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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกิจ 

 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ   
 

         บริษัท สหยูเน่ียน จํากัด (มหาชน) ตัง้อยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร ได้จดัตัง้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น       
90 ลา้นบาท และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2518  หลงัจากนัน้มกีารเพิม่
ทุนหลายครัง้ จนกระทัง่ ปัจจุบนัมทุีนจดทะเบียนที่จําหน่ายและชําระแล้ว 3,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญั
จํานวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท เริม่แรกของการประกอบธุรกิจเป็นการดําเนินกิจการลงทุนและ
จําหน่ายผลติภณัฑ์สิง่ทอ อุปกรณ์ตดัเยบ็ พลาสตกิ และมกีารขยายธุรกจิหลายแขนงในเวลาต่อมา ปัจจุบนัแบ่งกลุ่ม
ธุรกิจออกเป็น ธุรกิจสิ่งทอ พลาสติก ยาง โลหะ พลังงาน การค้า โรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ในประเทศจีน เช่น 
อสงัหารมิทรพัย์ เคม ีเป็นต้น เมื่อเวลาเปลี่ยนไป สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง การแข่งขนัทางการค้าทวี
ความรนุแรงมากขึน้ เมื่อปี 2550 บรษิทัฯ มกีารปรบัโครงสรา้งชอ่งทางการจาํหน่ายผลติภณัฑ ์โดยเปลีย่นเป็นใหบ้รษิทั
ในกลุม่ทีเ่ป็นผูผ้ลติสนิคา้ เป็นผูจ้าํหน่ายสนิคา้เองโดยตรง ตามประเภทผลติภณัฑต่์างๆ โดยไมต่อ้งจาํหน่ายผา่นบรษิทั
ฯ ซึ่งทําหน้าที่การตลาดให้เหมอืนในอดีต เพื่อความรวดเรว็ คล่องตวั และแข่งขนัได้ในอุตสาหกรรม ทําให้ปัจจุบนั
บรษิทัฯ มนีโยบายเป็นบรษิทัลงทุน และการคา้ ใหค้าํแนะนําและบรกิารดา้นการจดัการและบรหิารการเงนิ และจาํหน่าย
สนิคา้ของบรษิทัในกลุ่มบางประเภท ปี 2558 บรษิทัเริม่ลงทุนในธุรกจิใหม่ คอื โรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในช่วงกําลงัจะเริม่
ก่อสร้าง ทัง้น้ี กลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น บริษัทย่อย 26 บริษัท บริษัทร่วมค้า 7 บริษัท บริษัทร่วม 22 บริษัท ดังมี
รายละเอยีดต่างๆ ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 13 ขอ้ 14 และขอ้ 15 
 

1.1 คณ ะกรรมการบริษัทฯ  มีการก ําหนด วิส ัยท ัศน์  (VISION) พัน ธ กิจ  (MISSION) 
เป้าหมาย (GOAL) และกลยทุธ  ์(STRATEGY)  ดงันี้ 
 

 วิสยัทศัน์ (VISION) 
 บรษิัทลงทุนชัน้นําที่ได้รบัความเชื่อถือ ที่ลงทุนในธุรกิจหลากหลาย และบรหิารจดัการการลงทุนให้บรษิัท
เจรญิเตบิโต และมคีวามมัน่คงอยา่งยัง่ยนื โดยมผีลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน 
 

 พนัธกิจ (MISSION) 
 * พฒันาธุรกจิทีม่อียู ่ใหเ้ตบิโต แขง็แกรง่ 
 * ต่อยอดธุรกจิทีบ่รษิทัในกลุม่มคีวามชาํนาญ หรอืมอีงคค์วามรู ้
 * จดัการการลงทุนทีม่อียู ่และสรรหาการลงทุนใหม่ๆ  ทีม่ศีกัยภาพระยะยาวและมผีลตอบแทนการลงทุนทีด่ ี
 * เสรมิสรา้งผูบ้รหิารรุน่ใหม่ๆ  ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และมคีวามเป็นผูนํ้า สามารถเขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร 
ทีย่ดึหลกั คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ 
 * สง่เสรมิและใหโ้อกาสบุคลากร ไดม้กีารพฒันาความรู ้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง 
 * ปลกูฝังคา่นิยมองคก์รทีด่อียา่งสบืเน่ือง 
 * กํากบัดูแลกิจการให้มกีารบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล 
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ เพิม่มลูคา่ และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม ต่อบรษิทัฯ ผูเ้กีย่วขอ้ง และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 
ไดแ้ก่ พนกังาน ผูถ้อืหุน้ หรอืนกัลงทุน ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หน้ี คูแ่ขง่ ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ
 
 เป้าหมาย (GOAL) 
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 บรษิทัฯ มเีป้าหมายในการดําเนินธุรกจิ ใหก้ารลงทุนในธุรกจิต่างๆ มรีะบบการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีมคีวาม
เจรญิเตบิโต มุง่มัน่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ภายใตค้า่นิยม คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ 
 

 กลยทุธ  ์(STRATEGY) 
 ลงทุนในธุรกจิทีม่ผีลตอบแทนเหมาะสม โดยคํานึงถงึความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ พรอ้มทัง้ปรบักลยุทธใ์ห้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีอ่าจเปลีย่นแปลงในอนาคต  
 
 1.2  การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่สาํคญั 
 ในปี 2559 และในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง หรอืลกัษณะการประกอบธุรกจิ
อยา่งมนียัสาํคญั มเีพยีงการลงทุนเพิม่ ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มลูผา่นชอ่งทางตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้  
 นิตบุิคคลทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของจํานวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของนิตบุิคคลนัน้ มี
ชื่อ สถานที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ ประเภทธุรกจิ โทรศพัท์ โทรสาร จํานวน และชนิดของหุน้ที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
นิตบุิคคลนัน้ ปรากฏตามเอกสารแนบในภาคผนวก หมายเลขเอกสารแนบ 5.1.2 
 
 1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกล ุ่มบริษทั 
       บรษิทัฯ มโีครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่ม ซึ่งแบ่งตามประเภทกลุ่มธุรกจิต่างๆ โดยมขีอ้มลูสดัสว่นการถอื
หุน้ การลงทุน และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบ หมายเลข 5.1.1 
   
 1.4  ความสมัพนัธก์บักล ุ่มธรุกิจของผ ูถ้ือหุ้นใหญ่ 
 บรษิทัฯ ในกลุ่ม แบ่งเป็นบรษิทัย่อย บรษิัทร่วมค้า บรษิทัร่วม ซึ่งแบ่งการดําเนินธุรกจิตามสายผลติภณัฑ ์
หรอืประเภทธุรกิจ ซึ่งอาจมผีู้ถือหุ้นใหญ่ในบางบรษิัทถือหุ้นในรูปของนิติบุคคล  รายการธุรกิจระหว่างกนัเป็นไป
ตามปกตทิางการคา้ทัว่ไป ซึง่ไมม่กีารแขง่ขนักนั ตลอดจนไมม่ลีกัษณะการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการต่างๆ ของ
ทุกนิตบุิคคลดาํเนินงานเพือ่ประโยชน์สงูสดุขององคก์รนัน้ๆ เป็นหลกั ทัง้น้ี รายละเอยีดของรายการระหวา่งกนั ปี 2559 
ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ที ่12 เรือ่งรายการระหวา่งกนั และเอกสารแนบหมายเลข 5.8 แลว้ 
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2.  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
           

            บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิดา้นการลงทุนเป็นหลกั และจาํหน่ายสนิคา้ของบรษิทัในกลุม่บางผลติภณัฑ ์เชน่ เทป
กาว บรษิทัในกลุ่มทีป่ระกอบธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ ธุรกจิสิง่ทอ พลาสตกิ ยาง โลหะ คอมพวิเตอร ์โรงแรม นอกจากน้ีมกีาร
ลงทุนในธุรกจิพลงังานทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ลงทุนในธุรกิจเคม ีโรงงานพรมรถยนต์ อสงัหารมิทรพัย ์ และ
อื่นๆ ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  ทัง้น้ีในปีที่ผ่านมา บรษิทัฯ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุ้น การ
จดัการ หรอืการประกอบธุรกจิอย่างมนีัยสําคญั  โดยขอ้มูลดงักล่าวปรากฏตามรายละเอยีดในหวัขอ้ “โครงสรา้งการ
จดัการ” 
 ตัง้แต่ปี 2558 บรษิทัฯ เริม่มกีารลงทุนเพิม่ในธุรกจิใหม ่คอื ธุรกจิโรงพยาบาล ซึง่เป็นโครงการรว่มทุน โดย
มโีครงการเงนิลงทุนรวม 1,800 ลา้นบาท มทุีนจดทะเบยีน 847.25 ลา้นบาท สดัสว่นการลงทุนของบรษิทัรอ้ยละ 47.21 
รายละเอยีดปรากฏตามขอ้มลูทีไ่ดเ้ปิดเผยผ่านชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 
 นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบรษิทัในกลุ่ม คอื ตัง้แต่ปี 2550 เป็นต้นมา มกีารกําหนดใหบ้รษิทัใน
กลุ่มทีเ่ป็นบรษิทัผลติสนิคา้เป็นผูด้ําเนินการจาํหน่ายสนิคา้เอง ยกเวน้ บางผลติภณัฑ์ที่บรษิทัฯ เป็นคู่สญัญากบัลูกคา้ 
ทัง้น้ีเพื่อปรบักลยุทธก์ารแขง่ขนัใหม้คีวามคล่องตวัและทนัเหตุการณ์  อน่ึง ขอ้มลูการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทั
ยอ่ย บรษิทัร่วมคา้และบรษิทัร่วม ทีด่ําเนินงานอยู่ในปัจจุบนั และสดัสว่นการถอืหุน้ ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ ปี 2559  ขอ้ 2 ขอ้ 13 ขอ้ 14 และขอ้ 15    
 นอกจากน้ี บรษิทัฯ มโีครงสรา้งรายได ้ตามสายผลติภณัฑ ์ซึง่มมีากกวา่ 1 กลุม่ ไดแ้สดงขอ้มลูของรายไดท้ี่
ไดจ้ากแต่ละกลุ่มธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 5.1  และสามารถดูขอ้มลูผล
การดาํเนินงานตามแต่ละสว่นงานในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 30 เรือ่งสว่นงานดาํเนินงาน 
 

การประกอบธรุกิจ แบง่ตามสายผลติภณัฑ ์หรอืกลุม่ธุรกจิหลกัไดด้งัน้ี  
 

ก.  กลุ่มอตุสาหกรรมการผลิตและการบริการ 
 
 

1. ธรุกิจส่ิงทอ และผลิตภณัฑเ์สื้อผา้สาํเรจ็รปู 
 
 

1.1  บริษทัหลกัประเภทธรุกิจสิ่งทอ 
 

1.1.1  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 

 ผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทั คอื ผา้ทอ ซึง่ผลติตามความตอ้งการของลกูคา้ โดยมทีัง้ผา้ฝ้าย 100% ผา้ฝ้ายผสม

โพลเีอสเตอร ์และ/หรอืใยสงัเคราะห์อื่นๆ ที่มคีุณลกัษณะเฉพาะสาํหรบันําไปใช้เป็นวตัถุดบิในการผลติผ้าสาํหรบัชุด

ทาํงานทัว่ไป และผา้ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมอื่น  

 บรษิทัฯ ไมม่ปัีจจยัสาํคญัทีม่ผีลกระทบต่อโอกาสหรอืขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกจิ 
 

1.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 

1.1.2.1   นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์
 

 กลยทุธก์ารแข่งขนั  ไดแ้ก่ “การรกัษาลกูคา้ปัจจุบนัและเพิม่ปรมิาณการขายกบัลกูคา้กลุ่มน้ี รวมถงึการเพิม่
ขีดความสามารถการขายและการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้า โดยยังคงมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า             
ทัง้ทางดา้นคุณภาพ ปรมิาณ และกาํหนดระยะเวลาสง่มอบสนิคา้ตามกาํหนด” 

 ลกัษณะลกูค้า ไดแ้ก่ บรษิทัหรอืโรงงานอุตสาหกรรมทีนํ่าผลติภณัฑข์องบรษิทัไปใชเ้ป็นวตัถุดบิเพือ่ผลติต่อ 



 4
 

 กล ุ่มล ูกค้าเป้าหมาย  ได้แก่ บรษิทัหรอืโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ในและต่างประเทศที่สนิคา้มตีราสนิคา้หรอื
เครือ่งหมายการคา้ซึง่เป็นทีรู่จ้กัในระดบันานาประเทศ 
 

 การจาํหน่ายและช่องทางการจ ําหน่าย  บรษิัทจําหน่ายสนิค้าโดยตรงให้กับลูกค้าทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยมสีดัส่วนมูลค่าการขายในประเทศ และต่างประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 16 และ 84  โดยมกีารส่งออก
สนิคา้ใหแ้ก่ประเทศในกลุม่ประชาคมยโุรป และญีปุ่่ น 
 บรษิทัไมม่กีารพึง่พงิลกูคา้รายใดรายหน่ึงเกนิ 30% ของรายไดร้วม 
 

1.1.2.2   ภาวะการแข่งขนั 
 

 จาํนวนค ู่แข่ง ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มปีระมาณ 15 ราย 
 

 ขนาดของบริษัทฯ เมื่อเทียบกบัคู่แข่ง อยู่ในระดบัปานกลาง บรษิัทมกีําลงัการผลติที่เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของลกูคา้ในปัจจุบนั 
 

สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของบรษิทัยงัเป็นที่น่าเชื่อถอืของลูกค้า ในเรื่องคุณภาพ และการ  
สง่มอบ อยา่งไรกต็าม เพือ่เสรมิสรา้งใหบ้รษิทัฯ สามารถยนืหยดัอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื บรษิทัฯจะตอ้งมุง่ม ัน่ทีจ่ะปรบัตวัตาม
สภาวะเศรษฐกจิและการแขง่ขนั ดว้ยการดาํเนินการดงัน้ี 

 บรหิารจดัการตน้ทุน ทัง้วตัถุดบิ ตน้ทุนการผลติ และตน้ทุนในการขายและบรหิาร 
 พฒันาบุคลากรใหม้คีวามพรอ้ม และความสามารถในการปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์ 
 พฒันาระดบัคุณภาพและประสทิธภิาพการผลติใหส้งูขึน้ 
 บรหิารจดัการ ควบคุมการผลติเพือ่สง่มอบใหต้รงเวลา และ Lead time ในการสง่มอบสัน้ลง 
 เสรมิสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ีและต่อเน่ืองกบัคูค่า้ 

 

แนวโน้มภาวะอ ุตสาหกรรม ตลาดในประเทศน่าจะได้รบัผลดจีากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิภายในประเทศ 
ประกอบกบัความตอ้งการเสือ้ผา้สดีําทีข่ยายตวัต่อเน่ืองจากช่วงปลายปี 2559 หรอืการสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการพฒันา
ผลติภณัฑท์ีใ่ชว้ตัถุดบิภายในประเทศ เป็นตน้ สว่นแนวโน้มการสง่ออกคาดวา่จะขยายตวัไดไ้ม่มากนกั เน่ืองจากภาวะ
เศรษฐกิจในตลาดคู่ค้าหลกัยงัชะลอตวัต่อเน่ือง และยงัมปัีจจยัเสี่ยงที่จีนและไต้หวนัเขา้ไปลงทุนใน สิง่ทอต้นน้ําใน
เวยีดนาม ซึ่งอาจทําใหค้วามต้องการนําเขา้สนิคา้จากไทยลดลง โดยเฉพาะสนิคา้เสน้ดา้ย ผา้ผนื เป็นต้น นอกจากน้ี 
ปัจจยัที่ต้องให้ความสาํคญัอย่างต่อเน่ืองในปี 2560 ประกอบด้วย แนวโน้มการคา้โลกที่ยงัมคีวามไม่แน่นอนจากการ
ดาํเนินนโยบายดา้นการคา้ของสหรฐัฯ การขอแยกตวัของสหราชอาณาจกัรจากสหภาพยุโรป (Brexit), การฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ที่อาจไม่เป็นไปตามความคาดหมาย รวมทัง้แนวโน้มการปรบัขึ้นอตัราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรฐัฯ ทีอ่าจสง่ผลต่อตน้ทุนราคาวตัถุดบิ เป็นตน้ 
 

สภาพการแข่งขนัในอนาคต  ราคาขายยงัเป็นปัจจยัสาํคญัในการตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้ ถงึแมว้า่ สนิคา้ของ
บริษัทฯ จะมีความได้เปรียบในเรื่องคุณภาพ และการส่งมอบที่ตรงเวลา แต่จะเสียเปรียบคู่แข่งจากประเทศที่มี
ค่าแรงงานตํ่า และเป็นผูผ้ลติวตัถุดบิหลกัเอง เช่น ฝ้าย ฯลฯ ดงันัน้ ยงัคงมสีภาพการแข่งขนัสงูในอนาคต ซึ่งบรษิทัฯ
จะตอ้งปรบัตวัตามมาตรการทีก่ล่าวขา้งตน้ 
 
 

1.1.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 

1.1.3.1   การจดัให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑเ์พื่อจาํหน่าย 
 

 บรษิทัมโีรงงานผลติสนิคา้ จาํนวน 1 แหง่ ตัง้อยูเ่ลขที ่205 หมู ่4 ถนนสขุมุวทิ (กม.39.5) ตาํบลบางปใูหม ่
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ 

กาํลงัการผลิต 
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1.  ปัน่ด้าย 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

กาํลงัการผลิต (พนัปอนด )์ 14,400 15,600 15,600 

ผลิตจริง          (พนัปอนด )์ 
 

12,948 13,033 13,300 
 

2.  ทอผา้ 
 

 
ปี 2559 

 
ปี 2558 

 
ปี 2557 

กาํลงัการผลิต (พนัเมตร) 20,400 23,400 23,400 

ผลิตจริง          (พนัเมตร) 15,631 15,635 17,158 
 

นโยบายการผลิตที่สาํคญั 
 

 บรษิทัมุง่เน้นผลติสนิคา้สิง่ทอประเภท Workwear ทีเ่หมาะสมกบัขดีความสามารถของกระบวนการผลติ ตาม
คาํสัง่ซือ้ของลกูคา้ 
 

การจดัหาวตัถดุิบ 
 

 วตัถดุิบหลกัทีใ่ชใ้นการผลติ ไดแ้ก่ ฝ้าย ตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศ 100% สว่นเสน้ใยสงัเคราะหส์ามารถหา
ซือ้ไดจ้ากผูผ้ลติภายในประเทศเป็นหลกั และนําเขา้จากต่างประเทศบางสว่น 
 

 สภาพปัญหาวตัถดุิบ  
 

 การจดัหาวตัถุดบิ อาจมขีอ้จาํกดับางประการ  
 -  การจดัหาวตัถุดบิหลกัประเภทฝ้าย ซึ่งเป็นผลผลติทางการเกษตรขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ต้องนําเขา้จาก
ต่างประเทศ มคีวามผนัผวนดา้นปรมิาณตามฤดูกาลในแต่ละปี รวมถงึสภาวะราคาในตลาดโลก และอตัราแลกเปลีย่น
ดว้ย 
 -  การจดัหาเสน้ใยสงัเคราะห ์บางครัง้ตอ้งเปลีย่นซพัพลายเออรร์ายใหม่ เน่ืองจากซพัพลายเอรร์ายเดมิหยุด
ดําเนินงานหรอืเปลี่ยนสายการผลติ มผีูผ้ลติน้อยราย เน่ืองจากผลติสนิคา้ที่มคีุณสมบตัแิตกต่างกนั ส่งผลให้ราคาผนั
แปรไปตามชนิดของผลติภณัฑแ์ละกลไกของตลาด 
 

       จาํนวนผูจ้าํหน่ายวตัถดุิบ  ในปี 2559 ไดส้ ัง่ซือ้วตัถุดบิจากผูจ้าํหน่าย รวม 6 ราย 
  

      สดัส่วนการซื้อวตัถดุิบ  ในประเทศต่อต่างประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 42 : 58 
 

     การพึ่งพิงผ ูจ้ดัจาํหน่าย  ไมม่กีารพึง่พงิผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหน่ึงเกนิ 30% ของยอดซือ้รวม   
 

1.1.3.ข   ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
 

 บรษิทัไดป้ฏบิตัติามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจดัสิง่ปฏกิูล หรอืวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 
ผลการปฏิบตัิงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ไม่มขีอ้พพิาทหรอืถูกฟ้องรอ้งเกี่ยวกบั
สิง่แวดลอ้มแต่อยา่งใด 
 

1.1.4  งานที่ยงัไม่ส่งมอบ   ไมม่ ี
 
 
 

1.2  บริษทัหลกัประเภทผลิตภณัฑเ์สื้อผา้สาํเรจ็รปู 
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1.2.1  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 

      บรษิัทประกอบธุรกิจด้านการผลติ การจดัจําหน่าย ผลิตภณัฑ์เสื้อผ้าสําเรจ็รูป โดยได้ดําเนินการผลิต
สนิคา้เพือ่สนองความตอ้งการของลกูคา้ 2 กลุม่หลกั คอื 
 

1. สนิค้าประเภทชุดทํางาน ประกอบด้วย ชุดทํางานโดยทัว่ไป ชุดทํางานตามวชิาชพี และชุดทํางาน

แบบพเิศษ ทีใ่ชผ้า้กนัไฟ กนัน้ํา กนัน้ํามนั ชุดทาํงานแบบพเิศษทีต่อ้งผา่นกรรมวธิกีารผลติเพือ่กนัยบั  

2. สนิค้าประเภทแฟชัน่ ประกอบด้วย เสื้อเชิ้ตทําจากผ้าทอ เสื้อโปโลทําจากผ้ายดื เสื้อผ้าขายตาม 

Catalog  

ปัจจยัสาํคญัที่ม ีผลกระทบต่อโอกาส หรือข้อจาํกดัการประกอบธรุกิจ  
 

1) สภาวะเศรษฐกจิของประเทศผูซ้ื้อ คอื รายไดบ้างสว่นมาจากการสง่ออก จงึตอ้งผนัแปรตามสภาวะ
เศรษฐกจิของประเทศผูซ้ื้อ ซึ่งปัจจุบนัยงัคงชะลอตวั โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป รวมถงึผลกระทบจาก
การขอแยกตวัของสหราชอาณาจกัรจากสหภาพยโุรป (Brexit) 

2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ลูกค้าทุกรายจะให้ Lead Time ในการสัง่ซื้อน้อยลง 
และสัง่ซื้อสนิคา้ตามจํานวนที่ต้องการไม่มกีารสตอ็กสนิคา้ นอกจากนัน้ ลูกคา้ยงัมกีารออกแบบสนิคา้ใหม่ตลอดเวลา
เพือ่กระตุน้ความตอ้งการในการบรโิภค ดงันัน้ สง่ผลกระทบทาํใหป้รมิาณการขายต่อครัง้ลดลง 

3) ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ยงัเป็นปัญหาต่อเน่ืองถงึแมว้า่ค่าแรงในประเทศไทยจะสงูกวา่ประเทศ
คู่แข่ง แต่กย็งัประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทุกระดบัโดยเฉพาะแรงงานที่มทีกัษะฝีมอืสงู ถงึแมว้่าจะมแีรงงาน
ต่างชาตเิขา้มาทดแทน แต่แรงงานต่างชาตจิะเปลีย่นงานตลอดเวลา ทาํใหม้ผีลกระทบต่อความต่อเน่ืองในการผลติ 

 

1.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
1.2.2.1  นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์
 

กลยทุธก์ารแข่งขนั บรษิทัฯ มุง่ผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพสงู หรอืสนิคา้ทีม่นีวตักรรม เพือ่เป็นการเลีย่ง
การแขง่ขนั กบัประเทศเพื่อนบา้นทีม่คี่าแรงถูกกว่า โดยเน้นผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนอง
ความพงึพอใจของลกูคา้และสรา้งความแตกต่างในผลติภณัฑ ์โดยมตีน้ทุนตํ่ากวา่คูแ่ขง่ขนั 

ลกัษณะลกูค้า บรษิทัฯ มลีกูคา้แยกเป็น 2 กลุ่มหลกั ตามประเภทของผลติภณัฑ ์คอื 
1.  สนิค้าประเภทชุดทํางาน ได้แก่ ชุดทํางาน ลูกค้าที่ซื้อสนิค้าประเภทนี้ จะเป็นตวัแทนจําหน่าย 

ผูข้ายสง่ เป็นการซื้อเพือ่นําไปจําหน่ายต่อโดยใชเ้ครือ่งหมายการคา้ของผูซ้ือ้ และลกูคา้ซึง่เป็นผูใ้ชโ้ดยตรง เช่น ใชเ้ป็น

ชุดทาํงานของพนกังาน ในบรษิทัฯของลกูคา้  

2.  สนิคา้ประเภทแฟชัน่ ไดแ้ก่ เสือ้เชิต้ เสือ้โปโล ฯลฯ ซึง่ลกูคา้ทีซ่ื้อสนิคา้ประเภทน้ี จะเป็นตวัแทน

จาํหน่าย ผูข้ายสง่ เป็นการซือ้เพือ่นําไปจาํหน่ายต่อโดยใชเ้ครือ่งหมายการคา้ของผูซ้ือ้ 

กล ุ่มลกูค้าเป้าหมาย  
1. สนิคา้ประเภภชุดทาํงาน ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย คอื ลูกคา้ทีข่ายตรงใหผู้บ้รโิภคคนสดุทา้ย กลา่วคอื 

ลกูคา้จะเป็นผูก้ระจายสนิคา้ไปตามรา้นต่างๆ เพือ่ใหผู้บ้รโิภคคนสดุทา้ยมาซือ้ไปใชใ้นลกัษณะการขายปลกี 
2.  สนิคา้ประเภทแฟชัน่ ลกูคา้เป้าหมายจะเป็นผูท้ีข่ายสนิคา้ Brand name 
ลกูคา้ทีเ่ป็นโรงงานซื้อไปเพื่อเป็นชุดทาํงานของพนักงาน  ลกูคา้กลุ่มน้ีจะเป็นโรงงานหรอืบรษิทัฯ ที่

ตอ้งการสนิคา้คุณภาพสงู  
 
 

  การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
  บรษิัทฯ มุ่งที่จะขายให้กบัลูกค้าโดยตรง เน่ืองจากบรษิัทฯ ต้องการจดัทําสนิค้าให้ตรงกบัความ
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ต้องการของลูกค้าหลกั และมกีารร่วมพฒันาสนิค้าใหม่ ถงึแมว้่าลูกค้าบางรายจะม ีBuyer Agent เขา้มาเกี่ยวขอ้งแต่
บรษิทัฯ กม็กีารตดิต่อโดยตรงกบัลกูคา้เกีย่วกบัตวัผลติภณัฑแ์ละราคา 
 

  สดัส่วนการจดัจาํหน่ายในประเทศและส่งออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ 
- สดัสว่นการจาํหน่ายในประเทศ คดิเป็น    17 %  
- สดัสว่นการจาํหน่ายต่างประเทศ คดิเป็น   83 %  
- ตลาดต่างประเทศประกอบดว้ย ประเทศแถบสแกนดเินเวยี ยโุรป และญีปุ่่น 
- การพึง่พงิลกูคา้ ไมม่กีารพึง่พงิลกูคา้รายใดรายหน่ึง เกนิ 30 % ของรายไดร้วม 
 

1.2.2.2   ภาวะการแข่งขนั 
 

  จาํนวนค ู่แข่งขนัโดยประมาณ อุตสาหกรรมเสือ้ผ้าสาํเรจ็รูปในประเทศไทย มผีูผ้ลติรายใหญ่และ
รายเลก็ไม่ตํ่ากวา่ 100 ราย ซึ่งมกีลุ่มลูกคา้เป็นของตนเอง การแขง่ขนัจงึเป็นการแขง่ขนัเพื่อรกัษาลกูคา้ของตนเองไว ้
จงึตอ้งพฒันาทัง้ดา้นสนิคา้ ดา้นการผลติ และตน้ทุน ดงันัน้ การพฒันาปรบัปรุงคุณภาพบุคลากรคอืจุดสาํคญัทีบ่รษิทั
จะตอ้งดาํเนินการอยูต่ลอดเวลา 
 

  ขนาดของบริษทัเมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่รายอื่นๆ ในประเทศไทย ถอืวา่เป็นขนาดกลาง 
 

แนวโน้มสภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต     
  อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป เป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพาการใช้แรงงานเป็นหลัก และเป็น
อุตสาหกรรมที่ต้องใช้พนักงานที่มีความชํานาญ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง โดยภาพรวมแนวโน้มสภาวะ
อุตสาหกรรม คาดวา่ไมข่ยายตวั แต่มกีารแขง่ขนัสงู 
  สภาพการแขง่ขนัในอนาคต อุตสาหกรรมเสือ้ผา้สาํเรจ็รปูของประเทศไทย คาดวา่อยูใ่นสภาวะชะลอ
ตวั เน่ืองจากตน้ทุนค่าแรงสงูกวา่ประเทศเพื่อนบา้น ไดแ้ก่ ประเทศจนี เวยีตนาม และประเทศเปิดใหม่ในอาเซยีน เช่น 
ลาว กมัพชูา เมยีนมาร ์นอกจากน้ี ยงัมปัีจจยัการขาดแคลนแรงงานทีม่ฝีีมอืในอุตสาหกรรม สง่ผลใหส้ภาพการแขง่ขนั
สงูในอนาคต  
 

1.2.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
1.2.3.1   การจดัให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑเ์พื่อจาํหน่าย 

  บรษิทัฯ มโีรงงานผลติสนิคา้ จํานวน 1 แห่ง ตัง้อยู่เลขที ่205 หมู ่4 ถนนสขุุมวทิ (กม. 39.5) ตําบล
บางปใูหม ่อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ 
 

