรมการผู้อ าํนวยการ
5 นางสาวภคนีิ พฤฒธิาํรง I     X กรรมการรองผ ู้อ าํนวยการ
6 นายยรรยง ตังจติต์กุล I     Y กรรมการผู้ช่วยผ ู้อ าํนวยการ
7 นางบุศราคาํ นีลวชัระ I     Z รกัษาการกรรมการผู้จดัการ
8 นางสาวดาลดัย์ ทรพัยท์วชียักุล P C C C C C C I I P O I I I V I O C O O C I P P I    O กรรมการผู้จดัการ
9 นายฐติวิฒัน์ สบืแสง I I I I I C I I C I     I กรรมการ
10 นางพนิิจพร  ดารกานนท ์เกษมทรพัย์ I I I O I I I I I I I I I     * เลขานุการบริษทั
11 นางจนัทรตรี ดารกานนท์ X I I I I I I I I I I I I I I I I I I I C
12 นายบวรรตัน์ ดารกานนท์ I I I I
13 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ I I I O Z I I I I I I I I I I O I I I I I
14 นายนนัทยิะ ดารกานนท์ I I I I
15 นางชฎาพร เจยีมสกุลทพิย์ * *
16 นายดาํหริ ดารกานนท์ C C
17 นางจงรกัษ์ ดารกานนท์ I I
18 นายอกัษรประสทิธิ ดารกานนท์ I I I I I I I I I I I O I I
19 นางศุทธนีิ ขุนวงษา I
20 นางศุภางค์ ตังสุจรติพนัธ์ I
21 นางสาวพกัตรผ์จง วฒันสนิธุ์ I
22 นายบรรเจดิ ตังเลศิไพบูลย์ I
23 นางสาวจุฑาทพิย์ อรุณานนทช์ยั I
24 นางศรนีวล สมบตัไิพรวนั I I I I I I O I
25 นายกลยท์รรศน์ ตังจติต์กุล I
26 นางพมิพพ์ร โชตริตันกุล O Z
27 นายปรชีา วฒันศรานนท์ Y I
28 นายพงศศ์กัดิ เทยีงวบิูลยว์งศ์ O I I O I
29 นายปรชีา ชุณหวาณิชย์ I O I
30 นางอมรรตัน์ สุรภาพวเิศษ I
31 น.อ.สุพชิ สงัขโกวทิ I
32 นายมาซาโอะ อุวา I
33 นายศุภกจิ ตยิะวชัรพงศ์ O I
34 นายมาซาฮโิร่ โยชดิะ I
35 นายฮโีรเอกิ จเิกยีว I
36 นายประดี เจรญิวภิาตเจต I
37 นางระพพีรรณ สงวนศษิย์ I
38 นายพลิาศพงษ์ ทรพัยเ์สรมิศรี I
39 นายชนิอจิิ อุราตะ I
40 นายบุญเสรมิ วมุิกตะนนัท์ I
41 นายศรโีรจน์ อนุตรเศรษฐ์ O
42 นายสุรศกัดิ อนุตรเศรษฐ์ I
43 นายวชิยั ทวสีนิ I I I
44 นายดุลธรรม ดารกานนท์ I
45 นายราเมศ เขม็เพชร O
46 นายโกมล เอยีมวชัรนิทร์
47 นายโยจิ ฮโิรเซะ I
48 นางสาวกิงแกว้ คณูพชิติชยั I I
49 Mr. He Han Jin I

หมายเหต ุ :
 - นายสุพจน์ ขนัธวจิติร ์กรรมการผูจ้ดัการบรษิทัย่อย 3 และ 10 ไดถ้งึแก่กรรม เมอืวนัที 31 สงิหาคม 2558
 - นายสุวทิย ์รอบคอบ กรรมการผูจ้ดัการบรษิทัย่อย 9 และ 23 ไดถ้งึแก่กรรม เมอืวนัที 2 พฤศจกิายน 2558
 - นายชตุนิธร ดารกานนท ์ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัย่อย 8 เมอืวนัที 12 พฤศจกิายน 2558 แทนนายสุพจน์ ขนัธวจิติร์
 - นายโยจ ิฮโิรเซะ ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัย่อย 8 เมอืวนัที 12 พฤศจกิายน 2558 แทนนายมาซาม ิซาซากิ

รายชือกรรมการ บริษทั



เอกสารแนบ 2.1
รายชือบริษทัย่อย

1. บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จาํกดั (มหาชน)
2. บรษิทั ยเูนียนการเ์มน้ท ์จาํกดั
3. บรษิทั ยเูนียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน)
4. บรษิทั ยเูนียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)
5. บรษิทั ยเูนียนโชจรุิช ิจาํกดั
6. บรษิทั ยเูนียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จาํกดั
7. บรษิทั ยเูนียนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชั น จาํกดั
8. บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จาํกดั
9. บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนียน จาํกดั

10. บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนียน ซสิเตม็ส ์จาํกดั
11. Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd.
12. บรษิทั เดอะรอยลัโฮเตล็ จาํกดั
13. Saha-Union International Ltd.
14. Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd.
15. Union Energy (Hong Kong) Co., Ltd.
16. Shanghai Dasity Co., Ltd.
17. บรษิทั สหยเูนียนโฮลดงิ จาํกดั
18. บรษิทั วนีสัชสู ์จาํกดั
19. บรษิทั ยเูนียนการพมิพ ์จาํกดั
20. บรษิทั ยเูนียนอคีวติ ีจาํกดั
21. บรษิทั ยเูนียนเทคโนโลย ีจาํกดั
22. บรษิทั ยเูนียนเอน็เนอรย์ ีจาํกดั
23. บรษิทั ยเูนียนเอน็เนอรย์ี (ไชน่า) จาํกดั
24. บรษิทั เทก็ซป์อรต์อนิเตอรเ์นชั นแนล จาํกดั
25. บรษิทั ยเูนียนฮวิแมนรซีอรส์ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั
26. บรษิทั ยเูนียนชสู ์จาํกดั
27. บรษิทั ยเูนียนการกอ่สรา้ง จาํกดั
28. บรษิทั สหยเูนียน พรอ็พเพอรต์ ีจาํกดั
29. บรษิทั สหยเูนียน เวล็ท ์พลสั จาํกดั
30. บรษิทั ยเูนียนนคร จาํกดั



เอกสารแนบ 2.2

1 2 3 4 5 6 7
1 นางสาวศรวีารนิทร์ จริะพรรคคณา C I C C I V   C ประธานกรรมการ
2 นายชุตนิธร ดารกานนท์ I I I I   V รองประธานกรรมการ
3 นางอจัฉรา จนัทร์ฉาย   O กรรมการผูจ้ดัการ
4 นายชวีนิ ไชยพานิชย์   # กรรมการรองผูจ้ดัการ
5 นางสาวภคนีิ พฤฒธิาํรง    I กรรมการ
6 นายยรรยง ตังจติต์กุล
7 นางบุศราคาํ นีลวชัระ
8 นางสาวดาลดัย์ ทรพัยท์วชียักุล I C C I I I
9 นายฐติวิฒัน์ สบืแสง I
10 นางพนิิจพร  ดารกานนท์ เกษมทรพัย์ I
11 นางจนัทรตรี ดารกานนท์ I I I I I
12 นายบวรรตัน์ ดารกานนท์
13 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ I
14 นายนันทยิะ ดารกานนท์
15 นายปรชีา ชุณหวาณิชย์

รายชือกรรมการ
บริษทัร่วมค้า



เอกสารแนบ 2.3

รายชือบริษทัร่วมค้า

1. Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co., Ltd.
2. บรษิทั ยเูนียนยนีูเวอรส์ จาํกดั
3. บรษิทั ยเูนียนนิฟโก ้จาํกดั
4. Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd.
5. Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd.
6. บรษิทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จาํกดั
7. Jiashan-Union Development Co., Ltd.





เอกสารแนบ 2.4

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

1 นางสาวศรวีารนิทร์ จริะพรรคคณา C C C V V I I C V V I C C C C   C ประธานกรรมการ
2 นายชตุนิธร ดารกานนท์ I V V V I I C I V V/O V/O V/O O O V O   V รองประธานกรรมการ
3 นางอจัฉรา จนัทรฉ์าย   O กรรมการผูจ้ดัการ
4 นายชวีนิ ไชยพานชิย์   # กรรมการรองผูจ้ดัการ
5 นางสาวภคนิี พฤฒธิํารง    I กรรมการ
6 นายยรรยง ตังจติต์กลุ
7 นางบุศราคาํ นลีวชัระ
8 นางสาวดาลดัย์ ทรพัย์ทวชียักลุ C I I I C I V O I I I I I I I I
9 นายฐติวิฒัน์ สบืแสง
10 นางพนิจิพร  ดารกานนท ์เกษมทรพัย์ I I I O I I I I I I I
11 นางจนัทรตรี ดารกานนท์ I # # I I I I
12 นายบวรรตัน์ ดารกานนท์ O I I I I I I I I I I I
13 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ I I I O I I I I I I I I I I
14 นายนนัทยิะ ดารกานนท์
15 นายปรชีา ชณุหวาณชิย์ I

รายชือกรรมการ



เอกสารแนบ 2.5

รายชือ บริษทัร่วม

1. บรษิทั ยเูนียนไมครอนคลนี จาํกดั
2. บรษิทั ยเูนียนสปินนิงมลิล ์จาํกดั
3. บรษิทั ยเูนียนซปิ จาํกดั
4. บรษิทั วนีสัเธรด็ จาํกดั
5. บรษิทั ยเูนียนไทย-นิจบินั จาํกดั
6. Taixing Union Zond Chemicals Co., Ltd.
7. Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd.
8. Wuhan Taicang Car Internal Decoration Parts Co., Ltd.
9. Zhongliang-Union Carpet (Foshan) Co., Ltd.