การจดัหาวตัถดุิบ 
 

วตัถดุิบหลกั เฉพาะเสือ้ผา้สาํเรจ็รปู แยกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
 1. ผา้ 
 2. อุปกรณ์การตดัเยบ็ 
 
 

 สดัส่วนการซื้อวตัถดุิบ 
  บรษิทัฯ จดัหาผา้จาก 2 แหล่ง คอื การนําเขา้จากต่างประเทศ ซึง่ซือ้ตามทีล่กูคา้เป็นผูก้าํหนดแหล่ง
ซือ้ในอตัรารอ้ยละ 43.94 และการซือ้ภายในประเทศ ในอตัรารอ้ยละ  56.06 
  ทัง้น้ี ไมม่กีารพึง่พงิผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหน่ึง เกนิ 30 % ของยอดซือ้รวม 
 

1.2.3.2   ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
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  ปกต ิอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเรจ็รูปจะไม่สรา้งมลภาวะให้เกิดปัญหาต่อสิง่แวดล้อม อย่างไรก็ตาม
บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัของทางราชการโดยเครง่ครดั ผลการปฏบิตังิานในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา เป็นไป
ตามทีก่ฎหมายกาํหนด ไมม่ขีอ้พพิาทหรอืถกูฟ้องรอ้งเกีย่วกบัเรือ่งสิง่แวดลอ้มแต่อยา่งใด 
 

1.2.4   งานที่ยงัไม่ส่งมอบ   ไมม่ ี
  

2. ธรุกิจพลาสติก ยาง และโลหะ 
 

2.1  บริษทัหลกัโรงงานอตุสาหกรรมผลิตพลาสติก 
 

2.1.1   ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ แยกตามประเภทลกูคา้ทีจ่า้งผลติมดีงัน้ี 
        1.  ช้ินส่วนพลาสติก ประกอบดว้ย ชิน้สว่นยานยนต์  ชิ้นสว่นเครื่องใชไ้ฟฟ้า ชิน้สว่นพลาสตกิสาํหรบั

ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นครวัเรอืน และชิน้สว่นกระตกิน้ํา เป็นตน้ 
  2.  แม่พิมพฉี์ดพลาสติก  เพื่อสนบัสนุนการผลติชิน้สว่นพลาสตกิ ประกอบดว้ย แมพ่มิพท์ีเ่ป็นชิน้สว่น

ยานยนต์ แม่พมิพท์ี่เป็นชิน้ส่วนเครื่องใชไ้ฟฟ้า และแม่พมิพอ์ื่นๆ ที่ลูกคา้เป็นผูจ้า้งทํา โดยบรษิทันําเทคโนโลย ีCAD 
(Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufacturing) และ CAE (Computer Aided Engineering) มา
ใชใ้นการออกแบบและผลติแมพ่มิพโ์ดยใชเ้ทคโนโลยกีารขึน้รปูแมพ่มิพด์ว้ยความเรว็สงู (High Speed Machining) 

3.  งานพ่นสีพลาสติก สาํหรบัชิน้งานพลาสตกิในขอ้1 ซึง่ตอ้งการความสวยงามทัง้สแีหง้เรว็และแหง้ชา้ 
 

บรษิทัไมม่ปัีจจยัสาํคญัทีม่ผีลกระทบต่อโอกาส หรอืขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกจิ 
 

2.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
2.1.2.1  นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรอืบริการที่สาํคญั 

 

 กลยทุธก์ารแข่งขนั 
     บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการที่จะผลติสนิค้าที่มคีุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในด้านของ

ราคาที่แข่งขนัได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา และคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
สิง่แวดลอ้ม และความปลอดภยัภายในองคก์ร 
 

 ลกัษณะล ูกค้า ได้แก่ บรษิัทหรอืโรงงานอุตสาหกรรมที่นําชิ้นส่วนไปใช้ในการประกอบรถยนต ์
จกัรยานยนต ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และกลุม่อุตสาหกรรมอื่นๆ เชน่ เครือ่งใชใ้นครวัเรอืน เฟอรนิ์เจอร ์และเครือ่งใชส้าํนกังาน 
 

 กลุ่มล ูกค้าเป้าหมาย  ได้แก่ บริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตรถยนต์ จกัรยานยนต์ที่มี
ชื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัในระดบันานาประเทศ 

 

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  บรษิทัรบัจ้างการผลติและขายโดยตรงให้กบัลูกค้า ซึ่ง
ลูกคา้ดงักล่าวมฐีานการผลติสว่นใหญ่อยู่ในประเทศ มสี่วนน้อยเท่านัน้อยู่ต่างประเทศ โดยในปี 2559 มสีดัส่วนมูลค่า
การขายต่างประเทศรอ้ยละ 3 ในประเทศรอ้ยละ 97   
 

  บรษิทัมกีารสง่ออกสนิคา้ ไปยงัประเทศในแถบเอเชยี ยโุรป อเมรกิาใต ้และออสเตรเลยี 
 

  ในปี 2559 บรษิทัฯ มรีายได้จากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่มากกว่ารอ้ยละ 10 ของรายได้รวม จากกลุ่ม
ลกูคา้ 2 กลุ่ม คอื กลุม่รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ 

  สดัสว่นการจาํหน่ายในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา มสีดัสว่นรอ้ยละของยอดขายรวมแบ่งตามกลุ่มลกูคา้
หรอืผลติภณัฑ ์ไดด้งัน้ี 

 
กล ุ่มผลิตภณัฑ ์                               ปี 2559 (%)     ปี 2558 (%)      ปี 2557 (%)          
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1. ชิน้สว่นพลาสตกิ           91.10           88.13 90.37             
2. ผลติแมพ่มิพ ์                   2.32                6.02 2.78                   
3. รายไดอ้ื่นๆ                                  6.58    5.85 6.85                

                                         รวม               100.00  100.00 100.00                
  

 บรษิทัฯ ไมม่กีารพึง่พงิลกูคา้รายใดรายหน่ึงเกนิ 30 % ของรายไดร้วม  
 

2.1.2.2  ภาวะการแข่งขนั    
 

สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม  
 

ในปี 2558 มกีารแขง่ขนัค่อนขา้งรุนแรง โดยเน้นในดา้นราคา คุณภาพของงาน และการสง่มอบทีต่รงต่อเวลา 
ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั รวมทัง้การยา้ยฐานการผลติของผูผ้ลติชิน้ส่วนในต่างประเทศเขา้มาในประเทศ
ไทย ทําใหแ้นวโน้มการแขง่ขนัยิง่ทวคีวามรุนแรงเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากคู่แขง่เหล่านัน้ทีย่า้ยฐานมาจากต่างประเทศ มี
ความสมัพนัธ์อนัดีกับลูกค้าของบรษิัทฯ ทําให้เพิ่มจํานวนคู่แข่งขนั รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาใช้ใน
กระบวนการผลติของคูแ่ขง่ดว้ย 
  ในปี 2559 คาดวา่สภาวะเศรษฐกจิและความเชื่อมัน่ทางดา้นการเมอืงมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ สง่ผลใหย้อดการสัง่ซือ้
ของบรษิทัฯ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 ในขณะเดยีวกนัการแขง่ขนัดา้นราคามแีนวโน้มสงูขึน้  
 ปัจจุบนั บรษิทัมคีูแ่ขง่ทางการคา้หลกัๆ แบ่งแยกตามกลุม่ธุรกจิ ดงัน้ี 
 -  กลุม่อุตสาหกรรมรถยนต ์คูแ่ขง่ขนัหลกัม ี12 ราย เทา่กบัปีทีผ่า่นมา 
 -  กลุม่อุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต ์คูแ่ขง่ขนัหลกัม ี15 ราย เพิม่ขึน้จากปีทีผ่า่นมาซึง่ม ี8 ราย 
 -  กลุม่อุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้า คูแ่ขง่ขนัหลกัม ี15 ราย เทา่กบัปีทีผ่า่นมา 
 -  กลุม่อุตสาหกรรมอื่นๆ อาท ิเชน่ อุตสาหกรรมเครือ่งใชใ้นครวัเรอืน คูแ่ขง่ขนัหลกัม ี6 ราย เทา่กบัปีทีผ่า่นมา 
 
 

แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
 

          แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขง่ขนัในปี 2560 คาดว่าภาพรวมสภาวะเศรษฐกจิยงัคงมแีนวโน้ม
ชะลอตวั โดยเฉพาะในภาคการผลติรถยนต์และจกัรยานยนต์ ส่งผลใหย้อดการสัง่ซื้อของบรษิทัฯ มแีนวโน้มชะลอตวั 
หรอืทรงตวั ในกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์และจกัรยานยนต์ โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศ ที่มผีลกระทบ       มาตัง้แต่ปี 
2558 จนถงึปี 2559 และคาดว่า จะมผีลกระทบไปจนถงึกลางปี 2560 ซึ่งจะถงึช่วงครบกําหนดระยะเวลาการถอืครอง
รถยนต์ตามโครงการรถยนต์คนัแรก  ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ เศรษฐกิจภายในประเทศฟ้ืนตวัรวมถงึอุตสาหกรรมยาน
ยนตด์ว้ย   
 

2.1.3  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 

           การจดัใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑเ์พื่อจาํหน่าย บรษิทัมโีรงงานอุตสาหกรรมผลติพลาสตกิ จาํนวน 2 โรงงาน ซึง่
ตัง้อยูท่ี ่ 

1. เลขที ่11/1 ซอยเสรไีทย 62 แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพมหานคร 
2. เลขที ่99/8 หมู ่5 ถ.บางนา-ตราด (กม.38) ต.บางสมคัร อ.บางปะกง จ. ฉะเชงิเทรา  24180    

 

  2.1.3.1  ปริมาณการผลิต  คดิเป็นจาํนวนชัว่โมงการทาํงานของเครือ่งจกัร   
 
 
 
 

                        ปี 2559  ปี 2558      ปี 2557    

กําลงัการผลติเตม็ที ่ 684,000 676,800       676,800              
ชัว่โมงการทาํงานของเครือ่งจกัร (ช.ม.)                                                      
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ปรมิาณการผลติจรงิ                                            376,187 413,200       428,015                         
ชัว่โมงการทาํงานของเครือ่งจกัร (ช.ม.)                                                     
อตัราการใชก้าํลงัการผลติ %                 55     61         63                     
อตัราการเพิม่ (ลด) ของปรมิาณการผลติ %         (8.96)      (3.46)       (2.71)                    
จาํนวนกะ ทีผ่ลติไดค้อื 3 กะ  จาํนวนกะทีผ่ลติจรงิ คอื 3 กะ 
หมายเหต :ุ ในปี 2559 มกีารจาํหน่ายเครือ่งจกัรที ่หมดสภาพออกไปและซือ้เครือ่งจกัรใหมม่าทดแทน  
 

นโยบายการผลิตที่ส าํคญั  บรษิทัมนีโยบายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ ราคา 
การส่งมอบ และความต้องการทางเทคนิคต่างๆ ที่ลูกคา้รอ้งขอ เช่น การตรวจสอบสารปนเป้ือนต่างๆ ที่มใีนวตัถุดบิ 
เพือ่แน่ใจวา่ชิน้สว่นทีผ่ลติออกไปจะไมม่ผีลในทางลบต่อผูบ้รโิภค  

 

 การจดัหาวตัถดุิบและผ ูจ้าํหน่าย 
 

     วตัถุดบิที่สาํคญั คอื เมด็พลาสตกิ ไม่สามารถที่จะหาวสัดุอื่นมาทดแทนได ้ ซึ่งแหล่งที่มาของวตัถุดบิ มกีาร
สัง่ซือ้จากในประเทศ  และต่างประเทศ ทัง้น้ี  ผลการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีไมม่ผีลกระทบต่อการใชว้ตัถุดบิ 
 

 สภาพปัญหาเกี่ยวกบัการใช้วตัถดุิบ 
 

     ปัญหาสาํคญัทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อวตัถุดบิ คอื ราคาน้ํามนั ซึ่งเป็นปัจจยัทีอ่าจทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงราคา
ของเมด็พลาสตกิทีเ่ป็นวตัถุดบิหลกั  
        

 ผูจ้าํหน่ายวตัถดิุบและจาํนวนสดัส่วนการซ้ือภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

            สัดส่วนในการสัง่ซื้ อวัต ถุดิบภายในประเทศ  100% โดยสัง่ซื้ อจากผู้จําห น่ายจํานวนหลายราย         
 บรษิทัไมม่กีารพึง่พงิการซือ้วตัถุดบิจากผูจ้าํหน่ายรายใดรายหน่ึงเกนิกวา่รอ้ยละ 30 ของมลูค่าการซือ้วตัถุดบิ
ทัง้หมด    

2.1.3.2    ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
           

                  บรษิทัได้ดําเนินการขออนุญาตกรณีการนําสิง่ปฏิกูลหรอืวสัดุเหลอืใช้ซึ่งมลีกัษณะ และคุณสมบตัิ
เป็นไปตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจดัสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ (พ.ศ. 2548) และประกาศกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัเิกี่ยวกบัการจดัการสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ (พ.ศ. 2551) 
ออกนอกบรเิวณโรงงานทุกครัง้ก่อนนําไปกาํจดั  
              สรุป ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมได้ดําเนินการปฏิบตัิจรงิในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เป็นไปตามที่
กฎหมายกาํหนดอยา่งเครง่ครดั 
            ข้อพิพาทหรือถกูฟ้องร้องเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม    - ไมม่ ี- 

 

2.1.4   งานที่ยงัไม่ส่งมอบ      
 

ในปี 2559 บรษิทัมมีลูคา่งานทีย่งัไมส่ง่มอบ ประมาณ 7 ลา้นบาท 
 

2.2  บริษทัหลกัโรงงานอตุสาหกรรมประเภทยาง 

2.2.1  ลกัษณะผลิตภณัฑป์ระเภทยาง 

            ผลิตภัณฑ์ของบรษิัท ประกอบด้วย เส้นยางยืดและแถบยางยืด (Rubber Thread and Rubber 
Tape), ยางยืดถกั (Elastic Braid) ยางยืดทอ และโครเชต์ (Elastic Webbing and Crochet) และเส้นยางหุ้ม 

(Covering Yarn) ผา้ยดืพนัเคลด็ (Elastic Bandage) เขม็ขดัพยุงหลงั (Back Support Belt) แถบยางรดัหา้มเลอืดใน
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การผ่าตดั (Esmark Bandage) แถบยางรดัสําหรบัการห้ามเลอืด/เจาะเลือด และยางยดืเพื่อการออกกําลงักายและ
กายภาพบาํบดั (Exercise/Therapy Band) ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ตรา “VENUS”   
 ผลติภณัฑ์ของบรษิทัส่วนใหญ่จะใช้เป็นวตัถุดบิของผลติภณัฑ์อื่น เช่น อุตสาหกรรมผ้าอ้อมสําเรจ็รูป 
เดก็และผูใ้หญ่ อุตสาหกรรมเสือ้ผา้และสิง่ทอ อุตสาหกรรมเครือ่งมอืแพทย ์หรอืนําไปใชง้านทางดา้นอื่นๆ ตามประเภท
ธุรกจิของลกูคา้  
 

ผลิตภณัฑข์องบริษทั มีลกัษณะดงัน้ี 
 

1. กล ุ่มยางยืดส ําหรบัผ้าอ้อมส ําเรจ็ร ูป   ยางยืดในกลุ่มน้ีได้แก่ เส้นยางยืด  (Rubber Thread) ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลติผ้าอ้อมสําเรจ็รูป โดยแปรสภาพจากยางแท่ง ซึ่งมทีัง้ยางธรรมชาติและยางสงัเคราะห์ บรษิัท
สามารถผลติไดต้ามขนาด และผลติเสน้ยางยดืหลากหลายขนาดตามความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อนําไปผลติเป็นสว่น
ขอบขา และขอบเอวทัง้ในผา้ออ้มสาํเรจ็รปูสาํหรบัเดก็และผูใ้หญ่ (Disposable Diaper) 

2. กล ุ่มยางยืดสาํหรบังานเสื้อผ้าและส่ิงทอ ยางยดืในกลุม่น้ีไดแ้ก่ แถบยางยดื  (Rubber Tape) ยางยดืถกั 
(Elastic Braid) ยางยืดทอ และโครเชต์ (Elastic Webbing & Crochet) เส้นยางหุ้มด้าย (Covering Yarn) ยางยืดใน
กลุ่มน้ีสว่นใหญ่ใชเ้ป็นสว่นประกอบของการตดัเยบ็เสือ้ผา้สาํเรจ็รปู เช่น ขอบขาและขอบเอวของกางเกงชัน้ในขอบชุด
วา่ยน้ําเป็นตน้ 

3.  กลุ่มยางยืดที่เป็นอปุกรณ์ทางการแพทย  ์ยางยดืในกลุม่น้ีไดแ้ก่  
ผ้ายืด พัน เค ล ็ด  (Elastic Bandage) ใช้ในการป้องกันและรักษาอาการเคล็ด  ที่ เกิดจากกิจกรรมใน

ชวีติประจาํวนั รวมถงึกจิกรรมสนัทนาการอื่นๆ โดยนิยมใชก้นัแพรห่ลายทัง้ในวงการแพทย ์และวงการกฬีา 
เขม็ขดัพยุงหลงั (Back Support Belt) ใชใ้นการป้องกนัและรกัษาอาการปวดหลงัทีเ่กดิจากการทํางาน และ

กจิกรรมในชวีติประจาํวนั โดยมทีัง้แบบทีใ่ชส้าํหรบังานหนกัในอุตสาหกรรมและแบบทีใ่ชส้าํหรบับุคคลทัว่ไป  
ยางรดัห้ามเลือด (Esmark Bandage) ใชส้าํหรบัหา้มเลอืดในการผา่ตดัเลก็บรเิวณมอืและเทา้ 
แถบยางรดัสาํหรบัเจาะเล ือด (Tourniquet) ใชใ้นการรดัแขนเพื่อเกบ็เลอืดไปตรวจในหอ้งปฏบิตักิาร หรอื

การบรจิาคโลหติ รวมถงึการหา้มเลอืดเมือ่เกดิอุบตัเิหตุในชวีติประจาํวนัดว้ย 
4.  ยางยืดเพื่อการออกกาํลงักายและกายภาพบาํบดั (Exercise Bands) ใชใ้นการออกกําลงักาย มแีรง

ตา้นหลายระดบั เพื่อใหส้ามารถใชอ้อกกําลงักายไดห้ลากหลายระดบั รวมถงึการทํากายภาพบําบดัสาํหรบัผูป่้วยและ
ผูส้งูอายุ การออกกําลงักายดว้ยยางยดืมคีวามสะดวกสบายเน่ืองจากไม่ต้องใชพ้ื้นที่มากและสามารถพกพาได ้ดงันัน้
ผูใ้ชจ้งึสามารถออกกาํลงักายไดทุ้กที ่ทุกเวลาตามทีต่อ้งการ 
 บรษิทัได้รบัการรบัรองมาตรฐาน OEKO-TEX STANDARD 100 ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ระบบ
การจดัการสิง่แวดลอ้มมาตรฐาน ISO 14001 และมาตรฐานขององคก์ารอาหารและยา (อย.)    
           บรษิทัไมม่ปัีจจยัสาํคญัใดทีม่ผีลกระทบต่อโอกาส หรอืการประกอบธุรกจิ 
 

2.2.2 การตลาด  และภาวะการแข่งขนั 
 

2.2.2.1 การตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการที่สาํคญัในปีที่ผ่านมา 
 

บรษิทัมแีผนการตลาดของผลติภณัฑ ์โดยแบง่ตามกลุม่ลกูคา้ดงัน้ี 
ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเส้ือผ้าสาํเรจ็รูป ลูกค้ากลุ่มน้ีเป็นลูกคา้หลกัของบรษิทั บรษิทัฯมแีผนการตลาด

สาํหรบัลูกคา้ในประเทศซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมสิง่ทอ โดยผลติสนิคา้ตอบสนองใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ โดย
คาํนึงถงึคุณภาพและสง่มอบใหท้นัตามกาํหนด  

แต่ลูกค้าบางส่วนมกีารยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศเพื่อนบ้านของไทยอนัได้แก่ เวยีดนาม กมัพูชา และ
เมยีนมาร ์เน่ืองจากมตี้นทุนค่าแรงที่ตํ่ากว่า และเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธพิเิศษทางการคา้ ทําใหอุ้ตสาหกรรมการผลติเสือ้ผ้า
สาํเรจ็รปูในประเทศเหล่าน้ีขยายตวัอยา่งรวดเรว็และต่อเน่ือง ซึง่สง่ผลใหล้กูคา้ในอุตสาหกรรมการผลติเสือ้ผา้สาํเรจ็รปู



 12

ในประเทศไทย หดตวัลงอยา่งต่อเน่ือง นอกเหนือจากลกูคา้ทีเ่ป็นผูผ้ลติในประเทศไทยแลว้ ผูผ้ลติจากประเทศอื่นๆซึ่ง
เคยเป็นฐานการผลติเดมิเช่น จนี ศรลีงักา เป็นตน้ กไ็ดเ้ริม่มกีารยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศเหล่านัน้เช่นกนั ทําให้
การแข่งขนัของอุตสาหกรรมต้นน้ําที่เป็นวตัถุดบิให้กบัอุตสาหกรรมการผลติเสื้อผ้าสําเรจ็รูปมคีวามรุนแรงมากขึ้น 
ผู้ผลิตวตัถุดิบหลายรายมุ่งเน้นในการขยายตลาดในกลุ่มประเทศเหล่านัน้อย่างจรงิจงัมากขึ้น มีทัง้การเข้ามาตัง้
โรงงานผลติในประเทศเหล่านัน้ รวมถึงการหาช่องทางการจดัจําหน่ายที่เขา้ถึงลูกค้าได้สะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ ลูกค้า
ประเภทน้ีของบรษิทัจงึลดลง 

ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมผ้าอ้อมสําเรจ็รูป แผนการตลาดกบัผู้ผลติรายย่อย  ยงัคงเป็นเรื่องยากลําบาก
สาํหรบัผูป้ระกอบการรายเลก็ที่จะแขง่ขนักบัผูนํ้าตลาดรายใหญ่เพื่อขยายธุรกจิ ทําใหต้ลาดของยางยดืสาํหรบัผา้อ้อม
สาํเรจ็รปูอยูใ่นภาวะทรงตวั ขนาดของตลาดไมไ่ดม้กีารขยายตวัหรอืหดตวัมากนกั เน่ืองจากผูป้ระกอบการรายใหญ่ใชส้
แปนเดก็ซเ์ป็นวตัถุดบิ อนัเป็นผลจากราคาตลาดของยางพาราในอดตีเพิม่สงูขึน้มาก 

กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภาวะการแข่งขนัของผลิตภัณฑ์น้ีมีความรุนแรงมากขึ้น การที่กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายของผลติภณัฑก์ลุ่มน้ีมคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงของตวัผลติภณัฑ ์ทําใหก้ารขยายตลาดตอ้งเป็นไป
อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ไมส่ามารถขยายตลาดไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 กลุ่มอปุกรณ์เพือ่การออกกาํลงักายและกายภาพบาํบดั  

ผูนํ้าตลาดรายใหญ่ยงัคงผกูขาดในสว่นของผลติภณัฑท์ีท่าํจากยางธรรมชาต ิในขณะทีผ่ลติภณัฑท์ีท่าํจากยาง
สงัเคราะหต์ลาดคอ่นขา้งทรงตวั ดงันัน้ บรษิทัฯจงึมแีผนการตลาดทีจ่ะเพิม่ลกูคา้กลุม่น้ี 

 

   กลยทุธก์ารแข่งขนั   
 

การรกัษาฐานลูกคา้เดมิถอืเป็นเรื่องทีส่าํคญัทีสุ่ดในสภาวะการแขง่ขนัเช่นน้ี นอกเหนือจากราคาทีลู่กคา้พงึ
พอใจแลว้ การบรกิารทีด่ซีึ่งรวมถงึคุณภาพของสนิคา้ การสง่มอบทีต่รงเวลา การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ที่
รวดเรว็ ยงัคงเป็นปัจจยัทีม่คีวามสาํคญัทีจ่ะชว่ยใหล้กูคา้ไมห่นัไปใชส้นิคา้ของคูแ่ขง่ 
 

ลกัษณะลกูค้า 
 

 กลุ่มลูกค้าหลกัของบรษิทั ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผู้ผลติ และเจ้าของตราสนิค้า มทีัง้ในส่วนของโรงงานผลติ
ผา้ออ้มสาํเรจ็รปู ชุดชัน้ใน และชุดว่ายน้ํา สว่นใหญ่เป็นลกูคา้ทีต่ดิต่อซื้อ-ขายกนัมานาน และมคีวามสมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั 
บรษิทัยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาร่วมกบัลูกคา้ ทัง้ในส่วนของผลติภณัฑ์ ระบบการส่ง
มอบ รวมถงึการจดัการดา้นอื่นๆ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในหว่งโซ่อุปทาน 
 

กล ุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

 - กลุ่มโรงงานผูผ้ลติและเจา้ของตราสนิคา้ทัง้ในสว่นของผา้ออ้มสาํเรจ็รปู ชุดชัน้ใน และชุดวา่ยน้ํา 
 -  กลุม่ผูว้า่จา้งผลติ โดยบรษิทัฯ ผลติสนิคา้ทีเ่ป็นตราสนิคา้ของลกูคา้ 
 -  กลุม่โรงงานขนาดเลก็ และผูบ้รโิภค บรษิทัฯ ขายผา่นทางผูค้า้สง่ทัง้ในและต่างประเทศ 
 -  กลุม่บรษิทัฯ ผูข้ายเครือ่งมอื และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 
 
 

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย        
            บรษิทัจะผลติและจําหน่ายโดยตรงสาํหรบัโรงงานทีม่ศีกัยภาพเพยีงพอในการสัง่ซื้อดว้ยตนเอง และจําหน่าย
ผา่นตวัแทนจาํหน่ายทัง้คา้ปลกี และคา้สง่สาํหรบักลุม่ลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการสัง่ซือ้ในปรมิาณมาก 
 บรษิทัสง่ออกสนิคา้ไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต ้
 บรษิทัไมม่กีารพึง่พงิลกูคา้รายใดรายหน่ึงเกนิ 30% ของรายไดร้วม 
 
 
 

2.2.2.2  ภาวะการแข่งขนั 
แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต  
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมยงัคงอยูใ่นภาวะทีม่กีารแขง่ขนัสงู เน่ืองจากเจา้ของแบรนดส์นิคา้ยงัคงมี
ความไดเ้ปรยีบเกี่ยวกบัอํานาจในการต่อรองกบัผูผ้ลติ ซึ่งสง่ผลถงึอุตสาหกรรมตน้น้ําดว้ย นอกจากน้ีวทิยาการใหม่ๆ
เช่น เรื่องการบรหิารความเสีย่ง ยงัมผีลต่อนโยบายการบรหิารของแต่ละองค์กรเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ ผู้ประกอบการจงึ
จําเป็นต้องมกีารเรยีนรูว้ทิยาการใหม่และปรบัตวัเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้และถงึแมว้่าผูผ้ลติสนิคา้ต้องการ
วตัถุดบิทีม่รีาคาตํ่า แต่กย็งัมคีวามตอ้งการสนิคา้ทีม่คีุณภาพด ีการสง่มอบทีร่วดเรว็และตรงเวลา รวมถงึการตอบสนอง
ต่อความต้องการที่รวดเรว็ ดงันัน้ผู้ผลิตวตัถุดิบจําเป็นจะต้องมกีารปรบัตวัให้เป็นไปตามทิศทางของตลาดโดยหา
แนวทางในการลดต้นทุน การเพิ่มประสทิธภิาพในการดําเนินงาน รวมถึงเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืกบัความ
ต้องการของตลาดที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยคู่แข่งที่สาํคญัในตลาดโลกยงัคงเป็นประเทศจนีและอนิเดยี 
สภาพการแขง่ขนัในอนาคตจงึสงูมาก 

 

2.2.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
2.2.3.1  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑ ์เพื่อจาํหน่ายในปีที่ผ่านมา 

 

บรษิัทมโีรงงานตัง้อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชนั จํานวน 5 หลงั และที่บางปะกง จํานวน 2 หลงั และ
คลงัสนิคา้ทีต่ราด 1 หลงั 

 

ปริมาณการผลิต  3 ปี ทีผ่า่นมา มดีงัน้ี                          
    ปรมิาณการผลติจรงิ       หน่วย     ปี 2559  ปี 2558      ปี 2557              
 เสน้ยาง, แถบยาง, สายยางยดื         พนักโิลกรมั                   2,989    2,909                2,884                               
       

  นโยบายการผลิตที่สาํคญั  เป็นการผลติสนิคา้มคีุณภาพเพื่อจาํหน่ายตามมาตรฐานทีก่ําหนด และมกีารผลติ
ตามคาํสัง่ซือ้ของลกูคา้ดว้ย 
 การจดัหาวตัถดุิบและผ ู้จาํหน่ายวตัถดุิบ  
          วตัถดุิบหล กัที่ ใช้ในการผลิต  คือ ยางธรรมชาติ โดยบรษิัทได้ซื้อวตัถุดิบจากบรษิัทในกลุ่มโดยมีแหล่ง
วตัถุดบิที่จงัหวดัจนัทบุรแีละจงัหวดัตราด และจากภายนอก วตัถุดบิที่ใชส้่วนใหญ่ซื้อภายในประเทศเพื่อจํากดัความ
หลากหลาย ซึง่อาจสง่ผลกระทบถงึคุณภาพของผลติภณัฑ ์ทาํใหไ้มม่ปัีญหาทางดา้นคุณภาพของวตัถุดบิ  
  บรษิทัมคีวามเขม้งวดในเรื่องคุณภาพของยางพารา ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัทีนํ่ามาใชใ้นกระบวนการผลติ ไดอ้อก
ตรวจเยีย่มผูข้ายเป็นประจําทุกปี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหว้ตัถุดบิทีนํ่ามาผลติไดคุ้ณภาพ และรว่มมอืกบัผูข้ายพฒันา
และปรบัปรงุคุณภาพวตัถุดบิใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้อยา่งต่อเน่ือง 
 

     ปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบ  คาดวา่จะไม่เกดิขึน้งา่ย เพราะบรษิทัใชว้ตัถุดบิทีผ่ลติไดเ้องภายในประเทศ 
และมอียู่หลายจงัหวดั ปัจจุบนัประเทศไทยไดข้ยายพืน้ที่ปลูกยางไปในหลายภูมภิาค เพื่อตอบสนองความตอ้งการใช้
ยางพาราทีเ่พิม่ขึน้  
 บรษิทัไดส้าํรองยางพาราไวเ้พยีงพอต่อการผลติ ราคายางมคีวามผนัผวนตามภาวะตลาด แต่ไมส่ง่ผลกระทบ
ต่อการขาดแคลนยางพาราในประเทศไทย 
 ผลการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยต่ีอการใชว้ตัถุดบิ  เทคโนโลยกีารผลติทีใ่ชย้างยดืเป็นวตัถุดบิในการผลติเสือ้ผา้
และสิง่ทอยงัไมม่กีารเปลีย่นแปลงทีโ่ดดเดน่เป็นนวตักรรมใหม ่ซึง่บรษิทัคาดวา่ในอนาคตอนัใกลน้ี้ไมม่กีารเปลีย่นแปลง
เทคโนโลย ี จงึไมม่ปัีญหาต่อการใชว้ตัถุดบิ 
 
 

 สดัสว่นการซือ้วตัถุดบิในประเทศ   ปี 2559     83.96 % (ปี 2558 87.21%) 
 สดัสว่นการซือ้วตัถุดบิต่างประเทศ ปี 2559     16.04 % (ปี 2558 12.79%) 
 

 บรษิทัไม่มกีารพึง่พงิผูจ้ดัจําหน่ายวตัถุดบิรายใดรายหน่ึงภายนอกกลุ่มบรษิทัฯ เกนิ 30 % ของยอดรวมการ
ซือ้วตัถุดบิ 
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2.2.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
 

บรษิทัไดม้กีารกําจดัสิง่ปฏกิูลทีไ่ม่ใชแ้ลว้ ประเภทขยะอนัตรายและไมอ่นัตราย การเกดิน้ําเสยี การสิน้เปลอืง
พลงังาน และทรพัยากรธรรมชาต ิฝุ่ นละอองทีเ่กดิในกระบวนการผลติและไอระเหยจากสารเคมโีทลูอนี ตามมาตรฐาน
ถกูตอ้งตามทีก่ฎหมายกาํหนด ดงัมขีอ้มลูต่อไปน้ี 

 

การดาํเนินการเพื่อลดผลกระทบ  
            บรษิัทได้มมีาตรการในการแก้ไขและป้องกนัผลกระทบดงักล่าว โดยการจดัทําระบบมาตรฐานการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม ISO 14001 เพือ่ควบคุมกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เชน่ 
 

การกาํจดัส่ิงปฏิกลูและวสัดทุี่ไม ่ใช้แล ้ว  โดยแยกการกาํจดัดงัน้ี 
 1. ของเสยีประเภทขยะอนัตรายไดใ้หบ้รษิทัทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผูด้าํเนินการกาํจดั 
     2. ของเสยีประเภทขยะไม่อนัตราย ได้ให้บรษิทัที่ได้รบัอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผูด้ําเนินการ
กําจดัโดยวธิฝัีงกลบ 

 การบาํบดันํ้าเสีย มกีารควบคุมระบบน้ําทิง้ก่อนทีจ่ะปลอ่ยออกนอกโรงงาน มกีารสง่น้ําไปวเิคราะห์
เป็นประจาํทุกเดอืน เพื่อควบคุมไมใ่หม้คี่าเกนิมาตรฐาน โดยใชร้ะบบบาํบดัน้ําเสยีแบบเตมิอากาศ (Activated Sludge) 
ซึ่งในบ่อบําบัดมีการใช้เครื่องเติมอากาศ (Aerator) จํานวน 2 ตัว สําหรบัเพิ่มออกซิเจนในน้ําให้เพียงพอสําหรบั
จุลนิทรยีส์ามารถนําไปใชย้่อยสลายสารอนิทรยีใ์นน้ําเสยี มรีะบบควบคุมค่าออกซเิจนในน้ํา (Dissolved Oxygen:DO) 
ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไอระเหยจากสารเคมีโทล ูอีน  โดยการตดิตัง้เครื่องดูดกลิน่โทลูอนีจากกระบวนการลา้งใบมดีและ
อะไหล ่เพื่อกาํจดัไอระเหยและกลิน่ของโทลอูนีภายในสถานทีท่ีป่ฏบิตังิานไมใ่หเ้กนิมาตรฐานทีก่ฎหมายกาํหนด 

การตรวจวดัคณุภาพอากาศ และส่ิงแวดล้อม ดาํเนินการเป็นประจาํภายในบรษิทัฯ  เช่น การวดั
สภาพฝุ่ น เสยีง น้ํา แสงสวา่ง เป็นตน้ เพือ่ควบคุมสภาพแวดลอ้มไมใ่หม้มีลภาวะเกนิมาตรฐานทีก่ฎหมายกาํหนด 

การสิ้นเปลืองทรพัยากรธรรมชาติ  บรษิทัฯ มคีณะทํางานด้านการอนุรกัษ์พลงังาน มมีาตรการ
การอนุรกัษ์พลงังานโดยใหค้วามรว่มมอืช่วยกนัทาํโครงการการจดัการพลงังานในภาคอุตสาหกรรม ตามพรบ.ดา้นการ
อนุรกัษ์พลงังาน และมีการไปร่วมสมัมนาโครงการพฒันาขดีความสามารถผู้รบัผิดชอบพลงังาน ในด้านการเพิ่ม
ประสทิธภิาพวสัดุเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ในโรงงานและอาคารควบคุม (Refresh PRE 2559) และดเูทคโนโลยใีหม่ๆ  มา
ปรบัใช้ในองค์กร รวมถงึรบัทราบขอ้มูลข่าววารดา้นกฎหมายและการอนุรกัษ์พลงังานจากกรมพลงังาน โดยในปีน้ีได้
สมคัรเขา้รว่มโครงการต่อยอดการดําเนินการ การจดัการพลงังานตามกฎหมายประเทศไทยไปสูร่ะดบัสากล      (ISO 
50001) นอกจากนัน้ บรษิทัยงัดาํเนินการจดัทาํมาตรการด้านการจดัการพลงังานประจาํปี 2559 ดงัต่อไปน้ี 

  มกีารจดัการด้านเวลาการทํางานของพนักงานส่วนผลติ ใหเ้หมาะสมกบัอตัราค่าไฟฟ้าแบบ TOU เพื่อลด
คา่ใชจ่้ายของค่าไฟฟ้าประจาํเดอืน  

 เปลีย่นเครือ่งปรบัอากาศทีม่อีายุการใชง้านนาน มสีภาพเก่าและกนิพลงังานไฟฟ้ามาก ใหเ้ป็นแบบประหยดั
ไฟเบอร ์5  

 ปรบัปรุงเครื่องจกัรโดยเปลีย่นมอเตอร ์DC เป็น AC และใช้อนิเวอเตอรม์าควบคุมความเรว็รอบของมอเตอร ์
ในเครือ่ง CALENDER ซึง่สามารถลดกําลงัไฟฟ้าทีต่อ้งใชจ้าก 41.5 kW เหลอื 10.5 kW 

 ปรบัจนูคา่การเผาไหมข้องหมอ้ไอน้ําใหเ้หมาะสม และบาํรงุรกัษาโดยชา่งผูช้าํนาญการเฉพาะทาง 
 จดัสมัมนาประจาํปี และแทรกเกมสห์รอืกจิกรรมดา้นพลงังานใหพ้นกังาน 
 จดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานและสง่เสรมิการสรา้งจติสาํนึกการอนุรกัษ์พลงังาน 

 

            ผลการปฏบิตัจิรงิในระยะ 3 ปีทีผ่า่นมา เป็นไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด โดยมคีา่ใชจ้่ายดงัน้ี 
           หน่วย : ลา้นบาท      
                                        ปี 2559      ปี 2558        ปี 2557                    
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- คา่ใชจ้า่ยดาํเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม               1.38         1.97             1.69           
                                                                                           
               บรษิทั ไมม่ขีอ้พพิาท หรอืถกูฟ้องรอ้งเกีย่วกบัเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 
 

2.2.4  งานที่ยงัไม่ส่งมอบ   - ไมม่ ี– 

2.3  บริษทัหลกัโรงงานอตุสาหกรรมประเภทโลหะ   

 บรษิัทดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่ายผลิตภัณฑ์กระติกน้ําและป่ินโตสเตนเลสระบบสุญญากาศ 
(Stainless Steel Vacuum Bottle) ภายใต้แบรนด์ Zojirushi (โชจิรุชิ) ด้วยเทคโนโลยกีารผลิตระบบสุญญากาศจาก
ประเทศญีปุ่่ น 

2.3.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 

 ผลติภณัฑ์ของบรษิทั ประกอบดว้ย กระตกิน้ําและป่ินโตสุญญากาศรุ่นต่างๆ ใช้ได้ทัง้อุณหภูมริอ้นหรอืเยน็
ดงัน้ี Tuff Kids, Cool Bottles, Food Jar, Lunch Jar และ Mug 
 นอกจากน้ี บรษิทัยงัรบัสกรนีตราบรษิทัของลูกคา้บนผลติภณัฑ์ เพื่อใชเ้ป็นสนิคา้ Premium สาํหรบัเทศกาล
ต่างๆ เพือ่เป็นของขวญัตามคาํสัง่การผลติของลกูคา้และมบีรกิารอะไหลห่ลงัการขายดว้ย  
 

2.3.2 การตลาด  และภาวะการแข่งขนั 
 

2.3.2.1 การทาํการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการที่สาํคญัในปีที่ผ่านมา 
 ปี 2559 เป็นปีที่การผลติมกีารเติบโตอย่างต่อเน่ือง จงึมกีารรเิริม่โครงการเพิ่มสายการผลติใหม่ที่โรงงาน  
บางปะกง สว่นราคาวตัถุดบิและอตัราแลกเปลีย่นยงัคงสง่ผลในเชงิบวกต่อบรษิทั 
 สาํหรบัการตลาดในต่างประเทศ บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่พฒันาในดา้นรปูแบบ (Design) ของผลติภณัฑ์ เพื่อให้
ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

กลยทุธก์ารแข่งขนั 
 บรษิัทยงัคงพฒันาผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นมากขึ้น และปรบัปรุงประสทิธิภาพการผลิต โดยยงัคงเน้นเรื่อง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มเทคนิคการผลิตใหม่ๆ เพื่อตอบสนองวถิีชีวิตของคนในยุคปัจจุบนั และการเป็น
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
  ลกัษณะลกูค้า 
 1. ลูกค้าต่างประเทศมีเพียงรายเดียว คือ Zojirushi Corporation ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ไม่มี
ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 
 2. ลกูคา้ในประเทศ ปัจจุบนัมเีพยีงรายเดยีว คอื Zojirushi SE Asia Corporation ซึง่ซือ้เพือ่ไปจาํหน่ายต่ออกี
ทอดหน่ึง  
 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
 บรษิทัผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคา้ทีก่ล่าวขา้งตน้โดยตรง ซึง่เป็นการพึง่พงิลกูคา้ดงักล่าวมากกว่า
รอ้ยละ 30 ของรายไดร้วม  

 

 2.3.2.2  ภาวะการแข่งขนั 
 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต  
 สาํหรบัสภาพอุตสาหกรรมในประเทศ ยงัคงไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิซบเซา ทําใหก้ารเตบิโตของ
ยอดขายในประเทศในปีน้ีน้อยมาก 
 สําหรบัในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น มยีอดขายเติบโตเพิม่ขึ้น เน่ืองจากมนีักท่องเที่ยวชาวจนี
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เดนิทางไปเทีย่วทีป่ระเทศญีปุ่่ นและซือ้สนิคา้ของบรษิทักลบัไปจาํนวนมาก ซึง่เป็นผลดต่ีอบรษิทัฯ 
 2.3.3  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 2.3.3.1  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑ ์เพ่ือจาํหน่ายในปีที่ผ่านมา 

 บรษิทัมโีรงงาน 2 แหง่ ตัง้อยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชนั 1 แหง่ และโรงงานทีบ่างปะกงอกี 1 แหง่ ตัง้แต่
ปี 2558 มอุีปสงคม์ากกว่าอุปทาน ส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งขยายกําลงัการผลติเพื่อรองรบัการเตบิโตของยอดขายจากกลุ่ม
นกัทอ่งเทีย่วทีส่ว่นใหญ่เป็นชาวจนี ซึง่มคีวามตอ้งการสนิคา้น้ีในประเทศญี่ปุ่นเพิม่มากขึน้ 
 

ปริมาณการผลิต 

      ปี 2559  ปี 2558  ปี 2557  
 กระตกิน้ําและป่ินโตสญุญากาศ     12.5 ลา้นชิน้     11 ลา้นชิน้    9.5 ลา้นชิน้ 
  
 การจดัหาวตัถดุิบและผ ูจ้าํหน่ายวตัถดุิบ 
 วตัถุดบิหลกัที่สําคญั คอื แผ่นโลหะไรส้นิม สามารถจดัหาได้จากทัง้ในประเทศ และนําเขา้จากต่างประเทศ 
บรษิทัไมม่กีารพึง่พงิผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดบิรายใดรายหน่ึงเกนิรอ้ยละ 30 ของยอดซือ้รวม 
  

 2.3.3.2   ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
 

การดาํเนินการเพื่อลดผลกระทบ 
 

 บรษิทัปฏบิตัิตามกฎหมายและขอ้กําหนดต่างๆ ของทางราชการเกี่ยวกบัการควบคุมด้านสิง่แวดล้อม และ
ความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดของลูกค้า เพื่อมุ่งเน้นความพงึพอใจ และมุ่งเน้นการ
ป้องกนัอนัตรายและการลดมลพษิ โดยการลดจากแหล่งกําเนิดอย่างมขี ัน้ตอน บรษิัทฯมกีารดําเนินเรื่องการอนุรกัษ์
พลงังานและทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง การลดของเสยี การควบคุมและกําจดัวตัถุอนัตรายจากกระบวนการผลติต่างๆอยา่ง
ถูกตอ้ง นอกจากนัน้ มกีารดําเนินการดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยจดัใหม้กีารปรบัปรุง ตดิตามและพฒันาระบบอย่างต่อเน่ือง 
โดยสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดตามมาตรฐาน ISO 14001 
 บรษิทัฯ ไมม่ขีอ้พพิาท หรอืถกูฟ้องรอ้งเกีย่วกบัเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 
 

 2.3.4  งานที่ยงัไม่ส่งมอบ   - ไมม่ ี- 
 

3. ธรุกิจการค้า 
 

   การประกอบธรุกิจของบริษทั 
   เป็นการดําเนินธุรกจิด้านคอมพวิเตอร ์และเทคโนโลยสีารสนเทศตัง้แต่ปี 2525 เป็นบรษิทัที่ดําเนินธุรกจิ
ด้าน Information Technology (IT) อนัดบัต้นๆ ของประเทศไทย ปัจจุบนัมสีนิค้าและบรกิารด้านคอมพวิเตอร์ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีค่รอบคลุมและหลากหลาย  สาํหรบัธุรกจิขนาดตัง้แต่ Small Office Home Office (SOHO) ถงึ
องคก์รธุรกจิขนาดใหญ่ (Large Enterprise) ทัง้ในสว่นกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และสว่นภูมภิาค นอกจากน้ี ยงัไดม้กีารจดั
จาํหน่ายสนิคา้ครอบคลุมไปสูป่ระเทศลาวและประเทศพมา่ดว้ย 
 
 

 3.1  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการดา้นผลติภณัฑส์นิคา้ Server และ Storage จาก

บรษิทั IBM (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งได้แก่ IBM Power Systems (ทัง้ AIX และ iO5) และStorage ครบ 

Production Line ตัง้แต่ Low End ถึง High End Storage รวมถึงอุปกรณ์ Switch/Network ที่เกี่ยวข้อง
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ในการเชื่อมต่อและ IBM PureFlex; Integrated Solution จาก IBM ซึง่ บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูน่ียน ไดร้บั

เกยีรตเิป็น Distributor หลกัในประเทศไทย 

 ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจาํหน่ายอย่างเป็นทางการดา้นผลติภณัฑส์นิคา้ Software จากบรษิทั IBM 

(ประเทศไทย) จาํกดั ซึง่ประกอบดว้ยสนิคา้ครบทกุกลุม่อนัไดแ้ก่ 

- System Software 

ประกอบไปดว้ย Operating System ทัง้ Mainframe Power (AIX) และ Power (i) Software บรกิาร
จดัการขอ้มูล และการจดัเกบ็ขอ้มลู (Backup) เช่น Tivoli Software ในการพฒันาการต่อเชื่อม เช่น 
Websphere เป็นตน้ 

- Big Data / Business Analytics 

ประกอบดว้ย Software ทีเ่กีย่วกบัการวเิคราะหข์อ้มลู การทาํฐานขอ้มลู เชน่ DB2, Cognos, SPSS  
- Cloud : Software ทีใ่ชใ้นการบรหิารจดัการ Cloud 

- Mobile : Software ทีพ่ฒันาสาํหรบัอุปกรณ์ Mobile ต่างๆ  

- Security : Software ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรือ่งเกีย่วกบัความปลอดภยัของระบบ IT ทัง้หมด 

 ได้ร ับการแต่งตัง้เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการ ด้านผลิตภัณฑ์บริการจาก IBM Global 

Technology Services (GTS) จากบรษิทั IBM (ประเทศไทย) จํากดั อนัประกอบไปดว้ย การซ่อมบํารุง 

(Maintenance Agreement : MA) ก า ร ติ ด ตั ้ ง ร ะ บ บ แ ล ะ ก า ร  Implement ร ะ บ บ ง า น  (GTS 

Implementation Services) รวมถงึการขาย Cloud Services ของ IBM  

 ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการ ด้านผลิตภัณฑ์จาก Lenovo (ประเทศไทย) 

สาํหรบั Intel Server and Flex Systems รวมถงึ OEM Storage Products 

 ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของผลติภณัฑ์สนิค้า Acronis ซึ่งเป็น Backup 

Software จากประเทศสหรฐัอเมรกิา  

 ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการแต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย สาํหรบัผลติภณัฑ์

สนิคา้ CommVault ซึง่เป็น Backup Software ทีไ่ดร้บัความนิยมมากในขณะนี้จากประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจาํหน่าย ผลติภณัฑส์นิคา้จาก Hewlett Packard 

 ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการสําหรับผลิตภัณฑสําหรบั TMAX ซึ่งเป็น 

Software ชัน้ นําจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งประกอบด้วย Database และ System Software Tools 

หลากหลาย 

 ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจาํหน่ายและศนูยบ์รกิารอยา่งเป็นทางการแต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทยจาก

บรษิทั Pure Storage Inc. ใหจ้ดัจาํหน่ายสนิคา้ Storage ทีใ่ชเ้ทคโนโลยใีหมล่า่สดุ 

 

 ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยจาก Ronsycs กลุ่มผลติภณัฑ์

สนิคา้ดา้น Reader/Encoder และ PIN Pad 

 ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย จาก NCR กลุ่มผลติภณัฑ์ด้าน 

ATMs, ATM Security, Banking Software, Mobile Banking, Branch Transformation และ Payment 

and Imaging   
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 ได้ร ับการแต่งตั ้ง เป็นตัวแทนจําห น่ าย  ผลิตภัณฑ์ สินค้ าจาก  Lexmark International Co.,Ltd. 

ซึ่งประกอบด้วยสินค้า Printer, Toner and Software Solution รวมถึงสินค้าทุกชนิดภายใต้แบรนด ์

LEXMARK 

 ได้ ร ับการแต่ งตั ้ง เป็น  M aste r Dea le r ผลิตภัณฑ์ สินค้ าจาก  Samsung (Thailand) Co., Ltd. 

สาํหรบักลุม่กลอ้งวงจรปิด และอุปกรณ์ต่างๆ ภายใตแ้บรนด ์Samsung 

 ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น Gold Server Platform และ Gold Datacenter จาก Microsoft Corporation 

 ได้รบัการแต่งตัง้เป็น Select Certified Partner และ Advance Unified Computing Technology 

Specialization จาก Cisco System (Thailand) Co., Ltd. 

 ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น Authorized Reseller จาก  Apple South Asia (Thailand) Co., Ltd. 

 ได้รบัการแต่งตัง้เป็น Distributor ในกลุ่ม Wacom Business Solution จาก Wacom Singapore Pte. 

Ltd. 

 ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจาํหน่าย เครือ่งจา่ยยาอตัโนมตั ิผลติภณัฑส์นิคา้จาก Swisslog 

 ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น Authorized service Provider จาก Lenovo, HP, Epson, Samsung และ Lexmark 

 นอกจากน้ียงัมผีลติภณัฑ์ต่างๆ อกีเช่น สนิค้า PC, ThinkPad, Server ของ Lenovo สนิค้า Hardware 

และ Solution ต่างๆ ของ HP, Ronsyncs, Epson, Samsung, Canon, Fujitsu, Dell, Acer และอืน่ๆ 

- การให้บรกิาร ซ่อมแซม ดูแล บํารุงรกัษา Hardware และ Software และระบบ Network พร้อม

อุปกรณ์ต่อพว่ง รวมทัง้รบัออกแบบและพฒันาระบบต่างๆ 

- จาํหน่าย บรกิาร ตดิตัง้ ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) และระบบรกัษาความปลอดภยัอืน่ๆ  

- บ ริก า รออก แบบ  พัฒ น าระบบ งาน  (Application Software Development รวม ถึ ง  Mobile 

Application บน IOS และ Android)  ตดิตัง้และอบรมการใชง้าน 

- บรกิารกู้ขอ้มูลใน Media ต่างๆ เช่น Hard Disk, Flash Drive, Memory card ที่สญูหาย ดว้ยระบบ 

Clean room class 100 ตัง้แต่ปี 2547 ตลอดทัง้กู้ขอ้มูลทุกระบบปฎิบตัิการเช่น DOS, Windows, 

Linux, Unix, Novell และ Macintosh โดยเกบ็รกัษาขอ้มลูเป็นความลบัของลกูคา้อยา่งเขม้งวด 
 

 

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 

           3.2.1  การทาํการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการที่สาํคญัในปีที่ผ่านมา 
            บรษิทัทําการตลาดโดยมุ่งเน้นจดัจําหน่ายสนิค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และส่งมอบให้ตรงตาม
กําหนด ดว้ยคุณภาพตามทีต่กลงกนัไว ้โดยยดึถอืหลกัการมจีรยิธรรมต่อคูแ่ขง่ 
 

  
  ลกัษณะของล ูกค้า หรือกล ุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
 ประเภทสถาบนัการเงนิ หน่วยงานราชการ นิตบุิคคลต่างๆ ทีใ่ชผ้ลติภณัฑเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่มมีากขึน้
ตลอดเวลา ทัง้กรงุเทพ ปรมิณฑล และต่างจงัหวดั 
 

 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  
 เป็นตวัแทนจําหน่ายของ IBM ที่มชี่องทางจดัจําหน่ายผ่าน Business Partners ซึ่งม ีSolutions เพื่อส่งมอบ
ใหแ้ก่ลกูคา้ทีใ่ชอ้กีต่อหน่ึง และสายธุรกจิ SI จะจดัจาํหน่ายสนิคา้ใหก้บัยีห่อ้อื่นๆ และใหบ้รกิารแก่ลกูคา้โดยตรง   
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 สดัส่วนการจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
 บรษิทัจําหน่ายสนิคา้ และใหบ้รกิารต่างๆ ในประเทศเกอืบทัง้หมด  โดยเริม่มกีารจดัจําหน่ายสนิคา้ของ IBM 
ไปสูป่ระเทศลาวในปี 2555 และเริม่มกีารเปิดตลาดผา่นคูค่า้ในประเทศพมา่บา้งแลว้ ในปี 2558 
 การพึ่งพิงล ูกค้า หรือผ ูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหน่ึงเกิน  30% ของรายได้รวม 
 บรษิทัไมม่กีารพึง่พงิลกูคา้รายหน่ึงรายใดเกนิ 30% ของรายไดร้วม 
 

 3.2.2  ภาวะการแข่งขนั 
 

 สภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรม 
มกีารแข่งขนัสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะด้านราคา เน่ืองจากมผีู้ประกอบการรายใหม่เขา้สู่ธุรกจิอย่างต่อเน่ือง 

เน่ืองจากมเีทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ใหม ่เชน่ การใหบ้รกิาร Cloud 
 

  แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

 - แนวโน้มอุตสาหกรรม ยงัมกีารเจรญิเตบิโต และขยายการใชง้าน IT มากขึน้ทัง้ภาครฐั และเอกชน 

 - ภาวะอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร ์มคีู่แข่งจํานวนมาก ในการประกอบกิจการคล้ายๆ กบับรษิัท และมกีาร
แขง่ขนัสงู 

 - ขนาดของบรษิทัอยูใ่นระดบักลาง เมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่ขนั 
 - สถานภาพ และศกัยภาพในการแขง่ขนันัน้ บรษิทัมคีวามมัน่คง มรีะบบการเงนิทีม่วีนิยัรองรบั ซึง่มศีกัยภาพ
ในการแขง่ขนัสงู เน่ืองจากมกีารพฒันาความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งแก่บุคคลากรของบรษิทัอย่างต่อเน่ือง บรษิทั รกัษาคุณภาพ
ในการจําหน่ายสนิค้า และให้บรกิาร สามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้ามา
ยาวนานต่อเน่ืองกวา่ 30 ปี   
 

 3.3  การจดัหาผลิตภณัฑ ์หรือบริการ  
            ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์
 -  ธุรกจิของบรษิทัเป็นการซือ้ขายสนิคา้ และใหบ้รกิาร รวมถงึการใหค้าํปรกึษา 
 -  การจดัหาผลติภณัฑ์เพื่อจําหน่าย ไดจ้ากตวัแทนสนิค้าในประเทศไทย เช่น บรษิทัเป็นผู้แทนจดัจําหน่าย
ใหก้บั บรษิทั ไอบเีอม็ (ประเทศไทย) จาํกดั บางผลติภณัฑต์อ้งสัง่ซือ้จาก IBM ต่างประเทศดว้ย 
 -  จาํนวนผูจ้ดัจาํหน่ายสนิคา้ใหบ้รษิทัมมีากกวา่ 10 ราย 
 -  บรษิทัพึง่พงิผูจ้ดัจําหน่ายสนิคา้ใหบ้รษิทัอยา่งมนีัยสาํคญั คอืบรษิทั ไอบเีอม็ (ประเทศไทย) จํากดั จาํนวน 
1 ราย โดยมลีกัษณะความสมัพนัธ ์คอื บรษิทัเป็นคู่คา้ระดบั Distributor ของบรษิทัดงักล่าว โดยมปีระเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ
คอื Hardware และ Software ผลติภณัฑบ์รกิารตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ 
 -  ความเสีย่งของการพึง่พงิผูจ้ดัจําหน่ายดงักล่าวขา้งต้น คอื ในกรณีที่บรษิทัดงักล่าวแต่งตัง้ผูอ้ื่นเป็นผูแ้ทน
จาํหน่ายสนิคา้ใหม้ากกวา่ในปัจจุบนั ซึง่อาจทาํใหป้รมิาณการขายสนิคา้ของบรษิทัฯลดลง บรษิทัประเมนิวา่โอกาสเกดิ
อยูใ่นระดบัตํ่า แต่ถา้เกดิขึน้อาจมผีลกระทบต่อบรษิทัคอ่นขา้งสงู ทัง้น้ี บรษิทัมมีาตรการจดัการโดยรกัษาความสมัพนัธ์
ทีด่กีบัคูค่า้ พฒันาความสามารถของทมีงาน มวีนิยัทางการเงนิทีเ่ขม้งวด เพือ่รกัษาชื่อเสยีงและความมัน่ใจทางการคา้ที่
มตี่อกนั 
 - ความเสีย่งอนัเน่ืองมาจากเทคโนโลยใีหม่ เช่น Cloud Service และรปูแบบของธุรกจิใหม่ๆ ซึ่งอาจมผีลต่อ
การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไป 
 

  เรื่องผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือกาํจดัวตัถดุิบเหลือใช้ 
         ธุรกจิคอมพวิเตอรท์ีบ่รษิทัซือ้ขายไมม่วีตัถุดบิเหลอืใช ้ไมม่โีรงงานทีอ่าจมผีลต่อมลภาวะ ดงันัน้ในระดบัน้ีไม่มี
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  จงึไมม่ขีอ้พพิาทหรอืถกูฟ้องรอ้งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
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 3.4  งานที่ยงัไม ่ส่งมอบ      
 ไมม่งีานทีม่มีลูคา่สงูเกนิรอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม คา้งสง่มอบ 
 

4. ธรุกิจพลงังาน 
   

 4.1  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 

  บรษิทัฯ มกีารลงทุนในธุรกจิพลงังาน ทัง้ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี และในประเทศไทย ตามขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 

1. การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ปัจจุบนับรษิทัฯมกีารลงทุนในโรงไฟฟ้า
ทัง้หมด 3 แห่ง อยู่ในมณฑลเจอ้เจยีง 2 แห่ง และในมณฑลยูนนาน 1 แห่ง ผลติและจําหน่ายไฟฟ้าและไอน้ํา โดยใน
ส่วนของโรงไฟฟ้า จดัส่งให้การไฟฟ้าทอ้งถิน่ผ่านสายส่งที่กําหนดให้ ส่วนไอน้ําจดัส่งผ่านเครอืข่ายท่อส่งในเขตนิคม   
อุตสาหกรรม และบรเิวณใกลเ้คยีง 

2. การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย บรษิทัฯ มกีารลงทุนในโครงการผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ (Independent 

Power Producer: IPP) คอืบรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จํากดั (RPCL) โดยเป็นโรงไฟฟ้าแบบพลงังานความรอ้นร่วมที่ใช้
ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชื้อเพลงิหลกั (Natural Gas Fired Combined Cycle Power Plant) และน้ํามนัดเีซลเป็นเชื้อเพลงิ
สํารอง เพื่อผลติไฟฟ้า และจําหน่ายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สญัญาซื้อขายไฟฟ้า 
(“PPA”) เป็นเวลา 25 ปี บรษิทัฯ มสีดัส่วนการลงทุนจํานวน 732.5 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของ 
RPCL โดย RPCL มกีาํลงัการผลติ 1,400 เมกะวตัต ์

 แม้ว่าจํานวนเงนิลงทุนใน RPCL มจีํานวนเงนิสูง แต่บรษิัทฯมสีดัส่วนการลงทุนเพียงรอ้ยละ 10 
ดงันัน้ หวัขอ้ต่างๆต่อไปน้ีจะกลา่วถงึสว่นของโรงไฟฟ้าในประเทศจนี ซึง่มสีดัสว่นการลงทุนทีม่นียัสาํคญั 

 

ปัจจยัสาํคญัที่ม ีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจาํกดัการประกอบธรุกิจ 
     การลงทุนขยายกาํลงัการผลติ ค่อนขา้งใชเ้วลานาน และมคีวามยากในการขออนุมตั ิเน่ืองจากการที่

รฐับาลมีความเข้มงวด มีการอนุมตัิให้เฉพาะโครงการที่ใช้เทคโนโลยทีี่สูงขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถ
ควบคุมมลพษิในเกณฑ์อตัราทีส่งูขึน้ ทําใหก้ารลงทุนในโครงการสงูขึน้ เป็นผลสบืเน่ืองมาจากการใหค้วามสาํคญัเรื่อง
อากาศเป็นพษิ และการปล่อยมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้มในประเทศจนี 

 4.2   การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
       4.2.1  การทาํการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการที่สาํคญัในปีที่ผ่านมา 
 

 กลยทุธก์ารแข่งขนั 
 ผลติภณัฑก์ระแสไฟฟ้าในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี จดัจาํหน่ายทัง้หมดตามปรมิาณทีผ่ลติได้

ใหก้ารไฟฟ้าทอ้งถิน่หรอืภมูภิาค ราคาจะถกูกําหนดโดยรฐับาล  
 สว่นผลติภณัฑไ์อน้ํา จดัจาํหน่ายตามปรมิาณความตอ้งการของผูใ้ช ้ซึง่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ใน

นิคมอุตสาหกรรมและเขตใกลเ้คยีง ตามราคาทีไ่ดต้กลงไว ้ซึง่จะแตกต่างตามปรมิาณและคุณภาพทีต่อ้งการ และราคา
ไอน้ําจะปรบัปรุงตามราคาถ่านหนิที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบนัรฐับาลท้องถิน่พยายามผลกัดนันโยบายให้ใช้ไอน้ําจาก
โรงไฟฟ้า และปิดการใช้ Bolier ของแต่ละโรงงาน เพื่อให้บรรลุถึงนโยบายการลดมลภาวะ ซึ่งเป็นผลดีต่อผล
ประกอบการของโรงไฟฟ้าทีบ่รษิทัฯลงทุน 

 ลกัษณะลกูค้า 
 ผลิตภัณฑ์กระแสไฟฟ้า ลูกค้าคือการไฟฟ้าท้องถิ่นเป็นผู้รบัซื้อไฟฟ้าทัง้หมดที่ผลิตได้ ส่วน

ผลติภณัฑไ์อน้ําจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตใกลเ้คยีง 
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 กล ุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
 การไฟฟ้าทอ้งถิน่ จะเป็นลกูคา้รายเดยีวของผลติภณัฑก์ระแสไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมทีใ่ชไ้อ

น้ําในการผลติ อนัไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเคม ีอุตสาหกรรมสิง่ทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง ฟอกยอ้ม อุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมอื่นๆ ทีใ่ชไ้อน้ําในปรมิาณมากและต่อเน่ือง 

 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
 ผลิตภณัฑ์กระแสไฟฟ้าจะจดัส่งและจําหน่ายผ่านสายส่งแรงสูงเชื่อมกบัเครอืข่ายสายส่งของการ

ไฟฟ้า ส่วนไอน้ําจําหน่ายผ่านท่อไอน้ําที่ทางโรงงานวางเป็นเครือข่ายอยู่รอบบริเวณในเขตนิคม เพื่อให้โรงงาน
อุตสาหกรรมเชื่อมต่อได ้

 การพึ่งพิงลูกค้าของอุตสาหกรรมน้ีจึงมีลกัษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนธุรกิจทัว่ไป เน่ืองจากเป็น
ประเภทสาธารณูปโภคทีม่คีวามจาํเป็นต่อผูบ้รโิภค 

  

        4.2.2   ภาวะการแข่งขนั  
 

 สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมในปีที่ผา่นมา 
 ปริมาณความต้องการไฟฟ้าและไอน้ํามีปริมาณเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ซึ่งเป็นไปตามสภาพ

เศรษฐกจิจนีที่ชะลอตวัลง ส่วนราคาถ่านหนิมกีารแกว่งตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี แต่จากความ
เขม้งวดของภาครฐัเกี่ยวกบันโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม ทําใหโ้รงไฟฟ้ามคี่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการเรื่องดงักล่าวเพิม่
สงูขึน้ จะไมม่กีารแขง่ขนัระหวา่งกนัภายในอุตสาหกรรม 

 โดยในภาคการผลติได้รบัผลกระทบจากการหยุดผลติ และลดกําลงัการผลติชัว่คราวของโรงงาน
ต่างๆ ในบรเิวณรอบพื้นที่จดัประชุมเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกจิการเงนิของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้ากบั
ประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม่ (Group of Twenty : G20) ซึ่งจดัขึน้ที่นครหงัโจว เมื่อเดอืนกนัยายนที่ผ่านมา เพื่อควบคุม
คุณภาพอากาศอย่างเขม้งวด ใหคุ้ณภาพอากาศอยู่ในระดบัดมีากระหวา่งการประชุม ซึ่งสง่ผลกระทบต่อ            ผล
ประกอบการในระยะสัน้ 

 

 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
 การลงทุนในสินทรพัย์ถาวรและภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจีนมีการชะลอตัวลงตามภาวะ

เศรษฐกิจ ส่งผลให้อุปสงค์ในการใช้ไฟฟ้าและไอน้ําเพิม่ขึน้ไม่มาก นอกจากนัน้ แรงกดดนัจากนโยบายของรฐับาลที่
เขม้งวดในเรื่องสิง่แวดลอ้ม  ทําใหโ้รงไฟฟ้าตอ้งปรบัปรุงหรอืเพิม่อุปกรณ์เพื่อลดการปล่อยมลพษิ มเิช่นนัน้อาจถูกลด
ราคาค่าไฟฟ้า หรอืถงึขัน้ปิดกจิการ ซึง่ทาํใหเ้กดิค่าใชจ้่ายในการดําเนินการดา้นสิง่แวดลอ้มเพิม่สงูขึน้ และอาจกระทบ
กบัผลประกอบการของโรงไฟฟ้าได้ ดงันัน้ สถานประกอบการที่มรีะบบการควบคุมมลภาวะที่ดกีว่าจะได้เปรยีบใน
อุตสาหกรรม 
 

  4.3  การจดัหาผลิตภณัฑ ์หรือบริการ 

 4.3.1   ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑเ์พื่อจาํหน่ายในปีที่ผ่านมา 
 โรงงานไฟฟ้าในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีที่บรษิทัฯ ลงทุนจะใชถ่้านหนิเป็นวตัถุดบิหลกัใน

การผลติ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ราคาถ่านหนิมกีารแกว่งตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ยงัสามารถ
รกัษาผลตอบแทนไดด้ ี ถ่านหนิโดยส่วนใหญ่จะมาจากทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของจนี และจดัส่งมาทางเรอืและ
รถยนตส์ูต่วัโรงงาน แลว้นําเขา้สูก่ระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน้ําของโรงงานผลติกระแสไฟฟ้า ซึง่มอียูจ่าํนวน 3 
โรงงานในประเทศจนีตามทีก่ลา่วไวใ้นขอ้ 4.1 ขอ้ 1 

 

 4.3.2   ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกาํจดัวตัถดุิบเหลือใช้ 
 ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีมนีโยบายการควบคุมสิง่แวดล้อมที่เพิม่มากขึน้ ทําให้ต้องมกีาร

ลงทุนเพิม่อุปกรณ์ต่างๆ เพิม่กระบวนการกําจดัและดกัจบัสิง่ที่เป็นพษิและเศษวสัดุเหลอืใช้ในเกณฑ์สูงขึน้ บรษิทัที่
ลงทุนตอ้งปฏบิตัใิหไ้ดผ้ลตามเกณฑม์าตรฐาน 
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4.4  ปัจจยัเสี่ยง 
ผลกระทบจากนโยบายของรฐับาลให้เข้มงวดในเรื่องสิง่แวดล้อม  ทําให้โรงไฟฟ้าต้องปรบัปรุงหรอืเพิ่ม

อุปกรณ์เพื่อลดการปล่อยมลพษิ มเิช่นนัน้อาจถูกปรบัลดราคาค่าไฟฟ้า หรอืถงึขัน้ปิดกจิการ ซึ่งทําใหเ้กดิค่าใชจ้่ายใน
การดาํเนินการดา้นสิง่แวดลอ้มเพิม่สงูขึน้ และอาจกระทบกบัผลประกอบการของโรงไฟฟ้า แต่เน่ืองจากเศรษฐกจิจนีอยู่
ในภาวะชะลอตัว ทําให้อุปสงค์ในการใช้ถ่านหินไม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาลดลงอย่างต่อเน่ือง จึงอาจทําให้ผล
ประกอบการทรงตวัในเกณฑด์ ี
 
5.   ธรุกิจเคมี 

 

 5.1  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 

บรษิทั Taixing - Union Zond Chemical Co., Ltd. ตัง้อยู่ที่เมอืง Taixing มณฑลเจยีงซู ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2550 ทําการผลติ Phthalic Anhydride (PA) ซึ่งเป็นสารเคมหีลกัและ Fumaric Acid 
เป็นผลผลติรองที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลติพลาสตกิ (Plasticizer) โดยเฉพาะ PVC และอื่นๆ โดยโรงงานเคมยีงัได้
ผลติไอน้ําเพือ่ขายผา่นโรงไฟฟ้า   

จากปัจจยัแวดลอ้มต่างๆที่แปรเปลีย่น สง่ผลใหปั้จจุบนั การผลติ Fumaric Acid ซึ่งใช ้Oxylene เป็นวตัถุดบิ 
มตี้นทุนการผลติสูงขึ้นมาก บรษิัทจงึปรบัเปลี่ยนนโยบายมาเน้นการผลติ PA ที่ใช้ Naphthalene เป็นวตัถุดิบ ซึ่งมี
ตน้ทุนการผลติทีถ่กูกวา่ 

 

ปัจจยัสาํคญัที่ม ีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจาํกดัการประกอบธรุกิจ  
 ธุรกจิเคมถีูกกําหนดโดยรฐับาล ให้สามารถจดัตัง้ได้เฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมเคมเีท่านัน้  การจดัตัง้

และขยายกําลงัการผลติจะต้องผ่านการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยเศรษฐกจิอยู่ในภาวะชะลอตวั ราคาขาย
ของสนิค้าจงึไม่สามารถปรบัตวัสูงขึน้  ในขณะที่ราคาวตัถุดบิก็ยงัคงอยู่ในระดบัที่สงูอยู่  เน่ืองจากภาวะผูกขาดของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนประเทศจนี 

 

 5.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
       5.2.1   การทาํการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการที่สาํคญัในปีที่ผ่านมา 
 

นโยบาย : บรษิทัผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑ ์PA ทีใ่ชว้ตัถุดบิคอื Naphthalene เป็นหลกั ใหก้บัลกูคา้ในเขต
เศรษฐกจิของมณฑลเจยีงซ ู

โดยโรงงานสามารถเปิดตลาดทางตอนใตข้องประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ซึง่ปัจจุบนัเป็นตลาดหลกั และ
ทางโรงงานไดเ้ริม่ทาํตลาดสาํหรบัผลติภณัฑ ์Fumaric Acid  
 

กลยุทธ ์การแข่งขนั : บรษิทัอาศยัความชํานาญดา้นการตลาดของผูร้ว่มทุน ทําใหร้บัรูค้วามเคลื่อนไหวทาง
การตลาด สง่ผลใหม้กีารปรบัตวัไดท้นัหากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

ลกัษณะล ูกค้า : มทีัง้ลูกคา้โรงงาน ซึ่งเป็นผูใ้ชโ้ดยตรง และลูกคา้ที่คา้ขายเป็นตวัแทนจดัจําหน่ายใหลู้กค้า
ปลายทางอกีต่อหน่ึง   

 
 

        5.2.2  ภาวะการแข่งขนั 
 

สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมในปีที่ผา่นมา 
  ผลติภณัฑ ์PA ยงัคงมกีารแขง่ขนัรุนแรง ภาคการผลติมผีลผลติมากกวา่ความตอ้งการของตลาด ทาํใหร้าคา

ขายคอ่นขา้งอ่อนตวัลง ไมส่ามารถปรบัตวัใหส้งูขึน้ได ้  
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 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
สบืเน่ืองจากการทีบ่รษิทัเปลีย่นมาใช ้Naphthalene เป็นวตัถุดบิในการผลติ PA ซึง่มตีน้ทุนการผลติทีถู่กกว่า 

Oxylene ซึ่งราคาแปรผนัตามราคาน้ํามนั ทําใหบ้รษิทัสามารถควบคุมตน้ทุนการผลติไดด้ขีึน้ สรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิ
แขง่ขนัต่อคูแ่ขง่ ประกอบกบัการปรบัตวัของอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด ทาํใหก้ารแขง่ขนัมคีวามยดืหยุน่เพิม่มากขึน้ 

 

 5.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
         5.3.1   ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑเ์พื่อจาํหน่ายในปีที่ผ่านมา 
 

ผลติภณัฑ์ผลติจากโรงงานจํานวน 1 แห่ง ที่เมอืง Taixing ประเทศจนี โรงงานไดป้รบัปรุงเครื่องจกัรในการ
ผลติเพื่อใช ้Naphthalene เป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติ แทนที่ Oxylene เน่ืองจากปัญหาต้นทุนการผลติ เพราะราคา
ของ Oxylene ถกูผกูขาดโดยโรงงานปิโตรเคมขีนาดใหญ่ สาํหรบัการจดัหา Naphthalene ไดจ้ากโรงงานถ่าน Coke  

         5.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรอืการกาํจดัวตัถดุิบเหลือใช้    
โรงงาน Taixing -Union Zond Chemical Co., Ltd. ตัง้อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเคมโีดยตรง ซึ่งโดยปกติ

ทางหน่วยราชการมีข้อกําหนดเข้มงวดสําหรบัโรงงานที่จดัตัง้ในเขตนิคมอยู่แล้ว จึงผ่านมาตรฐานข้อกําหนดทาง
สิง่แวดลอ้มทีท่างเขตนิคมและรฐับาลบงัคบั 

 

 5.4  ปัจจยัความเสี่ยง 
  จากความผนัผวนทางด้านราคาของวตัถุดบิและอุปสงค์ของผลผลติที่ลดลงส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
และผลประกอบการโดยตรง อกีทัง้การแข่งขนัทางด้านการตลาดที่เพิม่มากขึน้ บรษิทัได้ป้องกนัความเสีย่งโดยผลติ
สนิคา้ประเภททีต่อ้งใชว้ตัถุดบิทีม่คีวามผนัผวนดา้นราคาน้อย 
  

   6.   ธรุกิจอสงัหาริมทรพัย  ์
 

 6.1  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
   ณ สิน้ปี 2559 บรษิัทฯ ลงทุนธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ที่เมอืง Shaoxing
มณฑล Zhejiang มพีื้นที่ก่อสรา้งทัง้หมด 30,000 ตารางเมตร เป็นโครงการที่พกัอาศยัพรอ้มอาคารพาณิชย ์ปัจจุบนั
โครงการไดข้ายเกอืบทัง้หมดแลว้  

 ปัจจยัสาํคญัที่ม ีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจาํกดัการประกอบธรุกิจ  
  ในปี 2559 เศรษฐกิจจนีชะลอตวัต่อเน่ือง ตามภาวะซบเซาของการค้าโลก ส่งผลให้การบรโิภคในประเทศ
ชะลอตวัลง สว่นหน่ึงเป็นผลมาจากการทีผู่บ้รโิภคเรง่การซื้อรถยนตใ์นชว่งปลายปี 2558 จากมาตรการการลดภาษกีาร
ซื้อรถยนต์ขนาดเลก็ จากรอ้ยละ 10 เหลอืรอ้ยละ 5 เริม่มผีลบงัคบัใช ้นอกจากนัน้ ในสว่นของภาคอสงัหารมิทรพัยท์ี่
ภาครฐัมมีาตรการดแูลการเกง็กาํไรอยา่งเขม้งวด 
  ก่อนไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัทฯมีลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรพัย์ Jiashan-Union Development อีก
โครงการหน่ึง ซึง่โครงการ Jiashan  ถอืเป็นโครงการทีอ่ยูอ่าศยัทีด่ ีทีม่คีุณภาพ ไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้ด ี สามารถ
ปิดการขายโครงการไดท้ัง้หมด  บรษิทัฯจงึตดัสนิใจโอนขายหุน้ทัง้หมดในโครงการดงักล่าวใหฝ่้ายจนี เพื่อสง่เงนิลงทุน
และกาํไรกลบัคนืใหฝ่้ายไทย 
 6.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

       6.2.1   การทาํการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการที่สาํคญัในปีที่ผ่านมา 
  

 การตลาดของผลิตภณัฑ ์
 ผลติภณัฑ์ คอื อาคารที่พกัอาศยัพรอ้มอาคารพาณิชยใ์นเมอืง Shaoxing ประเทศจนี ซึ่งมปีระชากรในพื้นที่
เป็นลกูคา้ 
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 ลกัษณะลกูค้า 
 สว่นใหญ่ลกูคา้ทีจ่องซือ้โครงการ จะเป็นผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นทอ้งถิน่ทีม่รีายไดข้นาดปานกลางถงึระดบัสงู ทีม่คีวาม
ตอ้งการเปลีย่นทีพ่กัอาศยัใหม้คีุณภาพมากขึน้ 
 กล ุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
 ผูม้รีายไดข้นาดปานกลางถงึระดบัสงูขึน้ไป ซึง่อาศยัอยูใ่นทอ้งถิน่ 
 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
 โครงการมสีาํนกังานขายและพนกังานขายโดยตรง อกีทัง้ยงัไดร้ว่มงานแสดงสนิคา้บา้นพกัและทีอ่ยูอ่าศยัทีจ่ดั
ในทอ้งถิน่เป็นประจาํทุกปี  

          6.2.2   ภาวะการแข่งขนั  
 สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมในปีที่ผา่นมา 
 การแข่งขนัยงัคงมคีวามรุนแรง เน่ืองจากมโีครงการใหม่ๆ ที่ทยอยเปิดตวั ทําใหผู้ซ้ื้อมทีางเลอืกมากขึน้ แต่
ความตอ้งการของผูซ้ือ้มไีมม่าก เป็นผลใหร้าคาอ่อนตวัลงมาบา้ง 
 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
 จากการผ่อนคลายนโยบายสนิเชื่อที่อยู่อาศยัของภาคธนาคารในช่วงปลายปี ช่วยกระตุ้นการซื้อบ้าน และ
ภาวะของอุตสาหกรรม แต่อุปสงคม์ไีมม่ากเทา่ปีทีผ่า่นๆ มา  
 

 6.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

           6.3.1   ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑเ์พ่ือจาํหน่ายในปีที่ผ่านมา 
 การก่อสรา้งของโครงการ Shaoxing เสรจ็สมบรูณ์แลว้ ทยอยสง่มอบรายการขายใหล้กูคา้เกอืบหมดแลว้  
  6.3.2   ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกาํจดัวตัถดุิบเหลือใช้ 
 โครงการได้ปฏิบตัติามขอ้กําหนดของรฐับาลในการดําเนินการส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
อยา่งเครง่ครดั 
 

 6.4 แนวโน้มธรุกิจ 
 ชว่งสิน้ปี 2559 โครงการน้ีขายไดเ้กอืบหมดแลว้ ผูถ้อืหุน้จงึมกีารเจรจาแนวโน้มธุรกจิ ฝ่ายจนีจงึขอซือ้  เงนิ
ลงทุนทัง้หมดของฝ่ายไทย ทาํใหเ้ปลีย่นสภาพเป็นเงนิลงทุนรอการจาํหน่าย ณ วนัสิน้ปี 2559 
 

 

7.  ธรุกิจโรงแรม 
 

 

  บรษิทัฯ มกีารลงทุนในธุรกจิโรงแรมเมื่อกลางปี 2557 ซึง่เป็นการขยายธุรกจิเพิม่ดว้ยเงนิลงทุน 3,200 ลา้นบาท 
โดยการเขา้ซือ้ธุรกจิและทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบธุรกจิโรงแรม ภายใตช้ื่อทางการคา้ คอื โรงแรมฮลิตนั หวัหนิ 
รสีอรท์ แอนด์ สปา ซึ่งตัง้อยู่ที่อําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ รายไดข้องธุรกจิน้ีผนัผวนตามฤดูกาล ซึ่งมขีอ้มูลที่
สาํคญัดงัน้ี 
 7.1  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
  เป็นธุรกจิประเภทโรงแรมหรใูจกลางเมอืงหวัหนิ ทีส่ามารถเหน็ทศันียภาพของทะเลอ่าวไทย จากหอ้งพกัที่
ให้เช่าได้ทุกห้อง พรอ้มสิง่อํานวยความสะดวกไวบ้รกิารลูกค้าคอื สระว่ายน้ําขนาดใหญ่ สนามเทนนิส สนามสควอช 
หอ้งอบไอน้ํา หอ้งซาวน่า สปา และฟิตเนส หอ้งประชุมและจดัเลีย้ง ตลอดทัง้หอ้งอาหารและบาร ์หลายรปูแบบ 
 ธุรกิจน้ี เป็นธุรกิจที่ต้องได้รบัใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงแรมและห้องอาหาร ซึ่งบรษิัทฯ ได้รบั
ใบอนุญาตครบถว้นจากทางราชการ และยงัมอีายกุารใชง้านได ้
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 7.2  การตลาดและการแข่งขนั 
 7.2.1   การทาํการตลาดของผลิตภณัฑแ์ละบริการที่สาํคญั 
          นโยบายการตลาด   
 บรษิทัฯ มนีโยบายทําการตลาดทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ทัง้ในแถบเอเซียและยุโรป และขยายไปยงั
รสัเซยี และตะวนัออกกลางดว้ยสือ่โฆษณา และรปูแบบทีด่งึดดูความสนใจ 
          กลยทุธก์ารแข่งขนั    
 บรษิทัฯ มกีลยุทธก์ารแขง่ขนัโดย จดัปรบัปรุงหอ้งพกัใหอ้ยูใ่นระดบัหร ู5 ดาว บรกิารอาหารใหม้คีุณภาพเพื่อ
สนองตามความประสงคข์องลกูคา้ จดัโปรแกรมการสง่เสรมิการขายใหแ้ขง่ขนัไดก้บัคูแ่ขง่ 
          ลกัษณะลกูค้าและความสมัพนัธ  ์  
 ลกัษณะลกูคา้เป็นประเภทนกัท่องเทีย่ว นักธุรกจิ องคก์รภาครฐั สถานทูต ลกูคา้ประเภทจดัประชุมสมัมนา คู่
สมรส กรุ๊ปทวัร์ บรษิัทฯ เอเยนซี่รบัจองห้องพกัโรงแรม ถึงแม้ว่าลูกค้าเหล่าน้ีไม่มคีวามสมัพนัธ์ หรอืเกี่ยวข้องกบั 
บรษิทัฯ แต่ทางโรงแรมตอ้งรกัษาสมัพนัธภาพทีด่ไีวต้ลอดไป 
          กล ุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
 นักท่องเทีย่วทัง้สว่นตวัและประเภทเป็นกลุ่ม นักธุรกจิ นิตบุิคคล ในสายงานทีต่้องจดัประชุมอบรม       เชงิ
วชิาการ บรษิทัตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่ายรบัจองหอ้งพกัโรงแรม องคก์รภาครฐั และสถานทตู 
           การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
 มทีัง้พนักงานขาย พนกังานการตลาด ตดิต่อเองโดยตรง หรอืผ่านบรษิทัตวัแทนรบัจองหอ้งพกั มทีัง้     ช่อง
ทางผา่นอนิเตอรเ์นทดว้ย 
            สดัส่วนการจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
 ชอ่งทางรายไดข้องปีทีผ่า่นมามสีดัสว่นการจาํหน่ายในประเทศต่อต่างประเทศเทา่กบั รอ้ยละ 40 ต่อรอ้ยละ 60 
             กลุ่มประเทศที่จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
 มทีัง้ประเทศไทย กลุ่มประเทศแถบสแกนดเินเวยี ยุโรป ออสเตรเลยี อเมรกิา รวมทัง้ ประเทศจนี และแถบ
เอเซยี    
  การพึ่งพิงลกูค้า 
 บรษิทัฯ ไมม่กีารพึง่พงิลกูคา้ หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดทีม่บีทบาทสาํคญั ต่อการอยูร่อดของบรษิทั รวมทัง้ไมม่ี
การพึง่พงิรายใดดงักล่าวเกนิ 30% ของรายได ้
 

 7.2.2   สภาพการแข่งขนั  
 สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 
 ในปีทีผ่่านมา สภาพการแขง่ขนัของธุรกจิโรงแรมที่หวัหนิ มมีากขึน้ เน่ืองจากมจีาํนวนโรงแรมใหม่เพิม่ขึน้ มี
ธุรกจิคอนโดมเินียมเพิม่ขึน้ จงึมปัีจจยัการแขง่ขนัดา้นราคาเพิม่มากขึน้  
 

 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม การท่องเที่ยว รวมทัง้ธุรกจิโรงแรมยงัมแีนวโน้มทีด่ ีทัง้น้ีตอ้งขึน้อยู่กบัสภาวะ
เศรษฐกจิทัว่โลกและการเมอืงของประเทศไทยดว้ย ในปีทีผ่่านมา มเีหตุการณ์ช่วงไตรมาส 4 ซึ่งคนทัว่ไป   งดงานรื่น
เรงิ หรอืงานฉลองต่างๆ ประกอบกบัภาวะเศรษฐกจิยงัฟ้ืนตวัไม่เตม็ที ่มผีลใหอุ้ตสาหกรรมธุรกจิโรงแรมมรีายไดล้ดลง
กว่าระยะเวลาที่ผ่านมา  ส่วนสภาพการแข่งขนัในอนาคต จะทวคีวามรุนแรงขึ้น ทัง้ด้านราคาและการเพิ่มขึ้นของ
อุปทาน 
 จาํนวนค ู่แข่งโรงแรมที่หวัหิน จาํนวนคูแ่ขง่ทีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกนัมไีมเ่กนิ 10 ราย 
 ขนาดของบริษทั เมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่ มขีนาดใหญ่กวา่เลก็น้อย 
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 สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนั ถอืวา่บรษิทัมสีถานภาพในการแขง่ขนัทีด่ ีเน่ืองจากไดเ้ปรยีบดา้น
สถานที่ตัง้ทางกายภาพ ห้องพกั จํานวน 296 หอ้ง มองเหน็ววิทะเลไดจ้ากระเบยีงสว่นตวัทุกหอ้ง มหี้องอาหารหลาย
รปูแบบ เปิดบรกิารดว้ยอาหารคุณภาพด ีทัง้น้ี บรษิทัฯ มนีโยบายและแผนในการลงทุนปรบัปรุงหอ้งพกั ใหร้กัษาระดบั
เป็นโรงแรม 5 ดาว เพื่อแข่งขนัไดใ้นธุรกจิ  รายจ่ายลงทุนของปี 2559 มกีารทยอยปรบัปรุงห้องพกัไปแล้วประมาณ 
100 ลา้นบาท ถอืวา่บรษิทัฯ ยงัมศีกัยภาพในการแขง่ขนั และมคีวามเจรญิเตบิโตในอนาคต 
 