10. Zhejiang-Union Property Co., Ltd.
11. Saha-Union International Taipei Ltd.
12. บรษิทั ยนิูไฟเบอร ์จาํกดั
13. บรษิทั ยนิูอโกร จาํกดั
14. บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั
15. บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั
16. บรษิทั ยเูนียนบรหิารธุรกจิ จาํกดั
17. บรษิทั โซลดฟิ จาํกดั
18. บรษิทั ผลติภณัฑว์นีสั จาํกดั
19. บรษิทั ยเูนียนดสิทรบิวิเทอร ์จาํกดั
20. บรษิทั ยเูนียนแมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั
21. บรษิทั ยเูนียนแอสเซท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั



เอกสารแนบ 2.6

1 2 3 4 5 6
1 นางสาวศรวีารนิทร์ จริะพรรคคณา I V I I I I
2 นายชุตนิธร ดารกานนท์ V / O V I I I I
3 นางอจัฉรา จนัทรฉ์าย C ประธานกรรมการ
4 นางสาวภคนีิ พฤฒธิาํรง V รองประธานกรรมการ
5 นายยรรยง ตังจติตกุ์ล O กรรมการผ ู้จดัการ
6 นางบุศราคาํ นีลวชัระ  I กรรมการ
7 นางสาวดาลดัย์ ทรพัยท์วชียักุล I I I I I I
8 นายฐติวิฒัน์ สบืแสง
9 นางพนิิจพร  ดารกานนท ์เกษมทรพัย์ O I I I I
10 นางจนัทรตรี ดารกานนท์ I I I I I I
11 นายปรชีา ชุณหวาณชิย์
12 นายบวรรตัน์ ดารกานนท์ I
13 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ I I I I I I
14 นายนนัทยิะ ดารกานนท์
15 นายดาํหริ ดารกานนท์ C C I I I I
16 นางจงรกัษ์ ดารกานนท์ I I I I I I
17 นายอกัษรประสทิธิ ดารกานนท์ I

บริษทัทีเกียวข้อง
รายชือกรรมการ





เอกสารแนบ 2.7

1. บรษิทั ยเูนียนแคปปิทอล จาํกดั
2. บรษิทั ยเูนียนทรพัยส์นิ จาํกดั
3. บรษิทั ยเูนียนสมคดิ จาํกดั
4. บรษิทั ยเูนียนชดิลม จาํกดั
5. บรษิทั ยเูนียนจามจุร ีจาํกดั
6. บรษิทั ยเูนียนพรอ้มพงษ์ จาํกดั

รายชือ บริษทัทีเกียวข้อง



เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษทั

ชือ นางจนัทรเ์พญ็   นพสรูยิ์

ตาํแหน่ง หวัหน้างานตรวจสอบภายใน

อายุ 59 ปี

การศึกษา ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการบญัชี

คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ประวตัิการทาํงาน

พ.ศ. 2530-2535 เจา้หน้าทตีรวจสอบภายใน ธนาคาร ศรนีคร จาํกดั

พ.ศ. 2539-2540 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตักิารหลกัทรพัย์

บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ไอ ท ีเอฟ จาํกดั

พ.ศ. 2545-2556 เจา้หน้าทตีรวจสอบภายใน บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)

พ.ศ. 2557-ปัจจุบนั หวัหน้างานตรวจสอบภายใน บรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน)



เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยส์ิน

ในรอบปี  บรษิัทฯ ไม่มีการทํารายการระหว่างกนั รวมทั งไม่มีรายการปรบัโครงสร้างการ
ดําเนินธุรกจิ อนัเป็นผลทําให้มีการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึงทรพัย์สนิ ดงันัน จงึไม่มกีารประเมนิราคาทรพัย์สนิเพือ
ประกอบรายการดงักล่าว



เอกสารแนบ 5.1

โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการของบริษทัและบริษทัย่อย

เปรียบเทียบ 3 ปี ( หน่วย : ลา้นบาท)

งบการเงนิรวม

สว่นงาน ต่างประเทศ ในประเทศ รวม

2558 % 2557 % 2556 % 2558 % 2557 % 2556 % 2558 % 2557 % 2556 %

(ปรบัปรุงใหม่)

ธุรกจิสิงทอ 788.9 7.00 912.0 8.42 1,032.0 9.52 529.1 4.69 610.8 5.64 649.0 5.99 1,318.0 11.69 1,522.8 14.07 1,681.0 15.51

ธุรกจิพลาสตกิ ยางและโลหะ 4,219.2 37.42 3,696.2 34.14 3,155.2 29.12 2,030.6 18.01 1,917.7 17.71 2,002.2 18.48 6,249.8 55.42 5,613.9 51.86 5,157.4 47.60

ธุรกจิการคา้ 2.5 0.02 33.4 0.31 - - 2,370.7 21.02 2,602.9 24.04 2,921.7 26.96 2,373.2 21.05 2,636.3 24.35 2,921.7 26.96

ธุรกจิพลงังาน 716.8 6.36 648.2 5.99 533.1 4.92 - - - - - - 716.8 6.36 648.2 5.99 533.1 4.92

ธุรกจิโรงแรม - - - - - - 522.8 4.64 242.1 2.24 - - 522.8 4.64 242.1 2.24 - -

ธุรกจิการลงทุนและอนืๆ 16.1 0.14 2.8 0.03 5.2 0.05 29.7 0.26 25.2 0.23 21.2 0.20 45.8 0.41 28.0 0.26 26.4 0.24

รวม 5,743.5 50.93 5,292.6 48.89 4,725.5 43.61 5,482.9 48.62 5,398.7 49.87 5,594.1 51.63 11,226.4 99.56 10,691.3 98.76 10,319.6 95.24

การตดัรายการบญัชรีะหวา่งกนั - - - - - - (1,108.8) (9.83) (1,005.5) (9.29) (901.5) (8.32) (1,108.8) (9.83) (1,005.5) (9.29) (901.5) (8.32)

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร-สทุธิ 5,743.5 50.93 5,292.6 48.89 4,725.5 43.61 4,374.1 38.79 4,393.2 40.58 4,692.6 43.31 10,117.6 89.73 9,685.8 89.47 9,418.1 86.92

เงนิปันผลรบั 264.1 2.34 230.2 2.13 239.5 2.21

คา่เช่ารบั 58.8 0.52 42.9 0.40 162.8 1.50

ดอกเบยีรบั 25.0 0.22 54.2 0.50 134.7 1.24

รายไดอ้นื 810.7 7.19 812.8 7.51 880.3 8.13

รายไดร้วม 11,276.2 100.00 10,825.9 100.00 10,835.4 100.00

รายละเอยีดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 30 เรอืง  ขอ้มลูทางการเงนิจําแนกตามสว่นงาน



เอกสารแนบ 5.1.1

สดัส่วน (%) สดัส่วน (%) สดัส่วน (%)
กลุ่มธรุกิจ             ชือบริษทั การถือหุ้น การถือหุ้นของ การถือหุ้น

ทางตรง บุคคลทีเกียวข้อง ทางตรงและทางอ้อม
ธรุกิจสิงทอ Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co.,Ltd. 39.59  - 57.57

บรษิทั ยเูนียนอตุสาหกรรมสิงทอ จํากดั (มหาชน) 49.88 1.32 51.42
บรษิทั ยเูนียนการเ์มน้ท ์จํากดั 99.99 0.01 99.99
บรษิทั ยเูนียนยนูีเวอรส์ จํากดั 49.87  - 49.87
บรษิทั ยเูนียนไมครอนคลนี จํากดั 25.00  - 51.00
บรษิทั ยเูนียนสปินนงิมลิล์ จํากดั 25.00 0.02 51.99
บรษิทั ยเูนียนซปิ จํากดั  - 0.01 24.85
บรษิทั วนีัสเธรด็ จํากดั  -  - 24.90

ธรุกิจพลาสติก ยางและโลหะ บรษิทั ยเูนียนไพโอเนียร ์จํากดั (มหาชน) 48.96 12.50 52.73
บรษิทั ยเูนียนพลาสตกิ จํากดั (มหาชน) 49.52 1.80 49.69
บรษิทั ยเูนียนโชจริชุ ิจํากดั 51.00  - 51.00
บรษิทั ยเูนียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จํากดั 98.00  - 98.00
บรษิทั ยเูนียนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชั น จํากดั 99.99  - 99.99
บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จํากดั 50.69  - 50.69
บรษิทั ยเูนียนนิฟโก ้จํากดั 30.00  - 50.00
บรษิทั ยเูนียนไทย-นิจบินั จํากดั 40.29  - 40.29

ธรุกิจการค้า บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนียน จํากดั 97.57  - 97.57
บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนียน ซสิเตม็ส ์จํากดั  -  - 97.56
บรษิทั โซลดฟิ จํากดั  -  - 40.00

ธรุกิจพลงังาน Jiashan-Union Cogeneration Co.,Ltd. 56.93  - 75.96
Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co.,Ltd. 25.00  - 50.00
Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. 40.00  - 50.00
บรษิทั ราชบรุเีพาเวอร ์จํากดั 10.00  - 10.00

ธรุกิจโรงแรม บรษิทั เดอะรอยลั โฮเตล็ จํากดั 96.00 3.67 96.22
ธรุกิจโรงพยาบาล บรษิทั การแพทย ์สขุมุวทิ 62 จํากดั 47.21  - 47.21