 7.3  การจดัหาผลิตภณัฑ ์หรือบริการ 
 7.3.1   ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑ ์
 บรษิทัฯ มจีาํนวน 1 โรงแรม ภายใตช้ื่อทางการคา้ คอื โรงแรมฮลิตนั หวัหนิ รสีอรท์ แอนด ์สปา ตัง้อยู่
เลขที ่33 ถนนนเรศดาํรหิ ์อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 
 จาํนวนหอ้งพกั  มทีัง้หมด   296  หอ้ง 
 จาํนวนหอ้งอาหาร  มหีอ้งอาหาร 4 แหง่ บาร ์5 แหง่ 
 จาํนวนหอ้งประชุม และหอ้งเอนกประสงค ์ มทีัง้หมด 5 หอ้ง 
 7.3.2  การจดัหาวตัถดุิบหรือผลิตภณัฑเ์พื่อจาํหน่าย 
 ส่วนมากเป็นสิง่อํานวยความสะดวก ของใชภ้ายในห้องพกั ซื้อจาก SUPPLIER ที่ไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบับรษิัทฯ ส่วนวตัถุดบิที่เกี่ยวขอ้งกบัรา้นอาหาร ซื้อจาก SUPPLIER ที่ขายส่งหลายราย ซึ่งไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั
บรษิทัเชน่กนั โดยไมม่กีารพึง่พงิผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดเกนิ 30% ของยอดซือ้รวม 
 สดัส่วนการซื้อวตัถดุิบ   เป็นการซือ้ภายในประเทศเกอืบทัง้หมด 
   ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 เน่ืองจากธุรกจิโรงแรมเป็นประเภทการใหบ้รกิารเป็นหลกั ไมใ่ช่โรงงานผลติ จงึไม่มมีลภาวะที ่   เป็น
พษิ  อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯได้ปฏิบตัติามหลกัสุขอนามยัที่ด ีปฏิบตัติามขอ้กําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง จงึไม่มี
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ไมม่ขีอ้พพิาทหรอืการถกูฟ้องรอ้งเกีย่วกบัเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 
 

 7.4 มูลค่าของงานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ ไม่ม ีเน่ืองจากธุรกจิเป็นประเภทที่ลูกคา้มาใช้บรกิารที่โรงแรม 
ไมต่อ้งสง่มอบนอกสถานที ่
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ข.  กล ุ่มการลงทุนและอื่นๆ  
 

 ลกัษณะของเงนิลงทุน นอกจากการลงทุนในบรษิทัในกลุ่มทีผ่ลติและจาํหน่ายสนิคา้ซึง่อยูใ่นประเทศไทย และ
ลงทุนในโครงการที่ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ธุรกิจผลิต
สารเคม ีและธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งไดเ้ปิดเผยขอ้มูลขา้งต้นไวแ้ลว้ บรษิทัยงัมกีารลงทุนในธุรกจิโรงงานผลติพรม
รถยนต์ และยังมีเงินลงทุนในบริษัทอื่นๆ โดยคํานึงถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจนัน้ๆ เป็นเกณฑ์  ประกอบกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนดว้ย  
 เน่ืองจากเงนิลงทุนเป็นประเภทธุรกจิทีไ่มม่กีารผลติและไมต่อ้งอาศยัการตลาดและการแขง่ขนั หรอืการจดัหา
วตัถุดบิแต่อยา่งใด จงึไมต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการผลติ การตลาด การแขง่ขนั ตลอดทัง้เรือ่งการจดัหาวตัถุดบิของ
กลุ่มธุรกจิน้ี นอกจากน้ีแหล่งทีม่าของเงนิลงทุนมาจากทุนจดทะเบยีน กาํไรสะสม และแหลง่เงนิกูเ้ทา่นัน้   
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3.  ปัจจยัความเสี่ยง 
 

บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ทาํหน้าทีป่ระเมนิความเสีย่ง รวมทัง้กาํหนดนโยบาย 
เสนอใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มมกีารบรหิารความเสีย่ง และสรุปผลการประเมนิให้คณะกรรมการของแต่ละบรษิทั 
และใหบ้รษิทัฯ ทราบตามระยะเวลาทีก่าํหนด ทัง้น้ีเน่ืองจากเหตุการณ์สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม ม ี
การเปลี่ยนแปลง จงึต้องมกีารทบทวนปัจจยัความเสีย่ง ประเมนิความรุนแรงของโอกาสเกดิ ผลกระทบ และทบทวน
มาตรการการจดัการ และแผนการปฏิบตัิ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่องค์กรยอมรบัได้ หรอืขจดัความเสี่ยง
ออกไป ในการพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งไดดู้จากทัง้ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก โดยแบ่งลกัษณะความเสีย่ง
ออกในเชงิดา้นธุรกจิ ดา้นการดาํเนินงาน ดา้นการเงนิ และความเสีย่งทีเ่กดิจากเหตุการณ์ภายนอก ทีอ่าจม ี
ผลกระทบต่อบรษิทัอย่างมนีัยสาํคญั อน่ึง มาตรการและนโยบายการบรหิารความเสีย่งไดถู้กถ่ายทอดสูผู่บ้รหิาร และ
ระดบัปฏบิตักิารของทัง้บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มทีป่ระกอบธุรกจิหลกั เพื่อใหท้ราบวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน และ 
ดาํเนินไปในทศิทางเดยีวกนั  เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบาย 

เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง ที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และต่อการลงทุนของผู้ถือ
หลกัทรพัยอ์ยา่งมนียัสาํคญั เรื่องหลกัๆประกอบดว้ย 

 

3.1 ความเสี่ยงด้านธรุกิจ  คอื ความเสีย่งเรือ่งผลตอบแทนจากการลงทุนไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ คอืการลงทุน ซึ่งประกอบดว้ยการลงทุนทัง้ภายในประเทศ 

และต่างประเทศ รายไดจ้ากการลงทุน คอื ผลตอบแทนในรปูของเงนิปันผล จงึอาจเกดิความเสี่ยงด้านผลตอบแทน
จากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึง่จะมผีลกระทบทําใหก้ําไรอาจจะลดลง บรษิทัฯ ประเมนิวา่โอกาสเกดิและ
ผลกระทบในกรณีน้ี มรีะดบัปานกลาง เน่ืองจากการลงทุนมคีวามหลากหลาย สาํหรบัมาตรการการจดัการความเสีย่งน้ี 
คอื มกีารกําหนดเกณฑ์การลงทุน การตดิตามผลการดําเนินงานและผลตอบแทนการลงทุนอย่างใกลช้ดิ และประเมนิ
สถานการณ์ในอนาคตของกจิการทีล่งทุนเพื่อหาแนวทางแกไ้ขล่วงหน้า รวมทัง้พจิารณาการพฒันาธุรกจิ โดยใหบ้รษิทั
ทีไ่ปลงทุนทาํแผนระยะกลาง เพือ่เสนอคณะกรรมการของบรษิทัฯ  

ในระหว่างปี 2559 บรษิัทฯ มกีารดําเนินการขายเงนิลงทุนในโครงการอสงัหารมิทรพัย์ที่ประเทศจนี
โครงการ Jiashan - Union Development เพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต  เน่ืองจากได้ดําเนินธุรกิจถงึเฟสสุดท้ายแล้ว 
เป็นเวลาเหมาะสมในการจาํหน่ายเงนิลงทุนออกไป 

 

3.1.1  สาํหรบัเร ื่องรายได้จากการลงทุนลดลง  บรษิทัฯ มมีาตรการการจดัการโดยหาธุรกจิใหม ่โดย
ตัง้แต่ปี 2558 บรษิทัฯ ลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อขยายประเภทธุรกจิซึ่งเป็นการเริม่ต้นลงทุนกจิการให้บรกิารทางการ
แพทยแ์ละการพยาบาล โดยสรา้งโรงพยาบาลแห่งใหม่ ทัง้น้ี ต้องใช้เวลาก่อสรา้งประมาณ 3 ปี จงึจะดําเนินธุรกจิได ้
ขณะน้ียงัอยูใ่นกระบวนการการขออนุมตัเิรือ่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
 

 3.2  ความเสี่ยงด้านการดาํเนินงาน  ทีม่นียัสาํคญั  คอื 
 

 3.2.1 ความเสี่ยงด้านความเสียหายและการบริหารงานผิดพลาดของธรุกิจที่ไปลงทนุ     
        ธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ คือ การลงทุน ดงันัน้ถ้าหากองค์กรที่บรษิัทฯ ไปลงทุนเกิดมีการบรหิารงาน
ผดิพลาดกอ็าจเสยีหายต่อทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ได ้บรษิทัฯ ประเมนิวา่โอกาสเกดิและผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ทัง้น้ี เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารกระจายการลงทุนในหลายธุรกจิ บรษิทัฯ มมีาตรการรองรบัโดยกําหนดใหม้กีารประเมนิ
ความเสีย่งขององคก์รทีไ่ปลงทุน ใหม้รีะบบการควบคุมภายในของตนเอง มนีโยบายใหค้วามรูใ้นเรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้มกีารตดิตามผลงาน และการประชุมกบัผูร้ว่มทุน และผูบ้รหิารธุรกจิอย่างสมํ่าเสมอ และในสว่นของบรษิทัฯ ตอ้ง
มรีะบบการตรวจสอบตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายและระบบงานควบคุมภายในทีก่าํหนดไวข้องแต่ละธุรกจิทีไ่ปลงทุน 
โดยเฉพาะเน้นความสําคญัมาก เรื่องการตรวจควบคุมสนิค้าคงเหลอื ตลอดจนการบรหิารงานเรื่องลูกหน้ีและเจ้าหน้ี 
และระบบอื่นๆ ในลาํดบัรองลงมา 
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3.2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคาํส ัง่ผลิตจากลกูค้ารายใหญ่น้อยราย 
บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ บางแห่งเป็นธุรกิจร่วมทุน ซึ่งผู้ร่วมทุนชาวต่างประเทศเป็นผู้ดําเนินการด้าน

การตลาดในต่างประเทศ ซึง่เป็นสดัสว่นเกอืบทัง้หมดของสนิคา้ทีผ่ลติได ้ผลกระทบจากการพึง่พงิคําสัง่ผลติจากลูกคา้
รายใหญ่น้อยรายน้ี อยูใ่นระดบัสงู ถา้หากลูกคา้เปลีย่นแปลงหรอืลดจํานวนสัง่ซื้อ หรอืยา้ยฐานการผลติไปประเทศอื่น 
แต่โอกาสเกิดมีน้อยเน่ืองจากผู้ร่วมทุนมเีงนิลงทุนสดัส่วนประมาณกึ่งหน่ึง ซึ่งย่อมต้องประสานประโยชน์เพื่อให้มี
ผลตอบแทนจากการลงทุน บรษิทัฯ มมีาตรการรองรบัโดยรกัษาความสมัพนัธ์ให้ดกีบัผูร้่วมทุน และผลติสนิคา้ให้ได้
คุณภาพตามความตอ้งการของลกูคา้ 

 

3.2.3  ความเสี่ยงจากการมีทรพัยสิ์นที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน 
 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ เปลีย่นประเภทการดําเนินธุรกจิที่ศรรีาชาเป็นการใหเ้ช่าทรพัยส์นิ บดัน้ี อายุสญัญา

ให้เช่าได้ครบกําหนดแล้ว และผู้เช่าได้เลิกสญัญาเช่าทรพัย์สนิแล้ว บรษิัทฯ มคีวามเสี่ยงด้านการดําเนินงานโดยมี
ทรพัย์สนิที่อาจไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน ทัง้น้ี ทรพัย์สนิเหล่านัน้ส่วนใหญ่เป็นประเภท อาคาร ระบบคลีนรูม และ
อุปกรณ์ทีใ่ชเ้ฉพาะกบัธุรกจิผลติชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกสค์อมพวิเตอร ์ไมใ่ช่ทรพัยส์นิทัว่ไป ถา้หากจะตอ้งบํารุงรกัษาให้
ทรพัยส์นิใชง้านไดป้กต ิบรษิทัฯ จะมภีาระค่าใชจ้่ายที่เกีย่วขอ้งมากพอสมควร ดงันัน้ ถา้หากบรษิทัฯหาผูเ้ช่ารายใหม่
ไม่ได้บรษิทัฯ จะไม่มรีายได้ผลตอบแทนจากทรพัยส์นิดงักล่าว จะมผีลกระทบทําใหร้ายไดล้ดลง และอาจมคี่าใช้จ่าย
เพิม่ขึน้ บรษิทัฯ มกีารทยอยขายทรพัยส์นิที่ไม่ไดใ้ชง้านออกไปตัง้แต่ปี 2557 และกําลงัหาแนวทางเพื่อจดัการเรื่องน้ี  
ผลกระทบน้ี อาจจะมผีลต่อเน่ืองถงึเรือ่งการจา่ยผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้น้อยลง  

 

3.2.4  ความเสี่ยงจากความเสียหายที่เกิดจากการทจุริต คอรร์ปัช ัน่ 
ดว้ยค่านิยมของบรษิทัฯ คอื  คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์ โดยมนีโยบายใหด้ําเนินธุรกจิอย่างมี

คุณธรรม ถกูตอ้ง โปรง่ใส ไมใ่หม้กีารทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่มาตัง้แต่เริม่ตน้ อยา่งไรกต็าม เรื่องน้ีเป็นความเสีย่งประเภท
หน่ึงมกีารประเมนิโอกาสเกดิและผลกระทบแลว้จดัอยูใ่นเกณฑป์านกลาง เน่ืองจากคาดวา่มโีอกาสเกดิน้อยแต่ถา้เกดิจะ
มผีลกระทบปานกลาง ซึ่งอาจทําให้บรษิัทฯ และผู้บรหิารเสยีชื่อเสยีง และขดัแยง้กบันโยบายทางธุรกิจที่กําหนดไว ้ 
ทัง้น้ี แนวนโยบายการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ มกีารสื่อสารประชาสมัพนัธส์รา้งจติสาํนึกใหผู้บ้รหิารและพนักงาน
รบัทราบและถือปฏิบตัิตาม โดยมมีาตรการให้ปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในอย่างเคร่งครดั และมกีารติดตาม
ตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ 

  

 3.3  ความเสี่ยงด้านการเงิน ทีม่นียัสาํคญั คอื 
 3.3.1  ความเสี่ยงเร ื่อง การขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนของบริษทัในกล ุ่ม  

  บรษิัทฯ ประเมินว่าโอกาสเกิดและผลกระทบอยู่ในระดบัค่อนข้างสูง เน่ืองจากบรษิัทหลกัในกลุ่มมี
สดัสว่นการสง่ออกมากพอสมควร ถา้หากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิบาทเทยีบกบัดอลล่ารส์หรฐั มคีวามผนัผวนมาก จะ
มผีลกระทบกบัจาํนวนเงนิตราต่างประเทศทีบ่รษิทัในกลุ่มไดร้บัจากการชําระค่าสนิคา้ทีส่ง่ออกและขายเปลีย่นเป็นเงนิ
สกุลบาท ความเสีย่งดา้นน้ีจงึเป็นปัจจยัทีค่อ่นขา้งสาํคญั  บรษิทัฯ มมีาตรการรองรบัโดยมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบใน
การตดิตามสถานการณ์ และจดัการเรือ่งอตัราแลกเปลีย่นโดยตอ้งรายงานและปรกึษาหารอืกบักรรมการผูจ้ดัการของแต่
ละบรษิัทในกลุ่มนัน้ๆ เพื่อตดัสนิใจให้ทนัต่อเหตุการณ์ รวมทัง้ให้แต่ละบรษิัทดงักล่าวรายงานผลกระทบจากอตัรา
แลกเปลี่ยน ปรมิาณลูกหน้ี เจ้าหน้ี ที่เป็นสกุลเงนิต่างประเทศให้บรษิัทใหญ่ทราบด้วยโดยปกติบรษิัทฯ ในกลุ่มมี
นโยบายบรหิารปัจจยัความเสี่ยงด้านน้ีโดยใช้วิธี Natural Hedge และพิจารณาซื้อ Forward Contract กบัธนาคาร
ตามแต่ละสถานการณ์ใหเ้หมาะสม แต่ไม่ใหด้ําเนินการเพื่อการเกง็กําไรดา้นอตัราแลกเปลีย่น ใหท้ําเพยีงเพื่อป้องกนั
ความเสี่ยงเท่านัน้ นอกจากน้ี จะมีการเชิญวทิยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการเงนิมาให้ความรู้กับผู้บรหิารและ
เจา้หน้าที่ทีเ่กี่ยวขอ้งของบรษิทัในกลุ่มเป็นครัง้คราว เพื่อเสรมิทกัษะ และเน้นความสาํคญัใหม้คีวามระมดัระวงัในการ
บรหิารเรือ่งดงักล่าวดว้ย 
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3.3.2  ความเสี่ยงเร ื่อง การด้อยค่าของเงินลงทนุ 
 ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ คอืการลงทุน ซึ่งมกีารลงทุนในธุรกจิหลายด้าน เมื่อเวลาผ่านไป สถานการณ์

ทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม อุปสงค์ อุปทาน ราคาวตัถุดบิ ราคาพลงังาน แนวโน้มการบรโิภคฯ มกีารปรบัเปลีย่น 
ย่อมอาจจะมผีลกระทบต่อธุรกิจบางประเภทที่บรษิัทฯ ลงทุนอยู่ ถ้าหากผลการดําเนินงานของบรษิัทที่บรษิัทฯ ไป
ลงทุนเกิดได้รบัผลกระทบในทางลบ ก็อาจทําให้มูลค่าตามสดัส่วนในส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทนัน้ๆ ลดลง ถ้าลด    
ตํ่ากว่าจํานวนเงนิลงทุนของบรษิัทฯ บรษิัทฯ ก็จําเป็นต้องบนัทึกผลจากการด้อยค่าของเงนิลงทุนนัน้ ทัง้น้ีบรษิัทฯ 
ประเมนิว่าโอกาสเกิดและผลกระทบอยู่ในระดบัปานกลาง โดยบรษิัทฯ มมีาตรการให้มรีะบบการประเมนิธุรกจิที่ไป
ลงทุนทุกปี อน่ึง บรษิทัฯ ไดป้ระเมนิความเสีย่งเรื่องน้ี ณ สิน้ปี 2559 บรษิทัฯ ประเมนิความเสีย่งเงนิลงทุนของธุรกจิ  
สิง่ทอในประเทศจนี เฉพาะโครงการน้ีเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงในการที่จะได้รบัผลตอบแทนจากเงนิลงทุนในอนาคต    
เป็นสาเหตุใหม้กีารพจิารณาการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนโครงการน้ีทัง้หมด ซึ่งมผีลกระทบต่องบการเงนิรวมในปี 2559 
คอื มกีารรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิลงทุนน้ีเพิม่ขึน้ 358 ลา้นบาท  
    

3.4  ปัจจยัที่มาจากเหตกุารณ์ภายนอก   ซึง่ไมอ่ยูใ่นวสิยัทีบ่รษิทัฯ จะควบคุมได ้  
ประเภทความเสีย่งทีม่นียัสาํคญัต่อบรษิทัฯ มดีงัน้ี 

 3.4.1  ความเสี่ยงเร ื่องอตัราดอกเบีย้สงูขึน้ 
   บรษิทัในกลุ่มบางบรษิทั มแีหล่งทีม่าของเงนิทุนหมุนเวยีนสว่นหน่ึงเป็นเงนิกู ้ดงันัน้ถา้อตัราดอกเบี้ย

ในตลาดเงนิสงูขึน้ จะทําใหบ้รษิทันัน้ๆ มภีาระตน้ทุนทางการเงนิทีส่งูขึน้ตามไปดว้ย ซึ่งเป็นปัจจยัทีอ่ยู่นอกเหนือจาก
การควบคุมของบรษิทัฯ ในรอบปี 2559 อตัราดอกเบี้ยลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่านมา แต่มองในภาพรวมของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย จํานวนเงนิกูม้ไีม่สงู บรษิทัจงึประเมนิว่าผลกระทบมเีลก็น้อย อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มนีโยบาย
ดูแลการป้องกนัความเสีย่งในดา้นน้ี โดยรกัษาสดัส่วนของโครงสรา้งระหว่างหน้ีเงนิกู้และเงนิทุนให้เหมาะสม เพื่อให้
ระดบัผลตอบแทนจากการลงทุนสงูกวา่ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ 

 

 3.4.2  ความเสี่ยงเร ื่องการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
           ปี 2559 เศรษฐกจิโลกในภาพรวมยงัฟ้ืนตวัไดไ้ม่ดเีท่าทีค่วรโดยเฉพาะในยุโรป ซึ่งมผีลกระทบมายงั
เศรษฐกจิของประเทศไทยด้วย ความเสีย่งน้ี ทําใหค้ําสัง่ซื้อจากลูกคา้ของบรษิทัในกลุ่มแถบยุโรป มปีรมิาณน้อยกว่า
ภาวะเศรษฐกจิปกต ิกลุ่มธุรกจิของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัผลกระทบมากคอื ธุรกจิสิง่ทอ รองลงมาไดร้บัผลกระทบปานกลาง 
คอื ธุรกจิผลติภณัฑย์าง ธุรกจิเทปกาว ความเสีย่งน้ี กระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัทีไ่ปลงทุนอาจทําใหบ้รษิทั
ฯ ไดร้บัเงนิปันผลน้อยลงในระหวา่งชว่งน้ี  บรษิทัฯ มมีาตรการจดัการปัจจยัความเสีย่งน้ีโดยรกัษาสว่นแบง่การตลาดไว ้
พฒันาคุณภาพสนิคา้ใหแ้ขง่ขนักบัคู่แข่งใหไ้ด ้อน่ึง การลงทุนที่มอียู่ของบรษิทัฯ เป็นการหวงัผลระยะยาว บรษิทัฯ มี
มาตรการการจดัการความเสีย่งน้ีโดยระมดัระวงัการลงทุน รวมทัง้ตดิตามเศรษฐกจิของประเทศทีไ่ปลงทุนและทาํการคา้ 
อกีทัง้ศกึษาปัจจยัพืน้ฐานของบรษิทัทีจ่ะลงทุน เพือ่หาผลตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อไป 
 

  3.4.3 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในประเทศ 
                       ภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงตามการเมอืง สงัคม และสิง่แวดลอ้มที่เปลีย่นไป 
ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั และมกีารแข่งขนัสงู อุปสงคก์ารบรโิภคน้อยลง อาจมผีลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ จงึเกดิความเสีย่งดา้นน้ี บรษิทัประเมนิวา่โอกาสเกดิอยู่ในระดบัสงู สว่นผลกระทบอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลาง  ทัง้น้ี บรษิทัฯ มมีาตรการเพิม่ความระมดัระวงัเรื่องการบรหิารจดัการ และตดิตามสภาวะเศรษฐกจิ 
เพื่อวางแผนการจดัการให้ด ี ปี 2559 ธุรกจิในกลุ่มที่ไดร้บัผลกระทบ คอื ธุรกจิสิง่ทอและธุรกจิพลาสตกิ ซึ่งต้องเพิม่
ความระมดัระวงัในการบรหิารจดัการต่อไป 
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4.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
             4.1  รายละเอียดของสินทรัพย์ของบริษทั และ บริษทัย่อยในปี 2559 
 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
                            
                  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ทีด่นิและสว่น
ปรบัปรุง
ทีด่นิ 

รอการพฒันา 

อาคาร
โรงงาน 

และอาคาร
สาํนกังาน 
ใหเ้ชา่ 

 
 
 

งานระหวา่ง
ก่อสรา้ง 

 
 
 
 

รวม 

ทีด่นิและสว่น
ปรบัปรุง
ทีด่นิ 

รอการพฒันา 

อาคาร
โรงงาน 

และอาคาร
สาํนกังาน 
ใหเ้ชา่ 

 
 
 
 

รวม 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559        
ราคาทุน 1,391,630 2,664,954 87,963 4,144,547 1,186,689 1,794,721 2,981,410 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (49,141) (2,108,048) - (2,157,189) (38,515) (1,644,643) (1,683,158) 
หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (4,413) (154,808) - (159,221) (4,413) (138,707) (143,120) 
มลูคา่ตามบญัช ี– สุทธ ิ 1,338,076 402,098 87,963 1,828,137 1,143,761 11,371 1,155,132 

 
 
 
         (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
มลูคา่ตามบญัช ีณ 31 ธนัวาคม 2558 1,879,024 1,161,626 
ซือ้สนิทรพัย ์ 3,341 - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์– มลูคา่สุทธติามบญัช ี (17) (17) 
คา่เสื่อมราคาสาํหรบัปี (33,493) (6,477) 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ (20,718) - 
มลูคา่ตามบญัช ีณ 31 ธนัวาคม 2559 1,828,137 1,155,132 
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ทีด่นิ  อาคาร  และอุปกรณ์ 
                           

งบการเงินรวม 
                 (หน่วย : พนับาท) 

 
 
 
   

 
 
 

ทีด่นิ 

 
 

สว่นปรบัปรุง 
ทีด่นิ 

สว่นปรบัปรุง
สนิทรพัยเ์ชา่
อาคาร และ

ระบบ
สาธารณูปโภค 

 
เครือ่งจกัร 

และ 
อุปกรณ์ 

 
โรงงานผลติ 
กระแส 
ไฟฟ้า 

 
 
 

อื่นๆ 

 
 
 

รวม 

ราคาทุน        
ณ  31 ธนัวาคม 2558 1,896,985 20,058 3,131,373 5,735,149 1,103,554 1,238,409 13,125,528 
ซือ้เพิม่ - 30 10,559 195,865 196,153 528,641 931,248 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - (8,660) (127,894) (2,294) (116,447) (255,295) 
โอนระหวา่งบญัช ี - - 89,595 243,910 - (333,505) - 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบ
การเงนิ - - (41,935) - (79,004) (2,106) (123,045) 

ณ  31 ธนัวาคม 2559 1,896,985 20,088 3,180,932 6,047,030 1,218,409 1,314,992 13,678,436 
ค่าเสื่อมราคาสะสม   
ณ  31 ธนัวาคม 2558 - 4,084 1,200,006 4,573,836 409,958 751,543 6,939,427 
คา่เสื่อมราคาสาํหรบัปี - 1,275 185,829 348,518 63,756 118,202 717,580 
คา่เสื่อมราคาสาํหรบัสว่นทีจ่าํหน่าย

/ ตดัจาํหน่าย 
 

- 
 

- (8,657) (127,185) (2,065) (116,273) 
 

(254,180) 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบ
การเงนิ - - (8,930) - (31,363) (1,704) (41,997) 

ณ  31 ธนัวาคม 2559 - 5,359 1,368,248 4,795,169 440,286 751,768 7,360,830 
ค่าเผือ่การด้อยค่า   
ณ  31 ธนัวาคม 2558 - - - 1,044 - 4,924 5,968 
เพิม่ขึน้ระหวา่งปี - - - 90 - - 90 
ลดลงจากการจาํหน่าย - - - (62) - - (62) 
ณ  31 ธนัวาคม 2559 - - - 1,072 - 4,924 5,996 
มูลค่าสทุธิตามบญัชี   
ณ  31 ธนัวาคม 2558 1,896,985 15,974 1,931,367 1,160,269 693,596 481,942 6,180,133 
ณ  31 ธนัวาคม 2559 1,896,985 14,729 1,812,684 1,250,789 778,123 558,300 6,311,610 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปี         
ปี 2558 (จาํนวน 603 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลติ ส่วนทีเ่หลอืรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 668,406 
ปี 2559 (จาํนวน 655 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลติ ส่วนทีเ่หลอืรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 717,580 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
              (หน่วย : พนับาท)             

 
 
 

 
 

ทีด่นิ 

อาคาร  
และระบบ

สาธารณูปโภค 

 
เครือ่งจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 

อื่นๆ 

 
 

รวม 
ราคาทนุ      
ณ 31 ธนัวาคม 2558 18,550 146,347 85,290 298,682 548,869 
ซือ้เพิม่ - - - 5,550 5,550 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - (4,742) (706) (7,867)   (13,315) 
โอนระหวา่งบญัช ี - 613 - (613) - 
ณ  31 ธนัวาคม 2559 18,550 142,218 84,584 295,752 541,104 
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
ณ 31 ธนัวาคม 2558 - 132,842 84,824 262,650 480,316 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี - 2,684 - 8,276 10,960 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัสว่นทีจ่าํหน่าย 
/ตดัจาํหน่าย 

- (4,742) (706) (7,866) (13,314) 

ณ  31 ธนัวาคม 2559 - 130,784 84,118 263,060 477,962 
ค่าเผือ่การด้อยค่า 
ณ 31 ธนัวาคม 2558 

 
- 

 
- 

 
464 

 
4,923 

 
5,387 

ณ  31 ธนัวาคม 2559  - - 464 4,923 5,387 
มลูค่าสทุธิตามบญัชี      
ณ 31 ธนัวาคม 2558 18,550 13,505 2 31,109 63,166 
ณ 31 ธนัวาคม 2559 18,550 11,434 2 27,769 57,755 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปี      
ปี 2558  (รวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร)   8,099 
ปี 2559  (รวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร)   10,960 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัย่อยมยีอดคงเหลอืของอุปกรณ์ซึ่งไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ โดยมี

มลูคา่สทุธติามบญัชเีป็นจาํนวนเงนิ 86 ลา้นบาท (2558: 91 ลา้นบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทฯ และบรษิทัย่อย มอีาคารและอุปกรณ์จํานวนหน่ึง ซึ่งตดัค่าเสื่อมราคา

หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มลูค่าตามบญัชก่ีอนหกัคา่เสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัยด์งักล่าวมจีาํนวนเงนิประมาณ  4,569 
ลา้นบาท  ( 2558 : 4,332 ลา้นบาท ) และเฉพาะของบรษิทัฯจาํนวน  436 ลา้นบาท  (2558 : 445 ลา้นบาท) 
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สนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ประจาํปี 2559  
(1) ทีด่นิและสว่นปรบัปรงุทีด่นิ 

บรษิทั  บรษิทัยอ่ย 

มลูค่าตาม
บญัช ี

(ลา้นบาท) 

สถานทีต่ัง้ 
 

 

ขนาด การถอื
กรรมสทิธิ ์

วตัถุประสงค์
การถอืครอง 

 มลูค่าตาม
บญัช ี

 (ลา้นบาท) 

สถานทีต่ัง้ ขนาด การถอื
กรรมสทิธิ ์

วตัถุประสงค ์  
การถอืครอง 

1,162.31 ถ.สุขมุวทิ 

ต.บางจาก 

อ.พระโขนง 

กรุงเทพฯ 

4 ไร่ 
1 งาน 

96 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีาระ
ผกูพนั 

เป็นทีต่ ัง้
สาํนกังาน
ใหญ่ 

 2,087.49 เขตนิคม
อุตสาหกรรม 
บางชนั 
ซ.เสรไีทย 62 
อ.มนีบุร ี
กรุงเทพฯ 

41 ไร ่

1 งาน 

29 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นทีต่ ัง้ 
อาคารสาํนกังาน
โรงงานผลติและ
คลงัสนิคา้ 

  2 ไร่ 
3 งาน 

38 ตรว. 

 เพือ่รองรบั
การขยาย
ธุรกจิใน
อนาคต 

    

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

176 ไร่ 
3 งาน 
14 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีาระ
ผกูพนั 

สาํหรบัขยาย
กจิการใน
เครอืและให้
บรษิทัในเครอื
เชา่ 

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

108 
ไร่ 
2 งาน 

26 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นทีต่ ัง้อาคาร
สาํนกังาน
โรงงานผลติและ
คลงัสนิคา้ 

 ต.บา้นเหมอืง 
อ.เมอืงชลบุร ี
จ.ชลบุร ี

5 ไร่ 
95 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีาระ
ผกูพนั 

เป็นทีต่ ัง้
สาํนกังาน 

และศนูย์
ฝึกอบรม 

  ถ.สขุมุวทิ 
ต.บางปใูหม ่
อ.เมอืงสมทุร-
ปราการ 
จ.สมทุรปราการ 

218 
ไร่ 
33 
ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอาคาร
สาํนกังานอาคาร
โรงงาน และ
หอพกั 

 ต.บางพระ 
อ.ศรรีาชา 

จ.ชลบุร ี

31 ไร ่
1 งาน 

25 ตรว. 

 เป็นทีต่ ัง้
อาคารหอพกั
และพืน้ทีว่า่ง
ใหเ้ชา่ 

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

7,265 
ไร่ 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เพือ่การเกษตร 

 ต.สุรศกัดิ ์
อ.ศรรีาชา 
จ.ชลบุร ี

1 งาน 

11 ตรว. 
 เป็นพืน้ที ่

ว่างเปลา่ 

  ต.ราชาเทวะ 
อ.บางพล ี
จ.สมทุรปราการ 

21 ไร ่
1 งาน 

73 
ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

สาํหรบัขยาย
กจิการและ 
ใหเ้ชา่ 

 ต.หนองพรุิณ 

อ.บา้นบงึ 
จ.ชลบุร ี

1,299 ไร ่
0.5 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
ร่วมกบั
บรษิทัใน
เครอื 

สาํหรบัขยาย
กจิการและให้
บรษิทัในเครอื
เชา่ 

  ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง 
จ.นครศรธีรรมราช 

3 ไร่ 
3 งาน 
27.7 
ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

พฒันา 
อสงัหารมิทรพัย ์

 ต.บา้นฉาง , 
ต.พลา 
อ.บา้นฉาง 
จ.ระยอง 

51 ไร ่
14.4 ตรว.

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีาระ
ผกูพนั 

สาํหรบัขยาย
กจิการ 

  ต.หวัหนิ 

อ.หวัหนิ 
จ.ประจวบครีขีนัธ์ 

14 ไร ่
2 งาน 

54.6 
ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นทีต่ ัง้โรงแรม 

 อ.ไทรน้อย 

จ.นนทบุร ี

17 ไร ่
2 งาน  
2 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีาระ
ผกูพนั 

       

 อ.เมอืง 
จ.สมทุรสาคร 

85 ไร ่
1 งาน 

59 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีาระ
ผกูพนั 
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(2) อาคาร สว่นปรบัปรุงและระบบสาธารณูปโภค 
บรษิทั  บรษิทัยอ่ย 

มลูค่าตาม
บญัช ี

(ลา้นบาท) 

สถานทีต่ัง้ 
 

 

ขนาด การถอื
กรรมสทิธิ ์

วตัถุประสงค์
การถอืครอง 

 มลูค่าตาม 
บญัช ี

(ลา้นบาท) 

สถานทีต่ัง้ ขนาด การถอื
กรรมสทิธิ ์

วตัถุประสงค์
การถอืครอง 

22.80 ถ.สุขมุวทิ 

ต.บางจาก 

อ.พระโขนง 
กรุงเทพฯ 

อาคาร 
1 หลงั 
9 ชัน้ 

6,757.2 
ตรม. 
อาคาร 
1 หลงั 
2 ชัน้ 
180 
ตรม. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอาคาร
สาํนกังาน      
 
 
 
                 
เป็นอาคาร
บรกิาร 

 2,191.98 เขตนิคม
อุตสาหกรรม
บางชนั 

ซ.เสรไีทย 62 

อ.มนีบุร ี
กรุงเทพฯ 

เป็นอาคาร 
20 หลงั 
31,926.30 
ตรม. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอาคาร
สาํนกังาน
โรงงานผลติ
และคลงัสนิคา้ 

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

เป็น
อาคาร 
9 หลงั 
20,564 
ตรม. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

สาํหรบัขยาย
กจิการในเครอื
และใหบ้รษิทั
ในเครอืเชา่  
เรอืนรบัรอง 
โรงยมิ  
โรงอาหาร 

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

เป็นอาคาร 
30 หลงั 
66,969 

ตรม. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอาคาร
สาํนกังาน
อาคารโรงงาน 

และหอพกั 

 ถ.สขุุมวทิ 
ต.บางพระ 
อ.ศรรีาชา 

จ.ชลบุร ี

45,475 
ตรม. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นโรงงาน
และ
สาํนกังาน 

  ถ.สขุุมวทิ 
ต.บางปใูหม ่
อ.เมอืงสมทุร-
ปราการ 
จ.สมทุรปราการ 

เป็นอาคาร 
14 หลงั 

109,537 
ตรม. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอาคาร
สาํนกังาน
อาคารโรงงาน 
และหอพกั 

 ถ.สขุุมวทิ   
ต.บางพระ 
อ.ศรรีาชา 
จ.ชลบุร ี

อาคาร 
3 หลงั 
11,417 
ตรม. 

 อาคารหอพกั   อ.เขาสมงิ  
จ.ตราด 

4,650 
ตรม. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอาคาร
สาํนกังาน 

และโรงงาน 

 
 
 
 

ต.บา้น
เหมอืง 
อ.เมอืงชลบุร ี
จ.ชลบุร ี
 

อาคาร 
3 หลงั 
3,248 
ตรม. 

 อาคาร
สาํนกังาน
และบา้นพกั 

ใหเ้ชา่ 

  ต.หวัหนิ 

อ.หวัหนิ 
จ.ประจวบครีขีนัธ ์

45,645
ตรม. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอาคาร
โรงแรม 

       ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง 
จ.นครศรธีรรมราช 

738.20 
ตรม. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

ศนูยก์ารคา้ 

ใหเ้ชา่ 

       ฮอ่งกง 631.22 
ตรม. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็ 

เป็นอาคาร
สาํนกังาน 
บา้นพกั และ 
ใหเ้ชา่ 
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4.2  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร ่วมค้า และบริษทัร่วม 
 

นโยบายการลงทุนของบรษิทัฯ แบ่งเป็น การลงทุนในประเทศ และการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนใน
ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบรษิัท ที่ส่วนมากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลติ
นอกจากน้ี ยงัมกีารลงทุนในธุรกจิกลุ่มพลงังาน โดยผลติกระแสไฟฟ้าอสิระ (IPP) ใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ
ไทยด้วย ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เน้นการลงทุนในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ในธุรกิจ
พลงังานผลติกระแสไฟฟ้า และขยายไปยงัธุรกิจสิง่ทอและกลุ่มอุตสาหกรรมการผลติที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อเน่ือง เช่น 
โรงงานผลิตพรมรถยนต์ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น เช่น โรงงานเคมี และธุรกิจแขนงใหม่ คือ อสงัหาริมทรพัย ์ 
นอกจากน้ี ตัง้แต่ปี 2557 บรษิทัฯมกีารขยายการลงทุนโดยซื้อธุรกจิโรงแรม เรื่องของสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วมคา้ และบรษิทัร่วม ไม่ได้กําหนดเป็นตวัเลขมาตรฐานของเงนิลงทุนต่อสนิทรพัยร์วม  แต่บรษิทัฯ คํานึงถงึ
กําลงัความสามารถ และดเูรือ่งสภาพคล่องเป็นหลกั ในอนาคตถา้มกีารขยายการลงทุน บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุนใน
โครงการที่เป็นเงนิลงทุนระยะยาว โดยคํานึงถงึผลตอบแทนที่เหมาะสม และดูถงึผลประโยชน์ทางธุรกจิที่จะไดร้บัจาก
การลงทุนนัน้ๆ หลกัการพจิารณาโครงการลงทุน บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัลาํดบัแรกต่อตวัของโครงการเป็นหลกั ตลอด
ทัง้การมสี่วนร่วมในการพจิารณาโครงการว่าเหมาะสมหรอืไม่  มผีลดีผลเสยีกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างไรประกอบกบั
กําลงัความสามารถของบรษิทัฯ โดยพจิารณาปัจจยัและเงือ่นไขขอ้จาํกดัต่างๆดว้ย 
 ในปี 2558 บรษิทัฯมกีารขยายการลงทุนในธุรกจิประเภทการใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ละการพยาบาล โดยจะ
เป็นการสรา้งโรงพยาบาลใหม ่ซึง่ขณะน้ีเป็นเพยีงการเริม่ตน้โครงการ ตอ้งใชเ้วลาอกีประมาณ 3 ปี จงึจะเริม่ดาํเนินการ
ได้ ทัง้น้ี เพื่อให้มีประเภทการลงทุนเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มทิศทางของศักยภาพทางธุรกิจ และสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง ในปี 2559 อยูใ่นขัน้ตอนดําเนินการเรื่องผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) และการ
ปรบัปรงุแกไ้ขงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ในเรื่องของนโยบายการบรหิารงาน แบ่งเป็นบรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วมคา้ และบรษิทัรว่ม ถา้หากเป็นบรษิทัย่อย 
บรษิทัฯ ตดิตามผลการดําเนินงาน และประชุมร่วมกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาการดําเนินงาน (ถ้าม)ี เพื่อใหก้ารบรหิารงานมี
ประสทิธภิาพอย่างเหมาะสม มนีโยบายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ทําหน้าทีค่รอบคลุมถงึการดูแลการ
ใชท้รพัยส์นิของบรษิทัย่อย และดูเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กี่ยวขอ้งทีอ่าจเกดิขึน้ (ถ้าม)ี ในสว่นของบรษิทั
รว่มคา้และบรษิทัรว่ม บรษิทัฯ มกีารตดิตามดแูลผลประกอบการและรบัทราบเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ การมสีว่นรว่มในการ
ใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการของบรษิทัรว่มคา้ในฐานะรว่มบรหิาร และของบรษิทัรว่มในฐานะผูล้งทุน เพื่อพจิารณา
ดาํเนินการตามความเหมาะสม ทัง้น้ี บรษิทัฯ ยงัม ีนโยบายใหบ้รษิทัฯ ทีบ่รษิทัลงทุนในสดัสว่นทีม่นีัยสาํคญัใหส้ง่แบบ
ประเมนิตนเอง เรื่องระบบการควบคุมภายในของบรษิทันัน้ๆ ให้สํานักตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เพื่อตรวจสอบ
ประเมนิขอ้มลู และดาํเนินการทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป เพือ่คาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้งเป็นสาํคญั 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย      
        

บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายหรอืเป็นคู่ความหรอืคู่กรณี ทีจ่ะมผีลกระทบต่อทรพัยส์นิ
ของบรษิทั                   
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6.  ข้อมลูท ัว่ไปและข้อมลูสาํคญัอื่น 
 

 6.1  ข้อมลูท ัว่ไป  
  

     บรษิทั สหยูเน่ียน จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิเป็นบรษิทัลงทุนและการคา้ ใหค้ําแนะนํา และบรกิารด้าน
การจดัการและบรหิารการเงนิ และจําหน่ายสนิค้าของบรษิทัในกลุ่มบางส่วน โดยมทีี่ตัง้สํานักงานใหญ่ เลขที่ 1828 
ถนนสุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เลขทะเบยีนบรษิทัมหาชน 0107537000971         (เลข
ทะเบยีนเดมิ 344) โทรศพัท ์02-311-5111 โทรสาร 02- 331-5668 หรอืเวบ็ไซต ์www.sahaunion.com  
 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนเป็นหุ้นสามญัจํานวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวมเป็นทุนจด
ทะเบยีนทีจ่าํหน่ายและชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัจาํนวน 3,000 ลา้นบาท 
 นิตบุิคคลทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของจํานวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของนิตบุิคคลนัน้ มี
ชื่อ สถานที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ ประเภทธุรกจิ โทรศพัท์ โทรสาร จํานวน และชนิดของหุน้ที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
นิตบุิคคลนัน้ ปรากฏตามเอกสารแนบในภาคผนวก หมายเลขเอกสารแนบ  5.1.2   
 บุคคลอา้งองิอื่นๆ มดีงัน้ี 
 1. นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์คอื บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  สถานทีต่ ัง้อยูเ่ลขที ่93 
อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หมายเลข
โทรศพัท ์0-2009-9000, 0-2009-9999 โทรสาร 0-2009-9999 
 2.   ผูส้อบบญัช ีคอื นายกฤษดา เลศิวนา ซึ่งสงักดับรษิทั สํานักงาน อ ีวาย จํากดั มทีี่อยู่เลขที่ 193/136-
137 อาคารเลครชัดาชัน้ 33 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หมายเลขโทรศพัท์ 0-2264-0777 
โทรสาร 0-2264-0789     
  

 6.2  ข้อมลูสาํคญัอื่น 
 

  ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบริษัทฯ ได้เปิดเผยอย่างละเอียดไว้ในงบการเงนิ

ประจําปี 2559 แลว้ ซึ่งเป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึงในหนังสอืรายงานประจําปี 2559 ถ้าหากผูถ้อืหุน้ต้องการเป็นแบบ

รปูเลม่ สามารถตดิต่อไดท้ีน่างศรนีวล สมบตัไิพรวนั หมายเลขโทรศพัท ์02-311-5111-9 

 ผูถ้อืหุน้สามารถใชบ้รกิารรบัเงนิปันผล โดยเขา้บญัชธีนาคารผ่านโครงการ e-dividend ของระบบศนูยร์บัฝาก

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยได ้ 

     ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลตลอดปี  2559 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้องผ่านช่องทางสื่อ

อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  

 ขอ้มลูการลงทุนทีเ่ลกิดําเนินธุรกจิ ตามที่บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ชื่อ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั 

(มหาชน) (UT) ไดล้งทุนในบรษิทั เทนคาเตย้เูน่ียนโปรเทคทฟี แฟบบรคิเอเชยี จาํกดั (TCUA) ซงึประกอบกจิการฟอก

ยอ้มผลติภณัฑส์ิง่ทอ ดว้ยเงนิลงทุน 190 ลา้นบาท หรอืสดัสว่นการลงทุนรอ้ยละ 49.35 ของทุนจดทะเบยีนของ TCUA 

ในระหวา่งปี 2556 ผูถ้อืหุน้ของ TCUA มมีตใิหห้ยุดดําเนินกจิการ เน่ืองจาก TCUA มผีลขาดทุนต่อเน่ืองมาก ตัง้แต่ ปี 

2557 ขณะน้ียงัอยูใ่นขัน้ตอนระหวา่งการชาํระบญัช ีรายการน้ีมผีลกระทบต่อ UT เลก็น้อย  

 ปี 2557 บรษิทัฯ มกีารขยายการลงทุนในธุรกจิโรงแรม ซึ่งเป็นประเภทธุรกจิใหม่เพิม่ ภายใต้ชื่อทางการค้า 

โรงแรมฮลิตนั หวัหนิ รสีอรท์ แอนด์ สปา ด้วยเงนิลงทุน 3,200 ลา้นบาท บรษิทัฯ เหน็ว่าเป็นเงนิลงทุนที่มศีกัยภาพ

ระยะยาว แต่ในช่วงตน้ทีม่กีารลงทุนมาก จะมผีลทําใหร้ายไดด้อกเบีย้รบัของบรษิทัฯ ลดลง เน่ืองจากการลงทุนน้ี สว่น

ใหญ่ใชแ้หล่งทีม่าของเงนิจากสภาพคลอ่งสว่นเกนิ ซึง่เคยลงทุนไวใ้นพนัธบตัรรฐับาล และเงนิฝากธนาคาร  
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 ปี 2558 มกีารลงทุนในธุรกจิใหมเ่พื่อประกอบกจิการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ในการใหบ้รกิารทาง

การแพทยแ์ละพยาบาล โดยตอ้งเริม่โครงการใหม ่ตัง้แต่การก่อสรา้ง จนถงึหาวสัดุอุปกรณ์ เครื่องมอืต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

และอื่นๆต่อไป คาดว่าใชเ้วลาเพื่อการน้ีประมาณ 3 ปี โครงการน้ีมเีงนิลงทุนโครงการประมาณ 1,800 ลา้นบาท เป็น

การเพิม่ทุนครัง้แรกเป็น847.25 ล้านบาท ซึ่งเป็นสดัส่วนทุนของบรษิทั 400 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ47.21 ของทุนจด

ทะเบยีน โดยจะทยอยชําระจนครบประมาณ 2 ปี มผีลใหบ้รษิทัฯมบีรษิทัร่วมคา้แห่งใหม่ ซึ่งจะรว่มกนับรหิารกบักลุ่ม

ประกติโฮลดิง้ในอนาคต ขณะน้ีอยูใ่นชว่งเริม่โครงการเทา่นัน้ ยงัไมม่ผีลประกอบการ 

 ข้อมูลสําคัญอีกประการหน่ึง คือ โครงการพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์ในบริษัทร่วมค้า ชื่อ Jiashan-Union 

Development Co., Ltd. ซึ่งตัง้อยู่ทีป่ระเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ไดด้ําเนินการมาถงึ Phase สุดทา้ยแลว้ ทางฝ่าย

ไทยไดร้บัอนุมตัจิากทางการใหจ้ําหน่ายเงนิลงทุนที่ถอือยู่ทัง้หมดรวมรอ้ยละ 49 ของทุนจดทะเบยีน ระหว่างปี 2559 

ฝ่ายไทยไดร้บัคนืเงนิลงทุนและสว่นเกนิเงนิลงทุนเป็นเงนิรวม 1,140 ลา้นบาท จากผูซ้ื้อซึ่งไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบั

บรษิทั รายการน้ี ฝ่ายไทยไดก้ําไรจากเงนิลงทุนโครงการน้ี จาํนวน 362 ลา้นบาท 

 ขอ้มูลอื่นๆ ที่มนีัยสําคญั ที่จะเกดิขึน้ในภายหลงั  บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยต่อไป  
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     ส่วนที่  2 
   การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 
 

7.  ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผ ูถ้ือหุ้น           
     

7.1  จาํนวนหุ้นจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

(1)   บริษัทมีทุนจดทะเบียน  3,000 ล้านบาท  เรียกชําระแล้ว 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
300,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10.- บาท 
(2)   บรษิทัไมม่หุีน้ประเภทอื่นทีม่สีทิธหิรอืเงือ่นไขแตกต่างจากหุน้สามญั 

 
  7.2  ผูถ้ือหุ้น 
     (1)    รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
             (ก)   รายชื่อกลุ่มผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2559 
 

ลาํดบั รายชือ่ผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิ ธุรกจิหลกั จาํนวนหุน้ทีถ่อื สดัสว่น % 
1 กลุ่มบรษิทั     
 1.1  บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 29,850,000 9.95 
 1.2  บรษิทั ยเูนี่ยนบรหิารธุรกจิ  จาํกดั      กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 22,574,000 7.53 
 1.3  บรษิทั ยเูนี่ยนแคปปิทอล จาํกดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 20,346,000 6.78 
 1.4  บรษิทั  โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 17,988,300 5.99 
 1.5  บรษิทั ยนิูไฟเบอร ์จาํกดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 13,593,740 4.53 
 1.6  บรษิทั สหยเูนี่ยนโฮลดิง้ จาํกดั บมจ.สหยเูน่ียน ลงทุน 6,239,994 2.08 
 1.7  บรษิทั ยเูนี่ยนรวมทุน จาํกดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 6,082,000 2.03 
 1.8  บรษิทั ดารกานนท ์จาํกดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 3,000,000 1.00 
 1.9  บรษิทั ยเูนี่ยนอคีวติี ้จาํกดั บมจ.สหยเูน่ียน ลงทุน 2,782,700 0.93 
 1.10 บรษิทั ยเูนี่ยน เวล็ท ์แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 2,420,000 0.81 
2 นางจารณุ ี ชนิวงศว์รกุล   18,403,700 6.14 
3 นายเฉลมิชยั  มหากจิศริ ิ   14,865,400 4.96 
4 ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)   12,325,000 4.11 
5 DBS BANK LTD                                            10,546,400 3.52 
6 นายวรีพฒัน์  พนูศกัดิอุ์ดมสนิ   9,711,234 3.24 
7 บรษิทั อาคเนยป์ระกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน)        7,121,000 2.37 
8 นายสเุมธ  ดารกานนท ์                 2,976,414 0.99 
9 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL 

EMER MKTS VALUE  FUND 
  2,840,400 0.95 

10 นายศุภชยั  สทุธพิงษช์ยั   2,823,800 0.94 
                                                     รวม   206,490,082 68.85 

 

(ข)   บรษิทัฯ ไมม่กีลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการ หรอื
การดาํเนินงานของบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญั 
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(2)   บรษิทัฯ ไมไ่ดป้ระกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่นในลกัษณะ holding company แต่เป็น ลกัษณะกลุ่ม
บรษิทัฯ ทีม่บีรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

 
(3)   ไมม่ขีอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้ใหญ่  (shareholders’ agreement) 

 
 7.3  บริษทัฯ ไม่มีการออกหลกัทรพัยอ์ ื่น 
 
 7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผลและหลกัเกณฑ ์
      

 บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานของกจิการ ในอตัราไม่ตํ่ากว่า 1 ใน 3 ของ
กาํไรสทุธปิระจําปี หลงัหกัขาดทุนสะสม (ถา้ม)ี ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยมหีลกัเกณฑใ์นการดาํเนินการใหผู้ถ้อื
หุน้ไดร้บัผลตอบแทนในอตัราทีเ่หมาะสมจากการลงทุน ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัผลการดาํเนินงานของกจิการดว้ย 
           สว่นนโยบายทีบ่รษิทัย่อยจะจ่ายเงนิปันผลใหก้บับรษิทัฯ นัน้ ขึน้อยูก่บันโยบายการจ่ายเงนิปันผล และผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ยแต่ละแหง่นัน้ๆ 
 
การจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 
 
            ปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ . 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
อตัรากาํไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 1.91 4.02 4.83 3.39 2.53. 
อตัราเงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.50 1.75 2.00 1.50 1.50 
อตัราการจา่ยเงนิปันผลต่อกาํไรสทุธ ิ% 78.37% 43.54% 41.39% 44.20% 59.18% 
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8.  โครงสรา้งการจดัการ  
    8.1  คณะกรรมการบริษทั 
 
 โครงสรา้งกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 4 ชุด คอื คณะกรรมการ
บรษิทั ซึ่งมกีรรมการอสิระจาํนวน 5 คน หรอืเป็นจาํนวน 1 ใน 3 จากกรรมการบรษิทั 15 คน สว่นคณะกรรมการชุด
ย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง และคณะกรรมการการลงทุน 
 รายนามคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการ   แต่
ละชุด มดีงัน้ี 
 
(1) คณะกรรมการบริษทั  มจีาํนวนทัง้หมด 15 คน ดงัต่อไปน้ี 
  รายชื่อ                                       ตาํแหน่ง 

1.  นางสาวศรวีารนิทร ์ จริะพรรคคณา ประธานกรรมการ 
2.  นายชุตนิธร ดารกานนท ์           รองประธานกรรมการ  
3.   ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. อจัฉรา จนัทรฉ์าย กรรมการอสิระ 
4.    นายชวีนิ ไชยพานิชย ์ กรรมการอสิระ 
5.   นางสาวภคนีิ พฤฒธิาํรง            กรรมการอสิระ   
6.   นายยรรยง  ตัง้จติตกุ์ล กรรมการอสิระ 
7.   นางบุศราคาํ นีลวชัระ กรรมการอสิระ 
8.   นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล  กรรมการผูอ้าํนวยการ 
9.  นางจนัทรตร ี ดารกานนท ์ กรรมการรองผูอ้าํนวยการ 
10   นายปรชีา ชุณหวาณิชย ์ กรรมการผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ 
11.  นายฐติวิฒัน์ สบืแสง กรรมการ 
12.  นางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย ์ กรรมการ 
13.  นายบวรรตัน์        ดารกานนท ์ กรรมการ  
14.  นายวชัรพงษ์   ดารกานนท ์          กรรมการ 
15.  นายนนัทยิะ   ดารกานนท ์           กรรมการ 

    
คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจและหน้าที่ตามนโยบายและโครงสร้างการบริหารธรุกิจ ดงันี้ 

1. กาํหนดทศิทาง เป้าหมาย และนโยบายการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  
2. กาํกบัดแูลการบรหิารกจิการ ใหม้กีารจดัการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม และใหม้กีําไรสามารถจ่ายเงนิ

ปันผลตอบแทนการลงทุนใหผู้ถ้อืหุน้อยา่งเหมาะสม 
3.  กํากบัดูแลใหบ้รษิทัฯมรีะบบบญัชทีีถู่กตอ้งตามมาตรฐานการบญัช ีและมรีายงานทางการเงนิทีเ่ปิดเผย

ขอ้มลูถกูตอ้งครบถว้น 
4. ดแูลรกัษาชื่อเสยีง และภาพลกัษณ์อนัดงีามของบรษิทัฯ 
5.  พจิารณาแต่งตัง้ ถอดถอน กรรมการผูอ้ํานวยการของบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการบรษิทัในกลุ่มที่มี

บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้สว่นใหญ่ 
6. กาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการผูอ้าํนวยการบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัในกลุม่  
7. พจิารณาแผนงาน งบประมาณประจาํปีทีก่รรมการผูอ้าํนวยการบรษิทัฯ เสนอ 
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8. ปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
9.  ประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูอ้ํานวยการบรษิทัฯ และพจิารณาเงนิคา่ตอบแทนการทาํงานแต่

ละปีของกรรมการผูจ้ดัการบรษิทัในกลุม่ 
 

ทัง้น้ี ในการปฏบิตังิานตามอํานาจหน้าที ่คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึง หรอืหลาย
คน หรอืบุคคลอื่นไปปฏบิตัอิยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการกไ็ด ้  

ให้คณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผู้อํานวยการโดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการเหน็สมควร             

คณะกรรมการของบริษัทให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดตอ้ง
เป็นบุคคลผูม้สีญัชาตไิทย 

การเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทัให้กระทําโดยที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร  ตามขอ้ 
8.2 เรือ่งกรรมการในสว่นของการสรรหากรรมการและผูบ้รหิาร 
  
กรรมการอิสระของบริษทัฯ มีจาํนวน 5 คน หรือมีจาํนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทัฯ  
ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นเพศหญิง 3 คน กรรมการอิสระที่เป็นเพศชาย 2 คน ดงันี้ 
 1.  ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. อจัฉรา จนัทรฉ์าย 
 2.  นายชวีนิ  ไชยพานิชย ์

3. นางสาวภคนีิ  พฤฒธิาํรง     
4.  นางบุศราคาํ  นีลวชัระ 
5.  นายยรรยง  ตัง้จติตกุ์ล   

  
หลกัเกณฑใ์นการคดัเล ือกกรรมการอิสระ 
 บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑ์คดัเลอืกกรรมการอสิระ โดยสรรหาผูท้ี่มคีวามสามารถ มปีระสบการณ์ เขา้ใจธุรกจิที่
เกี่ยวข้องกบัธุรกิจในกลุ่มของบรษิัทฯ ซึ่งไม่ใช่ผู้บรหิารงานประจําของบรษิัทฯ และเป็นผู้มีวสิยัทศัน์และมีเวลา
เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่รวมทัง้มีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องของทางการ โดย
สอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ทัง้น้ี กรรมการสรรหา ขอเชิญบุคคลเหล่านัน้เข้าเป็น
กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ซึ่งบรษิทัฯ เหน็ว่ากรรมการอสิระขา้งตน้ สามารถใชค้วามรู ้ความสามารถ ให้ขอ้คดิเหน็
อยา่งอสิระทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งเหมาะสม กบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุม่  
 