ธรุกิจการลงทุนและอืนๆ Saha-Union International Ltd. 99.99  - 99.98
Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. 100.00  - 100.00
Union Energy (Hong Kong) Co.,Ltd.  -  - 99.98
Shanghai Dasity Co.,Ltd.  -  - 100.00
Jiashan-Union Development Co., Ltd. 39.00  - 49.00
Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd. 23.85  - 29.65
Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd. 25.00  - 35.00
Wuhan Taicang Car Internal Decoration Pasts Co.,Ltd.  -  - 35.00
Zhonglian-Union Carpet (Foshan) Co.,Ltd.  -  - 21.00
Zhejiang-Union Property Co.,Ltd. 35.00  - 35.00
Saha-Union International Taipei Ltd. 10.00  - 42.30
บรษิทั สหยเูนียนโฮลดงิ จํากดั 99.54  - 99.54
บรษิทั วนีัสชูส ์จํากดั 76.00  - 99.99
บรษิทั ยเูนียนการพมิพ ์จํากดั 94.74 0.75 94.74
บรษิทั ยเูนียนอคีวติ ีจํากดั 99.79 0.04 99.79
บรษิทั ยเูนียนเทคโนโลย ีจํากดั 99.99  - 99.99
บรษิทั ยเูนียนเอน็เนอรย์ี จํากดั 99.26  - 99.40
บรษิทั ยเูนียนเอน็เนอรย์ี (ไชน่า) จํากดั 99.99  - 99.99
บรษิทั เทก็ซ์ปอรต์อนิเตอรเ์นชั นแนล จํากดั 85.20  - 85.20
บรษิทั ยเูนียนฮวิแมนรซีอรส์ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากดั 99.99  - 99.99
บรษิทั ยเูนียนชูส ์จํากดั 61.91 1.27 98.23
บรษิทั ยเูนียนการก่อสรา้ง จํากดั 2.37 1.01 99.88
บรษิทั สหยเูนียน พรอ็พเพอรต์ ีจํากดั 99.99  - 99.99
บรษิทั สหยเูนียน เวล็ท ์พลสั จํากดั 99.99  - 99.99
บรษิทั ยเูนียนนคร จํากดั 75.00  - 77.49
บรษิทั ยนูิไฟเบอร ์จํากดั 25.67  - 62.35
บรษิทั ยนูิอโกร จํากดั 30.00  - 44.94
บรษิทั ยเูนียนอตุสาหกรรมดา้ย จํากดั 24.90 2.41 35.99
บรษิทั โรงงานรวมอตุสาหกรรม จํากดั 24.90 7.28 29.46
บรษิทั ยเูนียนบรหิารธุรกจิ จํากดั  -  - 41.93
บรษิทั ผลติภณัฑ์วนีัส จํากดั  - 0.12 24.86
บรษิทั ยเูนียนดสิทรบิวิเทอร ์จํากดั  - 0.60 24.73
บรษิทั ยเูนียนแมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั  - 0.10 24.86
บรษิทั ยเูนียนแอสเซทแมนเนจเมน้ท ์จํากดั  -  - 24.90
บรษิทั ยเูนียนไซมด์ารบ์ี (ประเทศไทย) จํากดั 18.95  - 18.95
บรษิทั ยเูนียนบทัทนึคอรป์อเรชั น จํากดั 10.71 83.44 10.71
บรษิทั วนีัสบทัทึน จํากดั  - 54.00 7.66
บรษิทั เทนคาเต-้ยเูนียนโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเซยี จํากดั  -  - 49.35

สดัส่วนการลงทุน



นิติบคุคลทีบริษทัถือหุ้นทางตรงต ังแต่ร ้อยละ 10 ขึนไป เอกสารแนบ 5.1.2

ทุนจดทะเบยีน ทุนเรยีกชาํระแลว้ มลูคา่หุน้เรยีกชําระ การลงทนุ
(บาท) (บาท) (บาท) ทางตรง %

ธรุกิจสิ งทอ
Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co.,Ltd. USD 30,300,000 USD 30,300,000 39.590 No. 7 Hengshan Rd. Jiashan County Economic Development Area, Zhejiang Province, China
บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จาํกดั (มหาชน) 600,000,000 600,000,000 10.00 49.882 เลขที 205 หมู่ที 4 ถ.สขุมุวทิ กม.39.5 ต.บางปใูหม่ อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 10280 (66-2) 323-1085-7 (66-2) 323-9283

สาขา 1 เลขที 205 หมูท่ ี 4 ถ.สขุมุวทิ  กม.39.5 ต.บางปใูหม ่อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 10280
บรษิทั ยเูนียนการเ์มน้ท ์จาํกดั 50,000,000 50,000,000 100.00 99.987 เลขที 1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สาขา 1 เลขที 205 หมูท่ี 4 ถ.สุขมุวทิ  กม.39.5 ต.บางปูใหม ่อ.เมอืงสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ 10280 (66-2) 323-9285-6 (66-2) 710-7694
(66-2) 710-7785

บรษิทั ยเูนียนยนีูเวอรส์ จาํกดั 7,500,000 7,500,000 100.00 49.865 เลขที 52/16-17 ซอยเจรญิกรงุ 41 ถนนเจรญิกรงุ  แขวงสพีระยา  เขตบางรกั  กรงุเทพฯ (66-2) 266-2976-80 (66-2) 237-6468
บรษิทั ยเูนียนไมครอนคลนี จาํกดั 5,000,000 5,000,000 10.00 25.001 เลขที 1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สาขา 1 เลขที 205 หมูท่ ี 4 ถ.สขุมุวทิ  กม.39.5 ต.บางปใูหม ่อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 10280 (66-2) 745-6871 (66-2) 710-7793
บรษิทั ยเูนียนสปินนิงมลิล ์จาํกดั 200,000,000 200,000,000 100.00 25.000 เลขที 142 ซอยลาดพรา้ว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511 (66-2) 538-4247
ธรุกิจพลาสติก ยางและโลหะ
บรษิทั ยเูนียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน) 75,000,000 75,000,000 10.00 48.958 เลขที 1 ซอยเสรไีทย 62 แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 517-0105-8 (66-2) 517-9056,

สาขาเขาสมงิ    เลขที 70/2 หมู่ 1 ต.แสนตุง้  อ.เขาสมงิ  จ.ตราด 23150 (66-2) 517-9052-5, 517-0345
สาขาบางปะกง  เลขที 99 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด กม.38 ต.บางสมคัร  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชงิเทรา 24180 517-8217-21 (66-2) 517-1016

บรษิทั ยเูนียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน) 250,000,000 250,000,000 10.00 49.521 เลขที 11/1 ซอยเสรไีทย 62 แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 517-0109-14 (66-2) 517-0529
บรษิทั ยเูนียนโชจริชุ ิจาํกดั 600,000,000 600,000,000 100.00 51.000 เลขที 11/3 ซอยเสรไีทย 62 แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 919-8893-5 (66-2) 517-1863

สาขาบางปะกง เลขที 99 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด กม. 38 ต.บางสมคัร อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24180 ((66-38) 540100 ((66-38) 540082
บรษิทั ยเูนียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จาํกดั 40,000,000 40,000,000 100.00 98.000 เลขที 11/2 ซอยเสรไีทย 62 แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 919-8996-8 (66-2) 517-8167
บรษิทั ยเูนียนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชั น จาํกดั 20,000,000 20,000,000 100.00 99.998 เลขที 11/1 ซอยเสรไีทย 62 แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 919-9930 (66-2) 919-9931

สาขา 1 เลขที 70/1 หมู่ 1 ตําบลแสนตุง้  อําเภอเขาสมงิ  จงัหวดัตราด (66-39) 696421
บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จาํกดั 32,000,000 32,000,000 100.00 50.693 เลขที 11/1 ซอยเสรไีทย 62 แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 919-9930 (66-2) 919-9931

สาขา 1 เลขที 12 หมูท่ ี 2 ตําบลทบัไทร อําเภอโป่งนํารอ้น จงัหวดัจนัทบุรี (66-39) 447300
สาขา 2 เลขที 70/2 หมูท่ ี 1 ตําบลแสนตุง้ อําเภอเขาสมงิ  จงัหวดัตราด (66-39) 696423

บรษิทั ยเูนียนนิฟโก ้จาํกดั 100,000,000 100,000,000 100.00 30.002 เลขที 99/11 หมู่ที 5 ถ.บางนา-ตราด  ต.บางสมคัร  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชงิเทรา 24180 (66-38) 842-130-5 (66-38) 842-129
บรษิทั ยเูนียนไทย-นิจบินั จาํกดั 15,000,000 15,000,000 100.00 40.285 เลขที 12 ซอยเสรไีทย 62 แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 517-0100-3 (66-2) 517-0104
ธรุกิจการค้า
บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนียน จาํกดั 100,000,000 100,000,000 100.00 97.569 เลขที 1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2)311-6881-2 (66-2) 311-6889

สาขา  เลขที 142/1-2 ซอยลาดพรา้ว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-0505 (66-2) 530-2940 ,
530-1955,530-2388

ธรุกิจพลงังาน
Jiashan - Union Cogeneration Co.,Ltd. USD 10,640,000 USD 10,640,000 56.928 No. 8 Hengshan Rd.Jiashan County Economic Development Area, Zhejiang Province, China
Shangyu Hangzhou - Union Cogeneration Co.,Ltd. RMB 200,000,000 RMB 200,000,000 25.000 No. 7 Wei Jiu Road, Shangyu Industrial Area, Hangzhou Bay, Zhejiang Province, China
Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. USD 24,658,660 USD 24,658,660 40.000 Bamaochong ,Xiaobaihu Village , Cheng Xi Hua Si, Luliang County, Yunnan Province, China
บรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จาํกดั 7,325,000,000 7,325,000,000 100.00 10.000 เลขที 1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 332-3882