การประชมุคณะกรรมการ 
 ปกต ิบรษิทัฯ จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ เพื่อพจิารณาเรื่องทีค่ณะผูบ้รหิาร
เสนอ และมีมติในแต่ละเรื่องเพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯและผู้ถือหุ้นโดยมอบหมายให้มีการดําเนินการตามความ
เหมาะสมต่อไป และเพื่อติดตามผลการดําเนินงานให้ทราบว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์ หรอืแผนที่วางไว้หรอืไม ่
รวมทัง้พจิารณาเรื่องทีต่อ้งมกีารแกไ้ข และมอบหมายใหม้ผีูต้ดิตามการดําเนินการนัน้ๆ  ในรอบปี 2559 มกีารประชุม
คณะกรรมการบรษิทั จํานวน 12 ครัง้  กรรมการทีไ่ม่ตดิภารกจิในต่างประเทศหรอืมเีหตุสดุวสิยัจะเขา้ประชุมทุกครัง้ 
เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารลงทุนในต่างประเทศ ดงันัน้ กรรมการบางคนจงึมคีวามจําเป็นตอ้งกํากบัดแูล ตดิตามผลการ
ดาํเนินงานของธุรกจิทีบ่รษิทัฯ ลงทุนในต่างประเทศ  จงึไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการประจาํเดอืนได ้ในปี 
2559 กรรมการ บางคนซึ่งอยู่ที่สํานักงานของบรษิัทในกลุ่มที่นครเซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง หรอืสหรฐัอเมรกิา จะเข้าร่วม
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ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยผ่านระบบ Video Conference ในวนัประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ดว้ย อยา่งไรก็
ตาม เลขานุการบรษิทัฯไดส้่งบนัทกึรายงานการประชุมให้กบักรรมการทุกคน ทัง้ที่เขา้ประชุมหรอืไม่ไดเ้ขา้ประชุม
เป็นประจาํอยา่งต่อเน่ืองเพือ่รบัทราบและรบัขอ้เสนอแนะ (ถา้หากม)ี 
 
  ข้อมลูการเข้าร ่วมประชมุของกรรมการแต่ละคน ประจาํปี 2559 มีดงันี้ 
               รายชื่อ                         จาํนวนคร ัง้ที่เข้าประชมุ 

1.   นางสาวศรวีารนิทร ์ จริะพรรคคณา 12/12 
2. นายชุตนิธร  ดารกานนท ์ 10/12   
3. ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. อจัฉรา จนัทรฉ์าย 11/12 
4. นายชวีนิ ไชยพานิชย ์ 12/12  
5. นางสาวภคนีิ   พฤฒธิาํรง 12/12  
6.  นายยรรยง  ตัง้จติตกุ์ล 11/12 
7. นางบุศราคาํ   นีลวชัระ 11/12 
8. นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล 12/12 
9. นางจนัทรตร ี ดารกานนท ์ 12/12 
10. นายปรชีา ชุณหวาณิชย ์ 12/12 
11. นายฐติวิฒัน์    สบืแสง 10/12 
12. นางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย ์         8/12  
13. นายบวรรตัน์   ดารกานนท ์ 9/12 (รวมผา่น VDO Conference 8 ครัง้) 
14. นายวชัรพงษ์   ดารกานนท ์ 10/12  
15. นายนนัทยิะ ดารกานนท ์ 8/12 
 
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในบางครัง้ มีสาเหตุเน่ืองจากป่วยหรอืมีภารกิจ

เดนิทางต่างประเทศ  
  เลขานุการบริษทั คอื นางชฎาพร เจยีมสกุลทพิย ์

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่12/2556 มมีตแิต่งตัง้ให ้นางชฎาพร เจยีมสกุลทพิย ์ซึ่งเป็นพนักงาน

ประจาํของบรษิทัฯ ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป  

  หน้าที่และความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

 เลขานุการบรษิทั มหีน้าที่รบัผดิชอบและปฏิบตัติามขอ้กําหนดซึ่งระบุไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 ด้วยความ

รบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั

บรษิทั มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้   

     

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท มจีํานวน 3 คน และมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงาน ก.ล.ต. และไดผ้่านการแต่งตัง้จากมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่22 
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ตุลาคม 2558 โดยมวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอสิระ 
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ มดีงัน้ี 
1.  ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. อจัฉรา  จนัทรฉ์าย       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายชวีนิ  ไชยพานิชย ์         กรรมการตรวจสอบ 
3.  นางสาวภคนีิ  พฤฒธิาํรง             กรรมการตรวจสอบ 
ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิบรษิทัฯ 

คอื ดร. อจัฉรา จนัทรฉ์าย ซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒปิระเภทศาสตราจารยก์ติตคิุณ ของคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีขอบเขต หน้าที่ และความรบัผิดชอบ  คือ 
1.  สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 
2.  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการคดัเลอืก ทบทวน และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชภีายนอก ประสานงาน

กบัผู้สอบบญัชภีายนอก เกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง  และสอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิัทให้
ถกูตอ้งครบถว้น และเชื่อถอืได ้

3.  สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามขอ้กําหนดของทางการและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  และดแูลไมใ่หเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

4.  จดัทําสรุปรายงานการกํากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานดงักล่าว ตอ้งลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั เพือ่สง่ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง 

5.  ใหฝ่้ายจดัการมกีารแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีต่รวจพบ ตลอดจนตดิตามการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งดงักลา่ว 
6.  ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่สาํคญั 
7.  ประเมนิผลการปฏบิตังิานตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
8.  ภารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 
ทัง้น้ี ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดย ศาสตราจารย์กติตคิุณ ดร. อจัฉรา 

จนัทร์ฉาย นายชีวิน ไชยพานิชย์ และนางสาวภคินี พฤฒิธํารง ทัง้ 3 ท่าน เข้าประชุมครบ 4 ครัง้ นอกจากนัน้ 
คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดจ้ดัประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการของบรษิทัฯ 1 ครัง้ เพื่อปรกึษาหารอื
กนัอยา่งอสิระถงึขอ้สงัเกต และขอ้คดิเหน็ของผูส้อบบญัช ีและไดจ้ดัประชุมรว่มกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 1 
ครัง้   

 
(3)  คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 
 บรษิัทฯ ได้แต่งตัง้กรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบตัิเหมาะสม เป็นคณะกรรมการสรรหาและ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นชุดเดียวกนั มีจํานวน 3 คน ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ อีกทัง้ ประธาน
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ โดยมรีายชื่อดงัน้ี 
  รายชื่อ     ตาํแหน่ง 
 1. นายยรรยง  ตัง้จติตกุ์ล  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 2. นางสาวภคนีิ  พฤฒธิาํรง  กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 3. นายชุตนิธร  ดารกานนท ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
   โดยมขีอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ดงัน้ี 

1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการบรษิทั 
2. มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
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กําหนด และสมควรได้รบัการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ โดยมคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้งของทางการหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ใีนเรื่องโครงสรา้งคณะกรรมการ เพือ่เสนอรายชื่อเขา้
เป็นกรรมการ 

3. พจิารณาแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ซึง่มหีลกัการพจิารณาโดยคาํนึงถงึปัจจยัต่างๆ 
ไดแ้ก่ ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรบัผดิชอบ และผลการปฏิบตังิานของกรรมการ ผลประกอบการและ
สถานะการเงินของบริษัทฯ สภาพความเป็นจริงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยจะพิจารณา
เปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนทีม่ขีนาดธุรกจิและ/หรอือยูใ่นอุตสาหกรรมทีใ่กลเ้คยีงกนั 

4. พจิารณากําหนดค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ โดยนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณา 

 
ทัง้น้ี ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมกีารประชุม 2 ครัง้ โดยกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน ทัง้ 3 คน เขา้รว่มประชุมครบทุกครัง้ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็น
คนละคนกบัประธานกรรมการบรษิทั 
 
(4 )  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วย 
  รายชื่อ     ตาํแหน่ง 

1. นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. นางจนัทรตร ี ดารกานนท ์  กรรมการ 
3. นายวชัรพงษ์   ดารกานนท ์  กรรมการ 
4. นางศรนีวล  สมบตัไิพรวนั  กรรมการและเลขานุการ 

 
โดยมขีอบเขตอํานาจหน้าทีร่บัผดิชอบ วางนโยบาย และตดิตามดแูลเรื่องการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ 

ทบทวน ปรบัปรุงประเภทความเสีย่ง พจิารณาโอกาสเกิด ผลกระทบ และวางมาตรการการจดัการ และติดตามผล  
ทัง้น้ี คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มอีํานาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งเฉพาะดา้นเพื่อปฏบิตังิาน
บรหิารความเสีย่งตามความเหมาะสมได ้  
 ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชุม 1 ครัง้ เพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายและวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ และมกีารประชุมรว่มกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครัง้  
 

8.2  ผูบ้ริหาร 
 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 รายชื่อผ ูบ้ริหารของบริษทัฯ มีดงันี้ 
     รายชื่อผ ูบ้ริหาร                    ตาํแหน่ง 
 1. นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล  กรรมการผูอ้าํนวยการ 
 2. นางจนัทรตร ี ดารกานนท ์  กรรมการรองผูอ้าํนวยการ 
 3. นายปรชีา  ชุณหวาณิชย ์  กรรมการผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ 
 4. นางศรนีวล  สมบตัไิพรวนั  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
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โดยบริษทัฯ มีโครงสร้างการบริหารจดัการ  (Organization chart) ดงัต่อไปนี้ 
 

แผนภมูิการจดัองคก์ร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
บริษทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) 

 

สาํนักเลขานุการบริษัทและ

กฎหมาย

สาํนักงานบริหารทั่วไปและ

ทรัพยากรบุคคล
ศูนย์คอมพิวเตอร์

กรรมการรองผูอ้าํนวยการ

คณะกรรมการการลงทนุ

กรรมการผูอ้าํนวยการ

สาํนักตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบญัชแีละการเงิน ฝ่ายพฒันาธุรกจิและการลงทนุ
ฝ่ายบริหาร

ผูจั้ดการฝ่าย กรรมการผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
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การสรรหากรรมการและผ ูบ้ริหาร  

        การเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทั ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ ไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งทํา
หน้าที ่พจิารณาสรรหาผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูม้คีวามรู ้ความสามารถ  และมปีระสบการณ์ในการบรหิารธุรกจิตลอดจนมี
เวลาเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รษิทัฯ และมคีุณสมบตัไิม่ขดัต่อระเบยีบของทางการทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ยความโปรง่ใส
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อนําเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจําปี ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ ซึ่ง
ดาํเนินการตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ดงัน้ี 

1. ผูถ้อืหุน้คนหน่ึง มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง  
2. ในการเลอืกตัง้กรรมการ อาจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรอืคราว

ละหลายคนรวมกนัเป็นคณะครัง้เดยีวเต็มตามจํานวนคณะกรรมการทัง้หมดที่จะต้องเลอืกตัง้ในคราวนัน้ก็ได้ ทัง้น้ี 
ตามแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร ซึง่ใชว้ธิกีารเลอืกตัง้ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายมหาชน 

3. การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก หากมคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธาน       ที่
ประชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด ในสว่นของสทิธผิูถ้อืหุน้รายย่อย เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขา้งต้น ซึ่งมไิดร้ะบุไว้
เป็นกรณีพเิศษ โดยมสีทิธลิงคะแนนเสยีงเทา่เทยีมกนั     
                       

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่จะพงึมอีอก
จากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกในจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสดัสว่น 1 ใน 3 
          กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนั และ
ปีต่อๆไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตาํแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
           กรรมการซึง่พน้จากตาํแหน่ง จะเลอืกเขา้มารบัตาํแหน่งอกีกไ็ด ้
           นอกจากการพน้จากตาํแหน่งกรรมการตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 

1. ตาย 
2  ลาออก 
3. ขาดคุณสมบตั ิ
4. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ ทีเ่ขา้ประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหุน้ที่ถอืโดยผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีง 

5. ศาลมคีาํสัง่ใหอ้อก 
 

ทัง้น้ี ผูท้ี่ดํารงตําแหน่งกรรมการไดผ้่านกระบวนการสรรหากรรมการจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน สําหรบักรรมการที่ครบวาระนัน้ ได้รบัเลือกจากมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 วาระการ
เลอืกตัง้กรรมการดว้ย  
 

8.3  เลขานุการบริษทั 
  เลขานุการบริษทัฯ  คอื  นางชฎาพร  เจยีมสกุลทพิย ์ซึ่งมหีน้าทีร่บัผดิชอบและปฏบิตัติามขอ้กําหนด
ซึ่งระบุไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, 
มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23   
 บรษิทัฯ ไดแ้สดงขอ้มลู  เกี่ยวกบัวุฒกิารศกึษา ประวตัแิละประสบการณ์ ตลอดจนประวตักิารอบรมเกีย่วกบั
บทบาทหน้าทีข่องกรรมการบรษิทั และเลขานุการบรษิทัมาดว้ยแลว้ ปรากฏตามเอกสารแนบ หมายเลข 1 สว่นรายชื่อ
ของกรรมการบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มคา้ บรษิทัรว่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 2  
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8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผ ูบ้ริหาร 
       8.4.1.   ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นตวัเงิน 
         กรรมการของบรษิทัฯ ไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เป็นค่าตอบแทนประเภท เบี้ยประชุม 
และ/หรอื เงนิตอบแทนบําเหน็จกรรมการซึ่งเป็นจํานวนคงที่ ในฐานะหน้าที่กรรมการตามตําแหน่งเท่านัน้ ซึ่งอยู่
ภายในวงเงนิที่ไดร้บัอนุมตัจิากมตทิี่ประชุมผู้ถอืหุ้น ปี 2559 จํานวนเงนิค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายได้รบันัน้            
มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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8.4.2  ค่าตอบแทนรวมในฐานะผู้บริหารของบริษัท ซึ่งมีทัง้ผู้ที่เป็นกรรมการและไม่ได้เป็น

กรรมการ  ในรอบปี 2559 รวมทัง้สิ้น 4 ราย เป็นค่าตอบแทนประเภทเงนิเดือน โบนัส เท่ากบั 12,525,250.-บาท  
กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารอื่น นอกจาก 4 รายข้างต้นน้ี ที่อยู่ในระดับเดียวกับผู้บริหารรายที่สี่ต่อจากกรรมการ
ผู้อํานวยการลงมา ที่ไม่ได้รบัค่าตอบแทนในส่วนน้ีจากบรษิัท เน่ืองจากมตีําแหน่งรบัผดิชอบในฐานะผู้บรหิารของ
บรษิทัอื่นในกลุม่ และไดร้บัคา่ตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน โบนสั จากบรษิทันัน้ๆ อยูแ่ลว้  

8.4.3  ในรอบปี 2559 บรษิัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลกั จํานวน 10 บรษิัท มผีู้บรหิารรวมจํานวน 57 
ราย ไดร้บัคา่ตอบแทนประเภทเงนิเดอืน โบนสั รวมเป็นจาํนวนรวม 98.81 ลา้นบาท 

8.4.4  คา่ตอบแทนอื่น 
  นอกจากเงนิเดือน โบนัสข้างต้น  บรษิัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บรหิารจํานวน 3 ราย ใน
ลักษณะเป็นเงนิสมทบ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงนิเดือน รวมทัง้ปี 2559 เป็นจํานวนเงนิ 
305,100.- บาท โดยม ีบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ 
 

8.5  บคุลากร 
             จํานวนพนักงานบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 มีจํานวน 72 คน จํานวนพนักงานบรษิัทในกลุ่ม
ทัง้หมดในประเทศม ี8,671 คน ไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่าํคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา โดยตัง้แต่ปี 2550 บรษิทัฯ มี
การปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการบรหิาร โดยมนีโยบายใหบ้รษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มขายสนิคา้หรอืบรกิารทีต่นเป็นผูผ้ลติ
ให้ลูกค้าโดยตรง จงึมกีารโอนพนักงานที่ทําหน้าที่เดมิไปสงักดับรษิทัใหม่ในกลุ่มเพื่อบรกิารลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง 
ดงันัน้จาํนวนพนกังานมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสาํคญัจากในอดตี 
               ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบรษิัทฯ ในปี 2559 เป็นค่าตอบแทนประเภทเงนิเดือนโบนัส เงนิสมทบ
กองทุนสาํรองเลีย้งชพี เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม รวมเป็นจาํนวนเงนิ 44.2 ลา้นบาท 

นอกจากน้ีบรษิทัฯ มนีโยบายดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์มคีวามประสงค์ใหพ้นักงานสามารถประเมนิ
ตนเอง เพื่อมคีวามคดิรเิริม่ และปรบัปรุงประสทิธภิาพการทํางาน โดยตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะ ใหต้รง
ตามลกัษณะงานทีท่าํ ตลอดจนสามารถพฒันาไปในระดบัทีส่งูขึน้ได ้ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมกีารใหค้วามรูก้บัพนกังานใน
เรื่องที่เกี่ยวขอ้ง โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมภายใน และส่งฝึกอบรมสมัมนาภายนอกแล้วแต่โอกาสที่เหมาะสมเป็น
ระยะๆ ดงันัน้ที่ผ่านมา บรษิทัฯ มกีารจดัอบรมให้กบัผู้บรหิารระดบักลาง ตามแผนสบืทอดงานเกี่ยวกบัทกัษะการ
บรหิารธุรกจิ นอกจากน้ีมกีารจดัอบรมอยา่งต่อเน่ืองในการเตรยีมตวัเพื่อปฏบิตังิานดา้นต่างๆและดา้นบญัช ีเพื่อปรบั
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสีากล ซึ่งเริม่บงัคบัใชใ้นประเทศไทยตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นมา และ
รวมทัง้ทีจ่ะบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไปดว้ย 
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9.  การกาํกบัดแูลกิจการ 
บรษิทัฯ มกีารดาํเนินการ และปฏบิตัเิกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการดงัน้ี 

 
9.1  นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  

คณะกรรมการบรษิทัฯ และผู้บรหิารไดใ้ห้ความสําคญัต่อการกํากบัดูแลกจิการตลอดมา ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา มนีโยบายยดึถอืหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมเป็นหลกัปฏบิตัใินการกํากบัดูแลกจิการในดา้นต่างๆ เพื่อใหเ้กดิ
ความถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่มกีารเปิดเผย
ขอ้มลูอย่างเพยีงพอ คํานึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี หลกัการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ สอดคลอ้งกบั
หลกัการการกํากบัดูแลกิจการที่ดีของบรษิัทจดทะเบียนไทย ซึ่งยอมรบัโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาต ิ
นอกจากน้ี บรษิัทฯมีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จาก website ของบรษิัท คือ 
www.sahaunion.com โดยบรษิทัฯ ปฏบิตัใินเรือ่งต่างๆ ตามรายละเอยีดดงัน้ี  

                                                                      

 1. สิทธิของผ ูถ้ือหุ้น                                                  
(1)  บริษัทฯ ให้สิทธิอื่นแก่ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง คือสิทธิในการได้ร ับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในรปูของเงนิปันผลอยา่งเท่าเทยีมกนั ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยมสีทิธริบัเงนิปันผลในอตัราเท่ากบัผู้
ถอืหุน้ใหญ่ และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี  

-  บรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรอืส่งคําถามเกี่ยวกบับรษิัทฯ ล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นเวลา 5 เดอืน โดยบรษิทัฯ ไดแ้จง้หลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่พจิารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย คุณสมบตัิของผู้เสนอวาระ ขัน้ตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชุม พรอ้มรายละเอยีดของขอ้มูลประกอบการพจิารณา รวมถงึหลเักณฑ์ ขัน้ตอนการพจิารณา และ กระบวนการ
กลัน่กรอง ผา่นชอ่งทาง website ของบรษิทัฯ www.sahaunion.com หรอืสง่ทางเอกสารมายงับรษิทัฯ กไ็ด ้

(2)  หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
     บรษิทัฯ สง่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ โดยกําหนดวาระการประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละเรือ่งอยา่งชดัเจนพรอ้ม

เอกสารต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาก่อนวนัประชุมลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนั พรอ้มดว้ย 
-  รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ทีผ่า่นมาเพือ่ประกอบการพจิารณาวาระรบัรองรายงานการประชุม 
-  ขอ้มลูงบการเงนิ สรุปผลการดําเนินงาน ขอ้มลูรายงานประจาํปีล่าสุด เพื่อศกึษาขอ้มลูก่อนพจิารณาวาระ

รบัทราบผลการดาํเนินงาน และเตรยีมคาํถาม ขอ้สงสยั (ถา้ม)ี 
-  วตัถุประสงค ์ เหตุผล และความเหน็ของคณะกรรมการในวาระการประชุมต่างๆ 
-  ในวาระกรรมการ บรษิทัฯ ไดแ้ยกเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการและค่าตอบแทนกรรมการออกเป็นคนละสว่นกนั 
-  ไดส้ง่ขอ้มูลกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อในวาระแต่งตัง้กรรมการประกอบดว้ย ประวตักิารศกึษา ประวตัิ

การทาํงาน ประเภทกรรมการ ซึง่ผ่านการคดัสรรจากคณะกรรมการสรรหาโดยมหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา กรณีถา้
เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดมิกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งใหม่ จะมขีอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจํานวนปีที่
เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ดว้ย 

-  ขอ้มลู ชื่อ สกุล ของผู้สอบบญัช ีสาํนักงานสอบบญัชทีี่สงักดั ประสบการณ์ความสามารถของผูส้อบบญัช ี
ค่าบริการ และกล่าวถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จํานวนปีที่ทําหน้าที่ให้บริการ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ประกอบวาระพจิารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

-  แสดงขอ้มลูนโยบายการจ่ายเงนิปันผล อตัราเงนิปันผลทีเ่สนอจ่าย และเหตุผลประกอบ ในวาระขออนุมตัิ
การจา่ยเงนิปันผล 
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-  บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ เพื่อจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้
ต่างชาต ิโดยเผยแพร่พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ที่เป็นภาษาไทย รวมถงึเผยแพร่ผ่าน Website ของบรษิทัฯ 
ดว้ย 

 (3)  การประชุมผูถ้อืหุน้ 
-  บรษิทัฯ สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธกิารเขา้รว่มประชุมและออกเสยีง ในกรณีผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่ม

ประชุมได ้ สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชุมแทนได ้ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดส้ง่หนงัสอืมอบฉนัทะไปกบัหนงัสอืนดั
ประชุมผูถ้อืหุน้ลว่งหน้าแลว้ 

-  บรษิทัฯ ไมเ่คยจาํกดัสทิธ ิหรอืละเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ประการใด 
-  บริษัทฯ อํานวยความสะดวกต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นในวนัประชุมผู้ถือหุ้น มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเรื่องการ

ลงทะเบยีน เรือ่งหลกัฐานประกอบ ก่อนเวลาประชุมไมน้่อยกวา่ 1 ชัว่โมง 
-  สถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ มเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก ตดิถนนใหญ่ ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า โดยมอีาหารวา่ง 

เครือ่งดื่มไวร้บัรองผูถ้อืหุน้ 
-  ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ก่อนการประชุม ประธานกรรมการไดแ้นะนํากรรมการและผูบ้รหิารเป็นรายบุคคลให้

ผูถ้อืหุน้ทราบ โดยประกอบดว้ย ประธานกรรมการ กรรมการผูอ้าํนวยการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง กรรมการอิสระ กรรมการ 
เลขานุการบรษิทั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ และผูส้อบบญัช ี

-  ประธานทีป่ระชุมแจง้วธิกีารลงคะแนนเสยีง การใชบ้ตัรลงคะแนน วธิกีารนบัคะแนน ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อน
เริม่ประชุม 

-  ผูถ้อืหุน้มสีทิธพิจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ โดยมวีาระการพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการให้
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิป็นประจาํทุกปี 

-  วาระค่าตอบแทนกรรมการ  บริษัทฯ ชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทน คือ 
กรรมการไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุมเพยีงอย่างเดยีว และมกีารเสนอค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ ทุกรปูแบบ
ในแต่ละตาํแหน่ง ซึง่ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา 

-  วาระการเลือกตัง้กรรมการ บรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ ทัง้แบบ
รายบุคคล หรอืแบบทัง้คณะก็ได้ แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยเสนอชื่อผู้จะดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่ หรอื
กรรมการเดิมที่กลบัเข้าดํารงตําแหน่งต่อไป ซึ่งผ่านการคดัสรรจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว พร้อมประวตัิ และ
ประสบการณ์ของกรรมการแต่ละคน 

-  วาระพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล ประธานฯ ไดแ้จง้นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ อตัราเงนิปันผล
ทีเ่สนอจา่ย พรอ้มทัง้หลกัเกณฑเ์หตุผลของจาํนวนเงนิปันผลทีเ่สนอขออนุมตัใินปีน้ีพรอ้มอตัราผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหุน้ 
ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนในการพจิารณาไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั 

-  วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีประธานฯ เสนอรายชื่อผูส้อบบญัช ีซึง่มมีากกวา่ 1 ราย โดยสงักดัสาํนักงานสอบ
บญัชเีดยีวกนั พรอ้มประวตักิารสอบบญัช ีจาํนวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ซึง่มคีุณสมบตัติามที ่ก.ล.ต.กําหนด 
ทัง้ยงัมคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ กบับรษิทัฯ หรอืคณะกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร  พรอ้มทัง้อตัราค่าสอบ
บญัช ีใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาขอ้มลูเพือ่ลงคะแนนเสยีง 

-  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นตามวาระต่างๆ   โดยกรรมการ
ผูอ้าํนวยการหรอืกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง ตอบคาํถามทุกคาํถามจนเป็นทีพ่อใจของผูถ้อืหุน้ ในสว่นของความคดิเหน็ หรอื
ขอ้เสนอแนะจากผูถ้อืหุน้ มกีารรบัขอ้มลูเพือ่พจิารณาดาํเนินการต่อไป  ทัง้น้ีในรายงานการประชุมมกีารบนัทกึประเดน็
คาํถาม คาํตอบ ไวค้รบถว้น 

- รายงานการประชุมผู้ถอืหุน้ มกีารบนัทกึมตทิี่ประชุมอย่างชดัเจนทุกวาระ พรอ้มทัง้บนัทกึจํานวนคะแนน
เสยีงทุกประเภท คอืเหน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในทุกวาระซึ่งประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบจากการ
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ประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ นอกจากน้ี รายงานการประชุมมีการบันทึก
สาระสําคญัครบถ้วนในแต่ละวาระ และนําส่งตลาดหลกัทรพัย์ฯ ภายใน 14 วนัหลงัวนัประชุม พรอ้มทัง้มรีะบบการ
จดัเก็บรกัษาที่ดี ซึ่งสามารถตรวจสอบ และใช้อ้างอิงได้ตลอดเวลา ทัง้น้ี ผู้ถือหุ้นมีสทิธิเข้าถึงข้อมูลดงักล่าวได้ที ่
website ของบรษิทั คอื www.sahaunion.com  

(4)  บรษิทัฯไมม่กีารเพิม่วาระอื่นๆทีไ่มไ่ดก้าํหนดไวล้ว่งหน้าในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ 

(5) โครงสรา้งการถือหุ้นของบรษิัทฯ ไม่ได้มวีตัถุประสงค์สรา้งกลไกการป้องกนัการครอบงํากิจการ  แต่
โครงสรา้งการถอืหุน้ทีม่กีารถอืหุน้ไขวใ้นกลุ่ม ทีเ่ป็นมาแต่อดตีประมาณ 30 ปีล่วงมาแลว้ เพื่อการบรหิารจดัการ การ
ผลติ และการจดัจาํหน่าย เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ โดยหลกีเลีย่งเรือ่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯไมเ่ป็นแบบปิรามดิ ตลอดเวลาทีผ่า่นมา ไดม้กีารแกไ้ขโครงสรา้งการถอืหุน้
ไขวม้าโดยตลอด เพือ่ขจดัความเกีย่วโยงกนั 

- คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไมม่กีารถอืหุน้รวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของหุน้ทีอ่อกแลว้ของบรษิทัฯ 
- บรษิัทฯ มีหุ้น free float เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกแล้วทัง้หมด ซึ่งทําให้ผู้ถือหุ้นมีสทิธิซื้อขาย

หลกัทรพัย ์อยา่งคล่องตวัในตลาดรอง หรอืในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย      
  
 2.  การปฏิบตัิต่อผ ูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 (1)  บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเทา่เทยีมกนั  ซึง่ไดก้ําหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกจิของ
บรษิทัฯ ไมม่กีารละเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้สว่นน้อย หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิ
 -  สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กาํหนดใหล้งคะแนน 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง ไมว่า่จะ
เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย หรอืผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาต ิมสีทิธเิสมอภาคกนัหมด 
 - คณะกรรมการตอบคําถามทุกข้อของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจน
ครบถว้น 
  - ก่อนถงึวนัประชุม บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มลูเรื่องใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ สามารถเสนอวาระ หรอืขอ้มลูต่างๆ 
เขา้มายงับรษิทัฯ เพื่อพจิารณาเขา้ที่ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยอาจเลอืกผ่านช่องทาง website ของบรษิทัฯ ไดต้ัง้แต่ก่อน
สิน้รอบปีบญัช ี1 เดอืน หรอื 4 เดอืนก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
 -  บรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองได ้ โดยมกีารแนบหนงัสอื
มอบฉนัทะ ซึง่มขีอ้มลูตามแบบ ข. ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
 - ในหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ มกีารระบุถงึเอกสารหรอืหลกัฐานที่ตอ้งใชป้ระกอบหนังสอืมอบฉนัทะ พรอ้ม
ทัง้คําแนะนําขัน้ตอนในการมอบฉนัทะใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มกีารกําหนดกฎเกณฑ์ หรอืเงื่อนไขอื่นใดให้
เกดิความยุง่ยากในการมอบฉนัทะ 
 -  บริษัทฯ มีการจดัส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือมอบฉันทะ 
รายงานการประชุม ขอ้มูลรายงานประจําปี พรอ้มงบการเงนิ ให้ผูถ้ือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม 
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนมเีวลาศกึษาขอ้มลู และพจิารณาวาระต่างๆ เพือ่ตดัสนิใจในการเขา้รว่มประชุม 
 -   บรษิทัฯ ใช ้Website เป็นชอ่งทางประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึกาํหนดการประชมุและวาระการประชุมผูถ้อื
หุน้ล่วงหน้าก่อนสง่หนงัสอืนดัประชุมเป็นทางการ โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้บน website ล่วงหน้า
มากกวา่ 30 วนัก่อนถงึวนัประชุม 
 (2)  เรือ่งนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 
 บรษิทัฯ มนีโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน โดยระบุเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งน้ีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และกําหนดบทลงโทษทางวนิัยเป็นลําดบัขัน้ตอน ตามระเบยีบภายในของบรษิทัฯ ซึ่งพนักงาน 
ผูบ้รหิารและกรรมการไดร้บัทราบและปฏบิตัติาม 
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 - บรษิทัฯ  มนีโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในในเรื่องการซื้อขายหลกัทรพัย ์โดยมกีารแจง้ตารางเวลาแต่
ละปีต่อกรรมการ และผูบ้รหิารใหห้ลกีเลี่ยงการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในระยะเวลา 14 วนั ก่อนการเปิดเผย
ขอ้มูลรายงานทางการเงนิประจํางวด หรอืไตรมาสต่างๆ และ 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากการเปิดเผยขอ้มูลนัน้แลว้ ซึ่ง
นโยบายดงักลา่วกรรมการและผูบ้รหิารไดร้บัทราบและปฏบิตัติาม 
           (3) ในปีทีผ่า่นมา กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไมม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยใชข้อ้มลูภายใน 

(4) ในกรณีทีม่กีารทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ทีเ่ขา้ขา่ยจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลู หรอืตอ้งขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้นัน้ 
บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ ก.ล.ต.อยา่งครบถว้น ก่อนทีจ่ะทาํรายการ เช่น นําขอ้มลู
เขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณา แลว้จงึนําขอ้มลูรายการดงักล่าวเขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 
แลว้เปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทาง ELCID ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างครบถว้น เช่น มกีารระบุประเภทรายการ ชื่อและ
ความสมัพนัธ์ / ลกัษณะการเกี่ยวโยงของบุคคลที่เกี่ยวโยง ขนาดมูลค่าของรายการ นโยบายหรอืหลกัเกณฑ์การ
กําหนดราคา เหตุผลและความจําเป็นของการทํารายการ  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ถงึความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าว  ส่วนในกรณีถ้ามรีายการเขา้ขา่ยต้องประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ก็
ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น 

(5)  โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ แบบกลุ่มธุรกจิ เน่ืองจากในฐานะของบรษิทัฯ เป็นบรษิทัแมท่ีล่งทุนใน
ธุรกิจต่างๆ ที่มีการผลิตสนิค้าแต่ละประเภท ซึ่งแยกเป็นนิติบุคคลออกจากกนั เพื่อความสะดวกคล่องตวัในการ
บรหิารงาน แต่เพื่อประโยชน์ทางธุรกจิ ตลอดจนอํานาจการต่อรองทางการคา้ บางครัง้จงึจาํเป็นตอ้งมรีายการระหว่าง
กนั ทัง้น้ี รายการระหว่างกนัของปี 2559 ทัง้หมด เป็นรายการทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ ซึ่งมเีงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป 

-  มูลค่ารายการระหว่างกันของปี 2559 มีจํานวนเงนิรวม 704.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.93 ของ
สนิทรพัย ์และรอ้ยละ 5.82 ของรายไดร้วม 
 - บรษิทัฯ ไมม่รีายการทีเ่ป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่บรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ 

-  ในปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั ตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์/ ก.ล.ต. 