โรงไฟฟ้า เลขที 245 หมู่6 ต.บา้นไร ่อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี (66-32) 719300 # 1000 (66-32) 719300 # 1090
ธรุกิจโรงแรม
บรษิทั เดอะรอยลั โฮเตล็ จาํกดั 3,000,000,000 3,000,000,000 10.00 96.000 เลขที 1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 311-6889

สาขา 1 เลขที 33 ถนน นเรศดาํรหิ ์ต.หวัหนิ  อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77110 (66-32) 538-999 (66-32) 538-990

โทรสารประเภทกจิการ / ชอืบรษิทั ทอียู่สาํนกังาน โทรศพัท์



นิติบคุคลทีบริษทัถือหุ้นทางตรงต ังแต่ร ้อยละ 10 ขึนไป เอกสารแนบ 5.1.2

ทุนจดทะเบยีน ทุนเรยีกชาํระแลว้ มลูคา่หุน้เรยีกชําระ การลงทนุ
(บาท) (บาท) (บาท) ทางตรง %

โทรสารประเภทกจิการ / ชอืบรษิทั ทอียู่สาํนกังาน โทรศพัท์

ธรุกิจโรงพยาบาล
บรษิทั การแพทย ์สขุมุวทิ 62 จาํกดั 847,250,000 428,625,000 100 , 50 47.212 เลขที 77 ซอยสขุมุวทิ 62 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-0823

ธรุกิจการลงทนุและอื นๆ
Saha-Union International Ltd. HKD 330,000,000 HKD 330,000,000 99.985 12th. Floor, Bangkok Bank Building, No.28 Des Voeux Road, Central, Hong Kong (852) 2521-2260 (852) 2521-0021

1A Yuk Yat Street, 6/F, Fook Shing Building, Tokwawan, Kowloon, Hong Kong (852) 2365-0211-2 (852) 2363-2641
Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. USD 45,000,000 USD 45,000,000 100.000 #31 A-C, No.18 Cao Xi Road (North), Shanghai 200030, China (86-21) 5459-0378,5459-0678(86-21) 6427-9117
Jiashan-Union Development Co., Ltd. USD 41,000,000 USD 41,000,000 39.000 No. 1558 South Tiyu Road, Jiashan City, Zhejiang Province, China
Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd. USD 29,000,000 USD 27,930,000 23.845 No. 18 Zhanan Road, Taixing Economic Development Area, Jiangsu Province, China
Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co.,Ltd. RMB 79,394,073.79RMB 79,394,073.79 25.000 No.81  East Luoyang Road, Taicang City, Jiangsu Province, China
Zhejiang-Union Property Co.,Ltd. RMB 100,000,000 RMB 100,000,000 35.000 No.161 Jiangqiao Road,  Yanxunqiao Town, Shaoxing Country, Zhejiang Province, China
Saha-Union International (Taipei) Ltd. TWD 5,000,000 TWD 5,000,000 10.000 15th Floor, Bangkok Bank Building, No.121 Sung Chiang Road, Taipei 10429, Taiwan (88-62) 2506-7264-5 (88-62) 2506-9712
บรษิทั สหยเูนียนโฮลดงิ จาํกดั 1,200,000,000 1,200,000,000 100.00 99.540 เลขที 1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั วนีสัชสู ์จาํกดั 72,000,000 72,000,000 100.00 76.000 เลขที 1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สาขา 1 เลขที 99 หมู่ที 5 ถ.บางนา-ตราด  ต.บางสมคัร  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชงิเทรา 24180 (66-38) 842-108-9 (66-38) 842-109
บรษิทั ยเูนียนการพมิพ ์จาํกดั 30,000,000 30,000,000 10.00 94.735 เลขที 1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนียนอคีวติ ีจาํกดั 160,000,000 160,000,000 10.00 99.794 เลขที 1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนียนเทคโนโลย ีจาํกดั 100,000,000 100,000,000 10.00 99.999 เลขที 1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สาขา 1 เลขที 336 หมู่ที 10 ถ.สขุมุวทิ  ต.บางพระ  อ.ศรรีาชา  จ.ชลบุรี 20110
บรษิทั ยเูนียนเอน็เนอรย์ ีจาํกดั 3,200,000 3,200,000 10.00 99.258 เลขที 1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนียนเอน็เนอรย์ี (ไชน่า) จาํกดั 15,400,000 15,400,000 100.00 99.997 เลขที 1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั เทก็ซป์อรต์อนิเตอรเ์นชั นแนล จาํกดั 12,500,000 12,500,000 100.00 85.200 เลขที 1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนียนฮวิแมนรซีอรส์ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 1,000,000 250,000 2.50 99.998 เลขที 1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนียนชสู ์จาํกดั 24,000,000 24,000,000 24.00 61.910 เลขที 1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สาขา 1 เลขที 99/5 หมูท่ ี 5 ก.ม.38 ถ.บางนา-ตราด  ต.บางสมคัร  อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24180
บรษิทั สหยเูนียน พรอ็พเพอรต์ ีจาํกดั 500,000,000 125,000,000 25.00 99.999 เลขที 1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั สหยเูนียน เวล็ท ์พลสั จาํกดั 500,000,000 125,000,000 25.00 99.999 เลขที 1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนียนนคร จาํกดั 350,000,000 210,000,000 60.00 75.000 เลขที 899 หมู่บา้นไอ-บซิ อเวนิว ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 (66-75) 318-700 ต่อ 870(66-75) 318-700 ต่อ 800
บรษิทั ยนิูไฟเบอร ์จาํกดั 120,000,000 120,000,000 100.00 25.667 เลขที 1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยนิูอโกร จาํกดั 65,000,000 65,000,000 100.00 30.000 เลขที 142 ซอยลาดพรา้ว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511-30 (66-2) 538-3292
บรษิทั ยเูนียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั 200,000,000 200,000,000 10.00 24.898 เลขที 142 ซอยลาดพรา้ว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 514-7555 (66-2) 538-3292
บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั 150,000,000 150,000,000 100.00 24.900 เลขที 142 ซอยลาดพรา้ว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 514-7555 (66-2) 538-3292
บรษิทั ยเูนียนไซมด์ารบ์ี (ประเทศไทย) จาํกดั 4,000,000 4,000,000 100 18.950 เลขที 29 อาคารวานิสสา ชัน 20 ซอยชดิลม แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 (66-2) 251-5288 (66-2) 254-6383
บรษิทั ยเูนียนบทัทนึคอรป์อเรชั น จาํกดั 85,000,000 85,000,000 100 10.714 เลขที 142 ซอยลาดพรา้ว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-7040-54 (66-2) 539-6124

สาขา เลขที 99/10 หมูท่ี 5 ถ.บางนา-ตราด กม.38 ต.บางสมคัร อ.บางประกง จ.ฉะเชงิเทรา 24180
บรษิทั ศนูยป์ระมวลผล จาํกดั 50,000,000 50,000,000 100.00 20.000 เลขที 142 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน 4 ถ.สลีม แขวงสรยิวงศ ์เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 (66-2) 237-6330-4 (66-2) 237-6340



เอกสารแนบ 5.2

รายงานผูส้อบบญัชี ปี 2558, 2557 และ 2556

ปี 2558

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ซงึ
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม สาํหรบัปีสนิสุดวนั
เดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีสีาํคญัและหมายเหตุเรอืงอนื ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั

ความรบัผิดชอบของผ ูบ้ริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทคีวรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิและรบัผดิชอบเกยีวกบัการควบคุมภายในทผีูบ้รหิารพจิารณาว่าจาํเป็นเพอืใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงนิทปีราศจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลาด

ความรบัผิดชอบของผ ูส้อบบญัชี

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึงกําหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้น
จรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพอืใหไ้ดค้วามเชอืมั นอยา่งสมเหตุสมผลว่า งบการเงนิ
ปราศจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพอืใหไ้ดม้าซงึหลกัฐานการสอบบญัชเีกยีวกบัจาํนวนเงนิและ
การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเลอืกใชข้นึอยูก่บัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซงึรวมถงึการ
ประเมนิความเสยีงจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงนิไมว่่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสยีงดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในทีเกยีวขอ้ง
กบัการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิโดยถูกตอ้งตามทีควรของกจิการ เพอืออกแบบวธิกีารตรวจสอบที
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพอืวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายใน
ของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผูบ้รหิารใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีจีดัทาํขนึโดยผูบ้รหิาร รวมทังการประเมนิการนําเสนองบการเงนิ
โดยรวม

ขา้พเจา้เชอืว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีขีา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้

ความเหน็

ขา้พเจา้เหน็ว่างบการเงนิขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดาํเนินงานและกระแส
เงนิสด สาํหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนัของบรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และเฉพาะของบรษิทั
สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทคีวรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ข้อมลูและเหตกุารณ์ทีเน้น
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกต หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 และขอ้ 4 เกยีวกบัการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี
เนืองจากการนํามาตรฐานการบญัช ีฉบบัที 11 เรอืง การรว่มการงาน มาถอืปฏบิตั ิบรษิทัฯไดป้รบัยอ้นหลงั
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 ทแีสดงเป็นขอ้มลู
เปรยีบเทยีบ เพอืสะทอ้นรายการปรบัปรงุจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าว และนําเสนองบ
แสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที 1 มกราคม 2557 เพอืเป็นขอ้มลู
เปรยีบเทยีบ โดยใชน้โยบายการบญัชเีกยีวกบั การรว่มการงาน ทไีดนํ้ามาถอืปฏบิตัใิหมด่ว้ยเช่นกนั ทังนี
ขา้พเจา้มไิดแ้สดงความเหน็อยา่งมเีงอืนไขต่อกรณนีีแต่อยา่งใด



เอกสารแนบ 5.2

ปี 2557

ขา้พเจา้เชอืว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีขีา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้

ความเหน็

ขา้พเจา้เหน็ว่างบการเงนิขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดาํเนินงานและกระแส
เงนิสด สาํหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนัของบรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และเฉพาะของบรษิทั
สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทคีวรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ข้อมลูและเหตกุารณ์ทีเน้น
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกต หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 และขอ้ 4 เกยีวกบัการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี
เนืองจากการนํามาตรฐานการบญัช ีฉบบัที 11 เรอืง การรว่มการงาน มาถอืปฏบิตั ิบรษิทัฯไดป้รบัยอ้นหลงั
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 ทแีสดงเป็นขอ้มลู
เปรยีบเทยีบ เพอืสะทอ้นรายการปรบัปรงุจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าว และนําเสนองบ
แสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที 1 มกราคม 2557 เพอืเป็นขอ้มลู
เปรยีบเทยีบ โดยใชน้โยบายการบญัชเีกยีวกบั การรว่มการงาน ทไีดนํ้ามาถอืปฏบิตัใิหมด่ว้ยเช่นกนั ทังนี
ขา้พเจา้มไิดแ้สดงความเหน็อยา่งมเีงอืนไขต่อกรณนีีแต่อยา่งใด

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ซงึ
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม สาํหรบัปีสนิสุดวนั
เดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีสีาํคญัและหมายเหตุเรอืงอนื ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั

ความรบัผิดชอบของผ ูบ้ริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทคีวรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิและรบัผดิชอบเกยีวกบัการควบคุมภายในทผีูบ้รหิารพจิารณาว่าจาํเป็นเพอืใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงนิทปีราศจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลาด

ความรบัผิดชอบของผ ูส้อบบญัชี

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึงกําหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้น
จรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพอืใหไ้ดค้วามเชอืมั นอยา่งสมเหตุสมผลว่า งบการเงนิ
ปราศจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพอืใหไ้ดม้าซงึหลกัฐานการสอบบญัชเีกยีวกบัจาํนวนเงนิและ
การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเลอืกใชข้นึอยูก่บัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซงึรวมถงึการ
ประเมนิความเสยีงจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงนิไมว่่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสยีงดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในทีเกยีวขอ้ง
กบัการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิโดยถูกตอ้งตามทีควรของกจิการ เพอืออกแบบวธิกีารตรวจสอบที
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพอืวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายใน
ของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผูบ้รหิารใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีจีดัทาํขนึโดยผูบ้รหิาร รวมทังการประเมนิการนําเสนองบการเงนิ
โดยรวม
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ปี 2556

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั สหยเูนียน  จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ซงึ
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวม และงบกระแสเงนิสดรวม สาํหรบัปี
สนิสุดวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีสีาํคญัและหมายเหตุเรอืงอนื ๆ และได้
ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั

ความรบัผิดชอบของผ ูบ้ริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทคีวรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและรบัผดิชอบเกยีวกบัการควบคุมภายในทผีูบ้รหิารพจิารณาว่า
จาํเป็นเพอืใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิทปีราศจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั
ไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด

ความรบัผิดชอบของผ ูส้อบบญัชี

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึงกําหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กําหนด
ดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพอืใหไ้ดค้วามเชอืมั นอยา่งสมเหตุสมผลว่า
งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพอืใหไ้ดม้าซงึหลกัฐานการสอบบญัชเีกยีวกบัจาํนวนเงนิ
และการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเลอืกใชข้นึอยูก่บัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซงึ
รวมถงึการประเมนิความเสยีงจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงนิไม่
ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการ
ควบคุมภายในทเีกยีวขอ้ง กบัการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิโดยถูกตอ้งตามทีควรของกจิการ
เพอืออกแบบวธิกีารตรวจสอบที เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพอืวตัถุประสงคใ์นการแสดง
ความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายใน ของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความ
เหมาะสมของนโยบายการบญัชทีผีูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีจีดัทาํ
ขนึโดยผูบ้รหิาร รวมทังการประเมนิการนําเสนองบการเงนิโดยรวม

ขา้พเจา้เชอืว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีขีา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเหน็ของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ซงึ
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม สาํหรบัปีสนิสุดวนั
เดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีสีาํคญัและหมายเหตุเรอืงอนื ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั

ความรบัผิดชอบของผ ูบ้ริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทคีวรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิและรบัผดิชอบเกยีวกบัการควบคุมภายในทผีูบ้รหิารพจิารณาว่าจาํเป็นเพอืใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงนิทปีราศจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลาด

ความรบัผิดชอบของผ ูส้อบบญัชี

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึงกําหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้น
จรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพอืใหไ้ดค้วามเชอืมั นอยา่งสมเหตุสมผลว่า งบการเงนิ
ปราศจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพอืใหไ้ดม้าซงึหลกัฐานการสอบบญัชเีกยีวกบัจาํนวนเงนิและ
การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเลอืกใชข้นึอยูก่บัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซงึรวมถงึการ
ประเมนิความเสยีงจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงนิไมว่่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสยีงดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในทีเกยีวขอ้ง
กบัการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิโดยถูกตอ้งตามทีควรของกจิการ เพอืออกแบบวธิกีารตรวจสอบที
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพอืวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายใน
ของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผูบ้รหิารใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีจีดัทาํขนึโดยผูบ้รหิาร รวมทังการประเมนิการนําเสนองบการเงนิ
โดยรวม

ความเหน็

ขา้พเจา้เหน็ว่างบการเงนิขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานและกระแส
เงนิสด สาํหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนัของบรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และเฉพาะของบรษิทั
สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทคีวรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ข้อมลูและเหตกุารณ์ทีเน้น

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้1.2 เกยีวกบับรษิทั เดอะรอยลัโฮเตล็ จาํกดั (บรษิทัยอ่ย)
ทไีดด้าํเนินการซอืธุรกจิของโรงแรม ฮลิตนั หวัหนิ รสีอรท์แอนดส์ปา เมอืวนัที 12 มถุินายน 2557 จากกจิการ
ที ไมเ่กยีวขอ้งกนัแห่งหนึง บรษิทั เดอะรอยลัโฮเตล็ จาํกดั ไดด้าํเนินการวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์ี
ไดม้าและหนีสนิทรีบัมา ณ วนัทซีอืธุรกจิ เพอืปนัส่วนตน้ทุนการซอืธุรกจิใหแ้ก่รายการดงักล่าว โดยการวดั
มลูค่านีส่วนใหญ่แลว้มคีวามเกยีวขอ้งกบัการระบุและวดัมลูค่าสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและสนิทรพัยท์ีมตีวัตนบาง
รายการ โดยไดด้าํเนินการเสรจ็สมบรูณ์แลว้ในไตรมาสที 4 ของปี 2557 ซงึอยูภ่ายในระยะเวลาสบิสองเดอืน
นบัจากวนัทซีอืธุรกจิตามทกีําหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที 3 (ปรบัปรงุ 255 5) การรวม
ธุรกจิ โดยผลแตกต่างจากการวดัมลูค่านันเป็นจาํนวนทไีมม่นียัสาํคญัจากทไีดบ้นัทกึไวใ้นเบอืงตน้ ทังนี
ขา้พเจา้มไิดใ้หข้อ้สรปุอยา่งมเีงอืนไขต่อกรณนีีแต่อยา่งใด



เอกสารแนบ 5.2

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั สหยเูนียน  จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ซงึ
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวม และงบกระแสเงนิสดรวม สาํหรบัปี
สนิสุดวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีสีาํคญัและหมายเหตุเรอืงอนื ๆ และได้
ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั

ความรบัผิดชอบของผ ูบ้ริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทคีวรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและรบัผดิชอบเกยีวกบัการควบคุมภายในทผีูบ้รหิารพจิารณาว่า
จาํเป็นเพอืใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิทปีราศจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั
ไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด

ความรบัผิดชอบของผ ูส้อบบญัชี

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึงกําหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กําหนด
ดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพอืใหไ้ดค้วามเชอืมั นอยา่งสมเหตุสมผลว่า
งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพอืใหไ้ดม้าซงึหลกัฐานการสอบบญัชเีกยีวกบัจาํนวนเงนิ
และการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเลอืกใชข้นึอยูก่บัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซงึ
รวมถงึการประเมนิความเสยีงจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงนิไม่
ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการ
ควบคุมภายในทเีกยีวขอ้ง กบัการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิโดยถูกตอ้งตามทีควรของกจิการ
เพอืออกแบบวธิกีารตรวจสอบที เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพอืวตัถุประสงคใ์นการแสดง
ความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายใน ของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความ
เหมาะสมของนโยบายการบญัชทีผีูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีจีดัทาํ
ขนึโดยผูบ้รหิาร รวมทังการประเมนิการนําเสนองบการเงนิโดยรวม

ขา้พเจา้เชอืว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีขีา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเหน็ของขา้พเจา้

ความเหน็

ขา้พเจา้เหน็ว่างบการเงนิขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงนิสด สาํหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนั ของบรษิทั สหยเูนียน  จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และ
เฉพาะของบรษิทั สหยเูนียน  จาํกดั (มหาชน) โ ดยถูกตอ้งตามทคีวรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ

ข้อมลูและเหตกุารณ์ทีเน้น

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 เกยีวกบัการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี
เนืองจากการนํามาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 เรอืง ภาษเีงนิได้ มาถอืปฏบิตั ิบรษิทัฯไดป้รบัยอ้นหลงังบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2555 ทแีสดงเป็นขอ้มลู
เปรยีบเทยีบ เพอืสะทอ้นรายการปรบัปรงุจากการเปลยีนแปลงนโยบายบญัชดีงักล่าว และนําเสนองบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที 1 มกราคม 2555 เพอืเป็นขอ้มลู
เปรยีบเทยีบ โดยใชน้โยบายการบญัชเีกยีวกบัภาษเีงนิได ้ทไีดนํ้ามาถอืปฏบิตัใิหมด่ว้ยเช่นกนั ทังนี
ขา้พเจา้มไิดแ้สดงความเหน็อยา่งมเีงอืนไขต่อกรณนีีแต่อยา่งใด



เอกสารแนบ 5.3
(หน่วย : ลา้นบาท)

ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี 2558 2557 2556

งบการเงนิ % งบการเงนิ % งบการเงนิ % งบการเงนิ % งบการเงนิ % งบการเงนิ %
รวม เฉพาะบรษิทั รวม เฉพาะบรษิทั รวม เฉพาะบรษิทั

(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

งบแสดงฐานะการเงิน
สนิทรพัย์
   เงนิใหกู้ย้มืระยะสันแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 7 0.03 363 2.47 7 0.03 212 1.43 318 1.48 303 2.12
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 7,047 29.83 544 3.70 6,418 28.99 890 6.03 9,342 43.50 3,503 24.56
   เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย การรว่มคา้ และบรษิทัรว่ม 5,966 25.25 11,023 74.96 5,488 24.79 10,765 72.89 5,329 24.81 8,014 56.19
   เงนิลงทุนในบรษิทัอนื 1,740 7.36 1,545 10.51 1,866 8.43 1,676 11.35 1,963 9.14 1,797 12.60
   อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 1,879 7.95 1,162 7.90 1,858 8.40 1,169 7.92 1,228 5.72 577 4.05
   ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 6,180 26.16 63 0.43 5,716 25.82 50 0.34 3,040 14.16 55 0.39
   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 808 3.42 5 0.03 784 3.54 6 0.04 255 1.19 13 0.09
รวมสนิทรพัย์ 23,627 100.00 14,705 100.00 22,137 100.00 14,768 100.00 21,475 100.00 14,262 100.00

หนีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้
   เงนิรบัฝากจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 34 0.14 866 5.89 58 0.26 836 5.66 12 0.06 900 6.31
   หนีสนิหมุนเวยีนอนื 2,737 11.58 82 0.56 1,996 9.02 85 0.57 2,004 9.33 161 1.13
   เงนิกูย้มืระยะยาว 183 0.77 - 0.00 361 1.63 - 0.00 198 0.92 - 0.00
   หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 385 1.63 73 0.50 409 1.85 103 0.70 413 1.92 92 0.65
รวมหนีสนิ 3,339 14.12 1,021 6.95 2,824 12.76 1,024 6.93 2,627 12.23 1,153 8.09
   สว่นของผูถ้อืหุน้
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูคา่แลว้ 3,000 12.70 3,000 20.40 3,000 13.55 3,000 20.31 3,000 13.97 3,000 21.03
   สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 2,599 11.00 2,599 17.67 2,599 11.74 2,599 17.60 2,599 12.10 2,599 18.22
   กําไรสะสม 12,043 50.97 7,861 53.46 11,647 52.61 7,816 52.93 11,224 52.27 7,210 50.56
   องคป์ระกอบอนืของสว่นของผูถ้อืหุน้ 848 3.59 224 1.52 537 2.43 329 2.23 563 2.62 300 2.10
   ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย 1,798 7.61 - 0.00 1,530 6.91 - 0.00 1,462 6.81 - 0.00
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 20,288 85.87 13,684 93.05 19,313 87.24 13,744 93.07 18,848 87.77 13,109 91.91
รวมหนีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 23,627 100.00 14,705 100.00 22,137 100.00 14,768 100.00 21,475 100.00 14,262 100.00



เอกสารแนบ 5.4
(หน่วย : ลา้นบาท)

ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี 2558 2557 2556

งบการเงินรวม % งบการเงิน % งบการเงินรวม % งบการเงิน % งบการเงินรวม % งบการเงิน %

เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

งบกาํไรขาดทุน
รายได้
   รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 10,118 92.45 1,274 59.62 9,686 92.81 1,284 46.50 9,686 90.28 1,137 37.10
          ขายส่งออก 5,744 52.49 521 24.38 5,293 50.72 537 19.45 5,293 49.33 488 15.92
          ขายในประเทศ 4,374 39.97 753 35.24 4,393 42.09 747 27.06 4,393 40.95 649 21.17
   เงนิปันผลรบั 264 2.41 792 37.06 230 2.20 1,309 47.41 240 2.24 736 24.01
   รายไดอ้นื 562 5.14 71 3.32 520 4.98 168 6.08 803 7.48 1,192 38.89
รวมรายได้ 10,944 100.00 2,137 100.00 10,436 100.00 2,761 100.00 10,729 100.00 3,065 100.00
ค่าใชจ้่าย
   ตน้ทุนขายและบรกิาร 8,715 79.63 1,251 58.54 8,466 81.12 1,266 45.85 8,281 77.18 1,117 36.44
   ค่าใชจ้่ายในการขาย 275 2.51 10 0.47 278 2.66 10 0.36 273 2.54 9 0.29
   ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 745 6.81 96 4.49 687 6.58 121 4.38 761 7.09 211 6.88
   ค่าใชจ้่ายอนื 110 1.01 211 9.87 89 0.85 140 5.07 175 1.63 176 5.74
   ดอกเบยีจ่าย 28 0.26 1 0.05 30 0.29 5 0.18 58 0.54 12 0.39
รวมค่าใชจ้่าย 9,873 90.21 1,569 73.42 9,550 91.51 1,542 55.85 9,548 88.99 1,525 49.76
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้และ 1,071 9.79 568 26.58 886 8.49 1,219 44.15 1,181 11.01 1,540 50.24
     เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้
หกั : ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (195) (1.78) 6 0.28 (122) (1.17) (13) (0.47) (205) (1.91) (89) (2.90)
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้และ 876 8.00 574 26.86 764 7.32 1,206 43.68 976 9.10 1,451 47.34
     เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม
บวก : ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 97 0.89 - 0.00 268 2.57 - 0.00 268 2.50 - 0.00
บวก : ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 235 2.15 - 0.00 122 1.17 - 0.00 106 0.99 - 0.00
กาํไรก่อนส่วนทเีป็นของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย 1,208 11.04 574 26.86 1,154 11.06 1,206 43.68 1,350 12.58 1,451 47.34
หกั : กาํไรส่วนทเีป็นของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย (291) (2.66) - - (151) (1.45) - - (144) (1.34) - -
กาํไรสุทธสิ่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 917 8.38 574 26.86 1,003 9.61 1,206 43.68 1,206 11.24 1,451 47.34
กาํไรสุทธต่ิอหุน้ (บาท) 3.16 1.91 3.46 4.02 3.24 4.83
เงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.50 1.75 2.00
อตัราเงนิปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 78.37% 43.54% 41.39%



เอกสารแนบ 5.5
ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี (หน่วย : ลา้นบาท)

2558 2557 2556
งบกระแสเงินสด งบการเงนิรวม งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ
(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน :
กําไรก่อนภาษี 1,403.6 568.4 1,275.7 1,218.5 1,287.5 1,539.1
รายการปรบักระทบยอดกําไรก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน :-
      คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 711.3 15.7 655.2 19.3 690.7 82.0
      คา่เผอืหนีสงสยัจะสญู (โอนกลบั) 13.0 - (7.7) - 42.4 0.1
      การปรบัลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธทิีจะไดร้บั (โอนกลบั) 5.8 - 17.8 - (3.9) -
      ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสนิคา้คงเหลอื - - 33.6 - - -
      ขาดทนุ(กําไร)จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (10.0) (3.5) 12.6 (5.7) (1.8) (1.6)
      กําไรจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ (20.8) (2.0) (40.2) (34.1) (4.1) (4.1)
      ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ - - - - 51.8 51.8
      ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - - - - 4.4 4.4
      รบัรูร้ายไดจ้ากการใหใ้ชอ้าคารรอตดับญัชี - - - - (47.4) -
      ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุ - 192.4 - 105.0 - -
      คา่ใชจ้า่ยในการตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจา่ย 18.5 18.5 35.1 35.1 119.9 119.9
      ขาดทนุ(กําไร)ทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิจากการปรบัมลูคา่ของเงนิลงทนุเพอืคา้ 87.4 - (29.0) - (2.2) -
      สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ (96.7) - (267.4) - (269.4) -
      สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม (235.6) - (122.1) - (105.0) -
      กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุ (14.2) - (93.5) (51.8) (139.7) (284.2)
      ขาดทนุ(กําไร)จากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ (8.0) 0.2 (16.9) (1.7) 10.2 2.4
      เงนิปันผลรบัจากการลงทนุ (264.1) (792.0) (230.2) (1,309.3) (239.5) (735.5)
      ผลตอบแทนจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมรอการจาํหน่าย - - - - - (600.3)
      สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั) 27.3 0.8 30.0 4.1 47.3 (0.5)
      ดอกเบยีรบั (25.0) (15.1) (54.3) (38.7) (134.7) (77.4)
      คา่ใชจ้า่ยดอกเบยี 27.9 1.3 29.9 5.5 57.6 11.8

กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน 1,620.4 (15.3) 1,228.6 (53.8) 1,364.1 107.9
สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพิมขนึ) ลดลง
     ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (215.7) 25.0 (92.7) 4.7 (360.2) (46.2)
     สนิคา้คงเหลอื (100.3) 1.9 165.8 24.8 16.0 (46.1)
     สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (57.9) - 8.9 0.7 (7.7) (0.9)
     สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (54.6) 0.2 (20.3) 0.3 (33.1) 0.1
หนีสนิดาํเนินงานเพิมขนึ (ลดลง)
     เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 641.3 3.9 (202.3) (45.6) 220.9 53.0
     หนีสนิหมนุเวยีนอนื 24.7 0.6 25.9 0.4 5.7 -
     หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื (39.9) (3.1) (23.2) (6.5) (16.8) (0.2)
เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 1,818.0 13.2 1,090.7 (75.0) 1,188.9 67.6
     จา่ยดอกเบยี (28.3) (2.0) (29.8) (6.7) (58.3) (11.8)
     จา่ยภาษเีงนิได้ (190.5) (20.8) (193.9) (36.3) (288.7) (127.6)
     รบัคนืภาษเีงนิได้ 42.1 - 18.0 - 48.5 28.4
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 1,641.3 (9.6) 885.0 (118.0) 890.4 (43.4)



เอกสารแนบ 5.6
ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี (หน่วย : ลา้นบาท)

2558 2557 2556
งบกระแสเงินสด งบการเงนิรวม งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ
(ปรบัปรุงใหม)่ (ปรบัปรุงใหม)่

กระแสเงนิสดจากจากกจิกรรมลงทุน :
เงนิใหกู้ย้มืระยะสันแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั(เพิมขนึ) ลดลง - (151.3) 311.5 91.5 (170.0) 3.7
เงนิลงทุนชั วคราว(เพิมขนึ) ลดลง (576.3) - 165.4 - (2,544.6) -
เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุน (336.3) (450.6) (150.8) (2,986.8) (384.1) (724.5)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 27.2 5.4 14.6 8.6 6.7 2.8
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 32.2 2.7 54.3 35.5 9.6 9.6
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน - - 182.5 179.9 4,725.9 1,683.6
เงนิสดรบัจากการเลกิกจิการของบรษิทัย่อย - - 170.7 159.3 - -
เงนิปันผลรบัจากการลงทุน 617.1 792.0 533.4 1,309.3 548.5 735.5
ผลตอบแทนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรอการจาํหน่าย - - - - - 600.3
ดอกเบยีรบั 25.3 14.3 56.1 39.7 132.2 76.5
ค่าความนยิมในการซอืธุรกจิ - - (521.7) - - -
ซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (5.9) - (639.4) (600.0) (223.9) (0.8)
ซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (993.0) (23.1) (3,307.1) (9.1) (325.8) (6.7)
      เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (1,209.7) 189.4 (3,130.5) (1,772.1) 1,774.5 2,380.0

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงนิเพิมขนึ (ลดลง) (10.7) - 254.0 - (83.2) -
เจา้หนทีรสัตร์ซีทีเพิมขนึ (ลดลง) (11.2) (6.5) (27.2) (28.7) 15.2 11.3
เงนิรบัฝากจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนัเพิมขนึ (ลดลง) (24.0) 29.9 46.1 (64.4) (25.1) 153.2
เงนิสดรบัค่าหุน้จากผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 152.4 - 167.2 - - -
จ่ายเงนิปันผล (680.3) (525.0) (751.6) (600.0) (604.0) (450.0)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว - - 340.0 - - -
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (177.2) - (233.3) - (2,202.8) -
เงนิสดจ่ายหนสีนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ (72.4) - (78.7) - (77.0) -
        เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (823.4) (501.6) (283.5) (693.1) (2,976.9) (285.5)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ เพิมขนึ (ลดลง) 127.0 - (186.7) - 181.7 -
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิมขนึ (ลดลง) สุทธิ (264.8) (321.8) (2,715.7) (2,583.2) (130.3) 2,051.1
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 2,871.1 664.7 5,585.8 3,247.9 5,716.0 1,196.8
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 2,606.3 342.9 2,870.1 664.7 5,585.7 3,247.9
ขอ้มลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเตมิ

รายการทไีม่ใชเ่งนิสด :
      รายการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ทียงัไม่ไดจ้่ายชาํระ 127.4 0.3 69.8 - 103.2 -



เอกสารแนบ 5.7
ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย

2558 2557 2556
(ปรบัปรงุใหม่)

อตัราส่วนสภาพคล่อง
(LIQUIDITY RATIO)
    1.อตัราสว่นสภาพคลอ่ง            2.55            3.13            4.79 (เทา่)
    2.อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็            2.12            2.60            4.15 (เทา่)
    3.อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด            0.68            0.43            0.26 (เทา่)
    4.อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีการคา้            5.72            5.79            6.09 (เทา่)
    5.ระยะเวลาเกบ็หนีเฉลยี            63            62            59 (วนั)
    6.อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื          31.67          28.90          19.95 (เทา่)
    7.ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลยี            11            12            18 (วนั)
    8.อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี          10.09            8.79            7.86 (เทา่)
    9.ระยะเวลาชาํระหนี            36            41            46 (วนั)
    10.Cash Cycle            38            33            31 (วนั)
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร
(PROFITABILITY RATIO)
    1.อตัรากาํไรขันตน้          13.86          12.59          12.08 (%)
    2.อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน          12.78          12.11          12.46 (%)
    3.อตัรากาํไรอนื          10.28          10.53          13.08 (%)
    4.อตัราสว่นเงนิสดต่อการทาํกาํไร         113.86          67.50          65.96 (%)
    5.อตัรากาํไรสทุธิ            8.13            9.27            8.66 (%)
    6.อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้            5.06            5.71            5.59 (%)
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน
(EFFICIENCY RATIO)
    1.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์            4.01            4.60            4.18 (%)
    2.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร          20.71          27.87          35.95 (%)
    3.อตัราการหมนุของสนิทรพัย์            0.49            0.50            0.48 (เทา่)
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน
(FINANCIAL POLICY RATIO)
    1.อตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้            0.18            0.16            0.15 (เทา่)
    2.อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบยี          64.27          36.56          20.40 (เทา่)
    3.อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั            0.57            0.19            0.22 (เทา่)
    4.อตัราการจา่ยเงนิปันผล          78.37          43.54          41.39 (%)



เอกสารแนบ 5.8
รายการระหว่างกนัของบริษทั สหยูเนียน จาํกดั (มหาชน) กบั บุคคลทีอาจมีความขดัแย้งในปี 2558

ข้อมูลระหว่างกนั

ชือกลุ่มบุคคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ นโยบายการกาํหนดราคา ความจาํเป็น

(ล ้านบาท)

1 บรษิทั ยูเนียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิปันผลรบั-จา่ย 61.20 จากมตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้

ทมีบีุคคลเกยีวโยงกนั

2 บรษิทั ยูเนียนบรหิารธรุกจิ จาํกดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิปันผลรบั-จา่ย 39.50 จากมตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้

ทมีบีุคคลเกยีวโยงกนั

3 บรษิทั ยูเนียนแคปปิทอล จาํกดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิปันผลรบั-จา่ย 35.61 จากมตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้

ทมีบีุคคลเกยีวโยงกนั

4 บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิปันผลรบั-จา่ย 38.20 จากมตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้ เป็นผลตอบแทนจากการลงทุน

ทมีบีุคคลเกยีวโยงกนั

5 บรษิทั ยูนิไฟเบอร ์จาํกดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิฝาก-เงนิรบัฝาก 34.30 เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ 31 ธนัวาคม 2558

ทมีบีุคคลเกยีวโยงกนั 2 ดอกเบยีคา้งรบั-คา้งจา่ย 0.04 เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ 31 ธนัวาคม 2558

3 เงนิปันผลรบั-จา่ย 23.71 จากมตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้

4 รายไดค้่าบรกิาร 0.01 ราคาตามสญัญา

5 รายได-้ค่าใชจ้า่ยอนื 0.01 ราคาตามสญัญา

6 ดอกเบยีรบั-จา่ย 0.11 องิกบัประเภทและอตัราของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่แหง่หนึง

6 บรษิทั ยูเนียนรวมทุน จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 เงนิปันผลรบั-จา่ย 10.64 จากมตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้

มากกว่า 30%

7 บรษิทั  วนีสัเธรด็  จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 ซอื-ขาย สนิคา้ 16.05 เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

มากกว่า 30% 2 รายไดค้่าเชา่ 0.04 ราคาตามสญัญา

3 รายได-้ค่าใชจ้า่ยอนื 0.05 ราคาตามสญัญา

4 ลูกหนี-เจา้หนี 2.61 เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ 31 ธนัวาคม 2558

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

เป็นผลตอบแทนจากการลงทุน
 ซงึเป็นปกตธิรุกจิ

เป็นผลตอบแทนจากการลงทุน
 ซงึเป็นปกตธิรุกจิ

บรษิทัในกลุ่มมสีภาพคล่องส่วนเกนิ
นํามาฝากกบับรษิทัฯ เพอืบรหิาร
เงนิภายในกลุ่มใหม้ปีระสทิธภิาพ
รวมทังเป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

รวมปรมิาณการจดัซือวตัถุดบิ
เพอือํานาจการต่อรองราคาทีดขีนึ



เอกสารแนบ 5.8
รายการระหว่างกนัของบริษทั สหยูเนียน จาํกดั (มหาชน) กบั บุคคลทีอาจมีความขดัแย้งในปี 2558

ข้อมูลระหว่างกนั

ชือกลุ่มบุคคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ นโยบายการกาํหนดราคา ความจาํเป็น

(ล ้านบาท)

8 บรษิทั  ยูเนียนสปินนิงมลิล ์ จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 รายไดค้่าเชา่ 0.13 ราคาตามสญัญา

มากกว่า 30% 2 รายได-้ค่าใชจ้า่ยอนื 0.05 ราคาตามสญัญา

9 บรษิทั  ยูเนียนซปิ  จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 ซอื-ขาย สนิคา้ 1.88 เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

มากกว่า 30% 2 รายได-้ค่าใชจ้า่ยอนื 0.06 ราคาตามสญัญา

10 บรษิทั  ยูนิอโกร  จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 เงนิปันผลรบั-จา่ย 0.60 จากมตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้

มากกว่า 30%

11 บรษิทั  ยูเนียนชสู ์ จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 เงนิฝาก-เงนิรบัฝาก 37.70 เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ 31 ธนัวาคม 2558

มากกว่า 30% 2 ดอกเบยีคา้งรบั-คา้งจา่ย 0.06 เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ 31 ธนัวาคม 2558

3 ดอกเบยีรบั-จา่ย 0.42 องิกบัประเภทและอตัราของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่แหง่หนึง

12 บรษิทั  ยูเนียนอุตสาหกรรมสิงทอ  จาํกดั (มหาชน) บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 ซอื-ขาย สนิคา้ 315.72 เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

2 เงนิปันผลรบั-จา่ย 1.75 จากมตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้

3 ลูกหนี-เจา้หนี 41.11 เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ 31 ธนัวาคม 2558

4 รายได-้ค่าใชจ้า่ยอนื 0.25 ราคาตามสญัญา

13 บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จาํกดั บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 เงนิกู-้เงนิใหกู้้ 2.00 เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ 31 ธนัวาคม 2558

2 ดอกเบยีคา้งรบั-คา้งจา่ย 0.01 เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ 31 ธนัวาคม 2558

3 ลูกหนี-เจา้หนี 6.99 เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ 31 ธนัวาคม 2558

4 รายไดค้่าเชา่ 1.49 ราคาตามสญัญา

5 ดอกเบยีรบั-จา่ย 0.01 องิกบัประเภทและอตัราของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่แหง่หนึง

6 รายได-้ค่าใชจ้า่ยอนื 0.02 ราคาตามสญัญา

รวมปรมิาณการจดัซือวตัถุดบิ
เพอือํานาจการต่อรองราคาทีดขีนึ

เพอืพฒันาทดีนิทวีา่งเปลา่ของบรษิทัฯ
 ใหเ้กดิประโยชน์เพิมขนึโดยใหเ้ช่าที
เพอืการปลกูยาง

รวมปรมิาณการจดัซือวตัถุดบิ
เพอือํานาจการต่อรองราคาทีดขีนึ

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

บรษิทัในกลุม่มสีภาพคลอ่งสว่นเกนิ
นํามาฝากกบับรษิทัฯ เพอืบรหิารเงนิ
ภายในกลุม่ใหม้ปีระสทิธภิาพ



เอกสารแนบ 5.8
รายการระหว่างกนัของบริษทั สหยูเนียน จาํกดั (มหาชน) กบั บุคคลทีอาจมีความขดัแย้งในปี 2558

ข้อมูลระหว่างกนั

ชือกลุ่มบุคคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ นโยบายการกาํหนดราคา ความจาํเป็น

(ล ้านบาท)

14 บรษิทั  ยูเนียนไพโอเนียร ์ จาํกดั (มหาชน) บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 ซอื-ขาย สนิคา้ 7.45 เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

2 เงนิปันผลรบั-จา่ย 12.30 จากมตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้

3 รายไดค้่าเชา่ 3.31 ราคาตามสญัญา

4 รายได-้ค่าใชจ้า่ยอนื 0.40 ราคาตามสญัญา

5 ลูกหนี-เจา้หนี 0.88 เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ 31 ธนัวาคม 2558

15 บรษิทั ยูเนียนบทัทนึคอรป์อเรชั น จาํกดั กรรมการและผูเ้กียวขอ้ง 1 รายไดค้่าเชา่ 0.01 ราคาตามสญัญา

ถอืหุน้มากกว่า 10% 2 รายได-้ค่าใชจ้า่ยอนื 0.02 ราคาตามสญัญา

3 เงนิปันผลรบั-จา่ย 2.84 จากมตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้

16 บรษิทั  วนีสัชสู ์ จาํกดั บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 เงนิฝาก-เงนิรบัฝาก 8.00 เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ 31 ธนัวาคม 2558

2 ดอกเบยีรบั-จา่ย 0.07 องิกบัประเภทและอตัราของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่แหง่หนึง

3 รายได-้ค่าใชจ้า่ยอนื 0.69 ราคาตามสญัญา

4 รายไดค้่าเชา่ 0.42 ราคาตามสญัญา

5 ดอกเบยีคา้งรบั-คา้งจา่ย 0.01 เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ 31 ธนัวาคม 2558

6 ลูกหนี-เจา้หนี 0.10 เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ 31 ธนัวาคม 2558

ยอดรวมมูลค่ารายการระหว่างกนัในปี 2558 708.83

บรษิทัในกลุม่มสีภาพคลอ่งสว่นเกนิ
นํามาฝากกบับรษิทัฯ เพอืบรหิารเงนิ
ภายในกลุม่ใหม้ปีระสทิธภิาพ

รวมปรมิาณการจดัซอืวตัถุดบิ เพอื
อํานาจการต่อรองราคาทดีขีนึ และ
เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน



เอกสารแนบ 5.9

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรยีน   ทา่นผูถ้อืหุน้

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ทา่น โดยม ีศาสตราจารย์
กติตคิณุ ดร.อจัฉรา จนัทรฉ์าย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวภคนิี  พฤฒธิาํรง และนาย
ชวีนิ ไชยพานิชย ์เป็นกรรมการตรวจสอบ ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุรวม 4 ครัง ซงึคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเ้ขา้รว่มประชมุดงันี

จาํนวนครัง
- ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร.อจัฉรา จนัทรฉ์าย 4
- นางสาวภคนิี พฤฒธิาํรง 4
- นายชวีนิ ไชยพานิชย์ 4

ในการประชมุไดม้กีารหารอืรว่มกบัฝ่ายบรหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีของบรษิทั
ในเรอืงทเีกยีวขอ้ง โดยสรปุสาระในการปฏบิตัหิน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบไดด้งันี

1. การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจาํปี 2558

รว่มกบัฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัช ีในเรอืงของนโยบายการบญัชทีีใช ้รวมถงึการเปลยีนแปลงทสีาํคญั
ในระหว่างปี ความถกูตอ้งเชอืถอืไดข้องรายงานการเงนิการบญัช ี การเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ
และทนัเวลาเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีรบัรองทั วไปและกฎระเบยีบทีเกยีวขอ้ง กอ่นจะใหค้วาม
เหน็ชอบงบการเงนิดงักล่าวเพอืประโยชน์กบันกัลงทนุหรอืผูใ้ชง้บการเงนิ  นอกจากนีคณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัไดป้ระชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการของบรษิทัฯ 1 ครัง เพอืปรกึษาหารอืกนั
อยา่งอสิระถงึขอ้สงัเกต และขอ้คดิเหน็ของผูส้อบบญัชี

2. การสอบทานการกาํกบัดแูลกิจการทีดี
คณะกรรมการตรวจสอบมกีารกาํกบัดแูลบรษิทั ใหป้ฏบิตัถิกูตอ้งตามกฎระเบยีบต่างๆ ไมม่ี

การกระทาํใดๆทีเป็นการฝ่าฝืน กฎระเบยีบของทางการ

3. การสอบทานการบริหารความเสียง
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระชมุรว่มกบัคณะกรรมการบรหิารความเสียงของบรษิทัฯ 1 ครัง

ตลอดจนไดใ้หข้อ้คดิเหน็แกค่ณะกรรมการบรหิารความเสียง คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า บรษิทัฯ
มรีะบบการบรหิารและจดัการความเสียงทเีหมาะสม



4. การสอบทานการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานและพจิารณาอนุมตัแิผนการตรวจสอบภายในประจาํปี

และประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน พบว่าการควบคมุภายในของบรษิทัฯ มคีวาม
เพยีงพอและมคีวามเหมาะสม รวมทังใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการเพิมประสทิธภิาพของ
ระบบการตรวจสอบภายใน

5. การสอบทานรายการระหว่างกนั
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาและใหค้วามเหน็การเขา้ทาํรายการทีเกยีวโยงกนัหรอื

รายการทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูของรายการดงักล่าวตาม
เกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิัทฯ
และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้นและเพยีงพอ

6. การประเมินตนเอง
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระเมนิตนเองเกียวกบัการปฏบิตังิานเป็นรายบุคคล ตามกฎบตัร

ของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏบิตัทิีดขีองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

7. การพิจารณาแต่งต ังผ ู้สอบบญัชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ว่มพจิารณาคณุสมบตัแิละคา่ตอบแทนทีผูส้อบบญัชเีสนอ และ

เหน็ชอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอต่อทีประชมุผูถ้อืหุน้

โดยสรปุ คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามสาํคญักบัการควบคมุภายใน เพือใหบ้รษิทัฯ มกีาร
กาํกบัดแูลกจิการทีด ีมรีะบบควบคมุภายในทีมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ รวมทังการปฏบิตัติามกฎหมาย
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเกยีวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร.อจัฉรา จนัทรฉ์าย)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษิทั สหยเูนียน  จาํกดั (มหาชน)

อจัฉรา จนัทรฉ์าย
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