-  ในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่มกีรณีฝ่าฝืน / ไมป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารซือ้ขายสนิทรพัย ์ตามกฎเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรพัย ์/ ก.ล.ต. 

 
   3.  การคาํนึงถึงบทบาทของผ ูม้ ีส่วนได้เสีย 
บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย หรอื

การปฏบิตัติามสญัญาขอ้ตกลงที่มต่ีอกนั บรษิทัฯ ปฏบิตักิบัผูม้สี่วนได้เสยีทุกฝ่ายโดยยดึถอืหลกัคุณธรรม คุณภาพ 
คุณประโยชน์ เป็นปัจจยัสาํคญั เพื่อใหเ้กดิความสมัพนัธ ์และความรว่มมอืทีด่รีะหวา่งบรษิทั กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 
อนัจะทําใหก้ารดําเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์และบรษิทัฯ จะสามารถเจรญิเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนืต่อไป บทบาท
ของบรษิทัฯ กบัผูส้ว่นไดเ้สยีต่างๆ ประกอบดว้ย 

(1)  บรษิัทฯ มีนโยบายการดําเนินธุรกิจที่สะท้อนถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคม ทัง้น้ีได้มีคํามัน่ดงักล่าว     
เป็นสว่นหน่ึงของพนัธกจิของบรษิทัฯ  

(2)  ในเรือ่งของพนกังาน บรษิทัฯ มนีโยบายชดัเจน และเป็นรปูธรรม ในการดแูลเรือ่งคา่ตอบแทน และ
สวสัดกิารของพนกังานอยา่งเหมาะสม โดยมคีูม่อืการปฏบิตังิานในสว่นน้ีแยกไวเ้ฉพาะทีฝ่่ายบุคคล ซึง่พนกังานไดร้บั
ทราบแลว้ 

(2.1)  บรษิทัฯ มกีารกาํหนดนโยบาย และคูม่อืการปฏบิตัเิกีย่วกบัการดแูลความปลอดภยั และสขุอนามยัของ
พนกังาน 

(2.2)  บรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม มีการจดัตัง้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานในกลุ่มสหยูเน่ียน  โดยมี
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คณะกรรมการกองทุนฯ ดูแล ตดิตาม และประสานงานกบัผูจ้ดัการกองทุนฯ ซึ่งเป็นทางช่วยใหพ้นักงานมเีงนิออมใน
ระยะยาว ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดจ้่ายสมทบเงนิเขา้กองทุนฯ ในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืน 

(2.3)  บรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่มมสีหกรณ์ออมทรพัย์พนักงานในเครอืสหยูเน่ียน  เพื่อหกัเงนิเดอืนนําส่ง
สหกรณ์ฯ ทุกงวด  พนักงานจะได้รบัเงนิน้ีทัง้หมดเมื่อออกจากงาน โดยแต่ละปี พนักงานจะได้รบัผลตอบแทนเงนิ
จาํนวนน้ีในรปูของเงนิปันผล ในขณะเดยีวกนั สหกรณ์ออมทรพัยน้ี์สามารถใหพ้นักงานกูเ้งนิตามหลกัเกณฑ์ของกรม
สง่เสรมิสหกรณ์ฯ ดว้ย 

(2.4)  บริษัทฯ มีนโยบายที่ช ัดเจนในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ของพนักงานตามระบบความสามารถ 
(Competency) เพื่อคดัเลอืกผูท้ี่มศีกัยภาพ สามารถรบัผดิชอบในหน้าที่การงานในระดบัที่สงูขึน้ นอกจากน้ี บรษิทัฯ 
ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานเพือ่จดัสมัมนา  ฝึกอบรม  ใหค้วามรูท้างวชิาชพีกบัพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นประจาํและต่อเน่ือง 

(3)  บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะไมล่ะเมดิสทิธมินุษยชน 
(4)   ด้านเกี่ยวกบัลูกค้า บรษิัทฯ มนีโยบายที่เป็นรูปธรรมและเปิดเผยการปฏิบตัิ โดยให้ปฏิบตัิต่อลูกค้า

อยา่งเป็นธรรมรกัษาความสมัพนัธท์ีด่ ีและรบัผดิชอบต่อลกูคา้โดยปฏบิตัติามคาํมัน่ทีใ่หไ้วต่้อลกูคา้อยา่งเครง่ครดั 
(5)   ดา้นเกีย่วกบัคูแ่ขง่ บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมกบัคูแ่ขง่ โดยมจีรรยาบรรณทางธุรกจิ 
(6)  ดา้นเกีย่วกบัคูค่า้ บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรมกบัคูค่า้ และรบัผดิชอบโดยไมเ่อาเปรยีบคูค่า้ 

ปฏบิตัติามขอ้ตกลงแมส้ถานการณ์จะมกีารเปลีย่นแปลงจนทาํใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์กต็าม 
(7)   ดา้นเกีย่วกบัเจา้หน้ี  บรษิทัฯ มนีโยบายเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม และรบัผดิชอบต่อเจา้หน้ี โดยมี

การปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรม ใหร้บัผดิชอบและปฏบิตัติามขอ้ตกลง เช่น เรื่องการชาํระค่าสนิคา้ หรอืเรื่องการชําระคนื
เงนิกู ้ตรงตามเวลาทีก่าํหนดอยา่งเครง่ครดั 

(8)   เรื่องทรพัย์สนิทางปัญญา บรษิัทฯ มีนโยบายและข้อปฏิบตัิโดยประกาศไม่ให้พนักงานล่วงละเมิด
ทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์ตลอดจนมาตรการ และบทลงโทษทางวนิยั 

(9)   เรื่องการต่อตา้นการทุจรติ และหา้มจ่ายสนิบน บรษิทัฯ มนีโยบายและแนวปฏบิตัใินเรื่องน้ีอยา่งชดัเจน 
และยดึถอืเป็นขอ้ปฏบิตัโิดยตลอดมากวา่ 30 ปี 

(10)  เรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคม บรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่มมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัความ
รบัผดิชอบต่อชุมชน และสงัคม โดยไมท่ําใหชุ้มชนในบรเิวณใกลเ้คยีงไดร้บัความเดอืดรอ้น แต่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน 
สงัคม ใหม้งีานทาํ และมสีวสัดกิาร บรษิทัฯ ในกลุม่มกีารควบคุมเรือ่งเสยีง เรือ่งมลภาวะ มกีารบาํบดักาํจดัน้ําเสยีใหไ้ด้
มาตรฐาน มกีารบรจิาคทุนทรพัย์หรอือุปกรณ์การเรยีน การสอน ให้มหาวทิยาลยัหรอืโรงเรยีนต่างๆ และสนับสนุน
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชุมชน 

(11) บรษิทัฯ มนีโยบายเกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้ม โดยปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั ลดมลภาวะต่างๆ โดย
จดัทําบ่อบําบดัน้ําเสยี ควบคุมดูแลการปล่อยมลพษิ บรษิัทฯ ในกลุ่มที่เป็นโรงงานผลติมกีารปฏิบตัิตามมาตรฐาน
สิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(12) บรษิทัในกลุม่ สง่เสรมิใหค้วามรู ้และฝึกอบรมพนกังานในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม และกําหนดเป็นนโยบายใหม้ี
การฝึกอบรมดงักล่าวเป็นประจาํต่อเน่ือง และนํามาปรบัปรงุปฏบิตัใิชก้บัองคก์ร 

(13) บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม สง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยกําหนดเป็นนโยบาย 
และปรบัปรุงการปฏบิตังิานและระบบงาน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงเครื่องใชอุ้ปกรณ์ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการประหยดั
พลงังาน 

(14) บรษิทัฯ มชี่องทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มสามารถตดิต่อ / รอ้งเรยีนต่อบรษิทัในเรื่องที่อาจทําใหเ้กดิ
ความเสยีหายได้ที่เลขานุการบรษิทัฯ และมขีัน้ตอนในการตรวจสอบ และสอบสวน จนถงึสรุปรายงานต่อกรรมการ
บรษิทัฯและผูร้อ้งเรยีน 

   นอกจากน้ี ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ สามารถตดิต่อผ่านผูท้ีท่ําหน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธ์ ซึ่งสามารถตดิต่อไดท้ี ่
นางศรนีวล สมบตัิไพรวนั หรอืนางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ หมายเลขโทรศพัท์ 02-311-5111 ต่อ 7688 หรอืทาง
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โทรสาร หมายเลข  02-311-6867 เพือ่ประสานงานดาํเนินเรือ่งในขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 

  4.  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
 บรษิัทฯ มนีโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มสีาระสําคญัต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา โดย 
แบ่งเป็นขอ้มูลที่เปิดเผยระหว่างปี คอื รายงานทางการเงนิ ผลการดําเนินงานรายไตรมาส สถานการณ์ที่เกิดขึน้ใน
ช่วงเวลานัน้ๆ การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการถือหุ้น (ถ้าม)ี งบการเงนิและผลการดําเนินงานประจําปี แบบแสดง
รายการขอ้มลูประจาํปี รายงานประจาํปี  ทัง้น้ี ขอ้มลูต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ ไดแ้สดงไว ้สรปุไดด้งัน้ี 
 (1)  บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยโครงสรา้งการถอืหุน้อยา่งโปรง่ใส  ทัง้ในสว่นของโครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ 
และโครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ 
 -  ในสว่นของโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ แสดงรายชื่อ และสดัสว่นการถอืหุน้แต่ละราย ของกลุ่มผูถ้อืหุน้แต่ละรายใน
กลุ่มเดยีวกนั และผูถ้อืหุน้อื่นแต่ละรายอกี 9 ราย นอกนัน้สดัสว่นการถอืหุน้ในแต่ละรายมเีพยีงเลก็น้อย ซึง่สดัสว่นของ
ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยรวมกนัมเีกนิกวา่รอ้ยละ 40  
 -  ในสว่นของกลุม่ผูถ้อืหุน้แต่ละรายทีเ่ป็นกลุม่เดยีวกนั มกีารแสดงขอ้มลูชื่อของผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิ (Beneficial 
Owner) ไวอ้ยา่งชดัเจน 
 -   มกีารเปิดเผยขอ้มลูจาํนวนหุน้ของกรรมการ และผูบ้รหิารแต่ละรายถอืหุน้อยู ่
 (2) ในส่วนของคณะกรรมการ มกีารแสดงชื่อ-สกุลของกรรมการ ประวตักิารศกึษา และการอบรมเกี่ยวกบั
บทบาทหน้าที ่และทกัษะการเป็นกรรมการ ประสบการณ์ทาํงาน จาํนวนและรายชื่อบรษิทัทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 -  ระบุรายชื่อของกรรมการอสิระ ซึง่มจีาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ 
 -  ระบุรายชื่อของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมจีํานวน 3 คน และกรรมการที่มคีวามรู้ ความสามารถในการ
พจิารณาขอ้มลูงบการเงนิของบรษิทัฯ 
 -   เปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ โดยระบุประเภทเงนิตอบแทนทีก่รรมการแต่ละตําแหน่ง
ไดร้บั คอื เบีย้ประชุม ตลอดจนจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัของแต่ละบุคคล 
 -  ในสว่นของค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู มกีารเปิดเผยนโยบายและรปูแบบของค่าตอบแทนที่ให้กบั
ผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นยอดรวมของแต่ละประเภท 
 -  มกีารเปิดเผยจาํนวนครัง้ในการเขา้รว่มประชุมของกรรมการแต่ละคน และของอนุกรรมการชุดต่างๆ ในปีที่
ผา่นมาภายใตห้วัขอ้คณะกรรมการ 
 (3) บรษิทัฯ มนีโยบายใหก้รรมการแต่ละคน ตอ้งรายงานการมสีว่นไดเ้สยี ไปยงัประธานกรรมการและสาํเนา
ใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ 
 (4)  บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการระหวา่งกนัอยา่งครบถว้น โดยแสดงรายชื่อของบุคคลทีม่กีาร
ทํารายการระหว่างกนั ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ เงื่อนไข หรอืนโยบายราคา มูลค่ารายการ และเหตุผลความ
จาํเป็น ซึง่ในปีทีผ่า่นมา รายการทัง้หมดเป็นรายการทางการคา้ปกตทิางธุรกจิ 
 (5)  ในสว่นของผูส้อบบญัช ีบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชซีึง่มมีากกว่า 1 คน โดยผ่านมตทิี่ประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจําปี ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้มคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆกบัผูถ้อืหุน้ กรรมการ หรอืผูบ้รหิาร 
อกีทัง้เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ดว้ย 
 (6)  งบการเงนิของบรษิทัฯ ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชทีีม่คีวามน่าเชื่อถอื โดยรายงานของผูส้อบ
บญัชรีบัรองงบการเงนิของบรษิทัฯ โดยไมม่เีงือ่นไข 
            (7)   ในปีทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไมม่ปีระวตักิารสง่รายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาส และรายปีล่าชา้    บรษิทัฯ
ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูและสง่ทนัเวลามาโดยตลอด 
       (7.1)  ในปีทีผ่า่นมา สาํนกังาน ก.ล.ต.ไมม่คีาํส ัง่ใหบ้รษิทัฯ แกไ้ขงบการเงนิ 
 (8)  บรษิัทฯ มกีารเปิดเผยฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน งบกระแสเงนิสด และงบอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
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ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงนิครบถ้วนไว้ ในส่วนสุดท้ายของรายงานประจําปี ทัง้น้ี มีการวเิคราะห์และ
คําอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A)เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการ
ดาํเนินงาน การเปลีย่นแปลงทีส่าํคญั รวมทัง้ปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตุแหง่ผลกระทบดงักลา่ว เป็นอกีหวัขอ้หน่ึง 
 (9)  บรษิทัฯ มกีารแสดงขอ้มลูในหวัขอ้ลกัษณะการประกอบธุรกจิและภาวะการแขง่ขนั ตลอดจนขอ้มลูอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละธุรกจิหลกัของบรษิทัฯในกลุม่ 
 (10)  บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยขอ้มลูความเสีย่งในการดาํเนินธุรกจิ  โดยระบุลกัษณะความเสีย่ง สาเหตุ โอกาส
เกดิ ผลกระทบ  มาตรการการจดัการ ในแต่ละประเภทความเสีย่งไว ้ในหวัขอ้ปัจจยัความเสีย่ง 
 (11)  ขอ้มูลของบรษิัทฯ มกีารสื่อสารถึงผู้ถือหุ้น / ผู้ลงทุน โดยผ่านหลายช่องทาง เช่น รายงานประจําปี 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี งบการเงนิ ขา่วต่างๆ โดยผ่านทางระบบสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์ทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทั นอกจากน้ี มกีารนดัพบปะกบันกัวเิคราะหท์ีส่นใจขอ้มลูของบรษิทัฯ ดว้ย 
 (12) บรษิทัฯ มเีวบ็ไซตท์ีเ่สนอขอ้มลูต่างๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เกีย่วกบัหวัขอ้ในรายงานประจาํปี 
เกีย่วกบังบการเงนิ หนงัสอืนดัประชุม และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยปรบัปรงุขอ้มลูใหท้นัเหตุการณ์  
 (13 ) บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ซึ่ งผู้ถือหุ้น  นักลงทุน 
นักวเิคราะห์ สามารถติดต่อได้โดยสะดวกที่นางศรนีวล สมบตัิไพรวนั หรอืนางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ หมายเลข
โทรศพัท์ 02-311-5111 ต่อ 7688 หมายเลขโทรสาร 02-311-6867 ซึ่งที่ผ่านมา มกีารตอบขอ้มูลสื่อสารกบัผู้ถอืหุ้น 
และมกีารพบปะกบันกัวเิคราะห ์รวมทัง้ผูแ้ทนจากนกัลงทุนสถาบนัดว้ย 
 อน่ึง รายละเอยีดของเรือ่งต่างๆ ขา้งตน้ สามารถดขูอ้มลูในแต่ละหวัขอ้ไดจ้ากตาํแหน่งเลขทีห่น้าในสารบญั 
 5.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการของบรษิทัฯ มจีํานวน 15 คน มคีวามรบัผดิชอบต่อบรษิทั ผูถ้อืหุ้น และผู้มสี่วนได้เสยีต่างๆ 
โดยไดท้าํหน้าทีก่าํกบัดแูลกจิการ คอื 
 (1)  บรษิทัฯ มกีารกาํหนดนโยบาย และคูม่อืการกาํกบัดแูลกจิการ โดยคณะกรรมการเป็นผูอ้นุมตั ิ และลง
นามรบัรองเอกสารดงักล่าว มกีารสือ่ความใหผู้เ้กีย่วขอ้งในกลุม่ขององคก์รลงนามรบัทราบ  และปฏบิตัต่ิอไป 
 (2)  คณะกรรมการมกีารกําหนดคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ คู่มอืการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีรวมทัง้นโยบายและ
แนวทางปฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนการทุจรติ โดยใหก้ลุ่มของบรษิทัฯ มี
นโยบายการดําเนินธุรกจิภายใตท้ศิทางเดยีวกนั  การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ยดึหลกัจรยิธรรมทางธุรกจิ คอื 
คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรบัทราบกันเป็นอย่างดี และถือเป็นหลักปฏิบัติในการ
ดําเนินงานมาโดยตลอด  นโยบายจรยิธรรมน้ีตดิประกาศไวใ้นที่เปิดเผย เหน็ได้ชดัเจน มกีารถ่ายทอดสู่การปฏบิตัิ
อย่างเป็นรปูธรรมถงึพนักงานทุกระดบั ทัง้น้ี บรษิทัฯมกีารตดิตามการปฏบิตังิานและเรื่องที่เกี่ยวขอ้งให้เป็นไปตาม
นโยบายจรรยาบรรณและเรื่องต่างๆ ที่กล่าวขา้งต้นอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี มกีารประเมนิตนเองของพนักงาน
เกีย่วกบัการปฏบิตัติามนโยบาย จรรยาบรรณ และเรือ่งการควบคุมภายในเป็นประจาํทุกปี 
 (3)  เรือ่งภาวะผูนํ้าและวสิยัทศัน์ของคณะกรรมการ 
 -  คณะกรรมการของบรษิทัฯ เป็นผู้กําหนดวตัถุประสงค์ กําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์เป้าหมาย และ
นโยบายการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม เพื่อใหทุ้กฝ่าย ทัง้ผูบ้รหิาร และพนักงานทราบวตัถุประสงค ์
และเดนิไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้น้ี คณะกรรมการมกีารทบทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์ และภารกจิของบรษิทัฯ อยา่งน้อย
ทุกๆ 5 ปี 

(4)  ทีผ่่านมา ทัง้คณะกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการตรวจสอบมกีารกาํกบัดแูลบรษิทั ใหป้ฏบิตัถิกูตอ้งตาม
กฎระเบยีบต่างๆ ไม่มกีารกระทําใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบยีบของทางการ ทัง้น้ีคณะกรรมการปฏบิตัหิน้าที่ดว้ย
ความระมดัระวงั ดว้ยทกัษะ เยีย่งวญิญชูนพงึปฏบิตั ิโดยคณะกรรมการบรษิทัฯไดร้บัการอบรมเกีย่วกบับทบาท หน้าที่
และทกัษะการเป็นกรรมการจาก IOD ทุกคน  
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กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นนอกกลุม่บรษิทัฯ มจีาํนวน
ไมเ่กนิ 3 บรษิทั 

(5)  คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ เป็นหน่วยงานหน่ึงภายในบรษิทัฯ ซึง่
มกีารปฏบิตังิานตามแผนการตรวจสอบ และมกีารตรวจสอบเฉพาะกจิตามความจาํเป็น 

(6)  การรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พจิารณา  

(7)  คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารรายงานสรุปเรื่องการปฏบิตัหิน้าทีก่ํากบัดูแลกจิการ และสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน ซึ่งมีความเห็นเกี่ยวกบัเรื่องผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาสให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ 

(8)  กรณีมกีารทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่พจิารณารายการ ใหค้วามเหน็
ถงึความเหมาะสมของรายการ และความสมเหตุสมผลของการกําหนดราคา เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ก่อนเกดิ
รายการ 

(9)  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2559 ปรากฏตามเอกสารเรื่อง รายงานการกํากบัดูแล
กจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบหมายเลข 5.9 

(10)  คณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกคน ไดเ้ขา้รว่มฝึกอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ
ทีจ่ดัโดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

(11)   ในปีทีผ่่านมา มกีารประชุมคณะกรรมการรวม 12 ครัง้ ซึ่งการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ   แต่ละราย 
ปรากฏตามข้อมูลการประชุมกรรมการในหมวดโครงสร้างการจดัการ ปกติคณะกรรมการทุกรายจะประชุมอย่าง
สมํ่าเสมอ  ยกเวน้ผูท้ี่ตดิภารกจิต้องเดนิทางต่างประเทศ ถงึกระนัน้กรรมการที่ปฏบิตัภิารกจิในต่างประเทศบางแห่ง  
ที่มีระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวดีีโอ (Video Conference) จะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบดงักล่าว เพื่อให้ม ี  
สว่นรว่มในการกาํกบัดแูลกจิการ 

 ปกติ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร เช่น กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระด้วย มีโอกาสประชุม
ระหว่างกนัเอง โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมอยู่ดว้ย เพื่อประเมนิเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจหรอืประชุมร่วมกบัผูส้อบ
บญัชดีว้ย 

(12)  บรษิทัฯ มกีารแบ่งแยกบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการไวอ้ยา่ง
ชดัเจน เรือ่งใดทีฝ่่ายจดัการเหน็วา่ควรเสนอคณะกรรมการพจิารณาตามขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ลว้ จะมกีารดาํเนินการ
ดงักลา่วอยา่งสมํ่าเสมอ 

(13) คณะกรรมการมกีารประเมนิผลงานประจาํปีของตนเองเป็นรายบุคคล ปีละครัง้อยา่งสมํ่าเสมอ และ     มี
การรวบรวมผลการประเมินโดยเลขานุการบรษิัทฯ โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการทัง้คณะรบัทราบ และ
พจิารณาปรบัปรุงต่อไป นอกจากน้ี มกีารประเมนิผลงานเป็นรายบุคคลของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการ
ชุดยอ่ยปีละครัง้ดว้ย 

 ในสว่นของการประเมนิผลงานของกรรมการผูอ้ํานวยการจะมกีารพจิารณาเพือ่กาํหนดผลตอบแทน  
(14) ตามนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจของบรษิัทฯ เกี่ยวกบัเรื่องการพนักงาน ตลอดจนผู้บรหิาร บรษิัทฯ      

มแีผนสบืทอดตําแหน่งและเตรยีมบุคลากรซึ่งจะดํารงตําแหน่งผู้บรหิารสูงสุดขององค์กร และผู้บรหิารระดบัสูง ไว้
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 1-2 ปี ทัง้น้ี มแีผนพฒันาอบรมและวางตวับุคคลไว ้เพือ่ใหง้านต่อเน่ือง และบรรลุวตัถุประสงค ์

(15)  บรษิัทฯ มกีรรมการบรหิารความเสี่ยง ซึ่งมกีารประชุม กําหนดแผนงาน ขัน้ตอนการดําเนินการที่
เกี่ยวขอ้ง  ตลอดจนให้มกีารฝึกอบรมในเรื่องการบรหิารความเสีย่งให้กบัผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทในกลุ่ม 
เพื่อใหส้ามารถจดัการตามวตัถุประสงค์ของทัง้องคก์รไปในทศิทางเดยีวกนั พรอ้มทัง้มรีะบบการตดิตามการปฏบิตัใิห้
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 
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(16)  บรษิทัฯ มนีโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างชดัเจน โดยระบุไวใ้นระเบยีบขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯ และมกีารจดัการอยา่งเป็นรปูธรรม 

(17) บรษิทัฯ มกีารแต่งตัง้ผูด้าํรงตําแหน่งเลขานุการบรษิทั ซึง่ทาํหน้าทีใ่หค้าํแนะนําดา้นกฎหมาย และ
กฎเกณฑต่์างๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯจะตอ้งทราบ ดแูลกจิกรรมการประชุมของคณะกรรมการ รายงานการประชุม
และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทัฯจนเสรจ็การ ทัง้น้ี เลขานุการ
บรษิทัฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตัติามขอ้กาํหนด ซึง่ระบุไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ฉบบัที ่4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15  มาตรา 89/16  มาตรา 89/17  และมาตรา 89/23   

(18)  ประธานคณะกรรมการบรษิทั ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารประจาํของบรษิทัฯ 
(19)  ประธานคณะกรรมการบรษิทั ไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูอ้ํานวยการ และไม่มคีวามสมัพนัธ์

กนั ทัง้น้ี มกีารแบ่งแยกหน้าทีท่ีแ่ตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ตามขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องแต่ละคน / แต่ละตําแหน่ง โดย
ระบุไวใ้นคูม่อืนโยบายการบรหิาร 

(20)  เรือ่งการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจํานวน 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ของตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ผ่านการแต่งตัง้จากมติคณะกรรมการบรษิัทฯ เมื่อวนัที่ 22 
ตุลาคม 2558 โดยมกีารกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  ทัง้น้ีคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการ
อสิระ  

 

 รายชื่อ ตาํแหน่ง จาํนวนคร ัง้ที่เข้าประชมุ   
                      คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. อจัฉรา  จนัทรฉ์าย  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ    4/4 
2. นายชวีนิ   ไชยพานิชย ์                             กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ         4/4 
3. นางสาวภคนีิ พฤฒธิาํรง                             กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ            4/4 

กรรมการทัง้ 3 คน ไดป้ฏบิตัหิน้าทีท่ีม่คีวามเป็นอสิระอยา่งต่อเน่ืองมาตลอด โดยในปี 2559 มกีารประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 4 ครัง้ และมกีารรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส ซึง่ใน
รอบปี 2559 ไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรทุกขอ้ ดงัน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบมกีารกําหนดกฎบตัร (charter) เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัให้
ความเหน็ชอบ โดยมขีอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบอยา่งชดัเจน คอื 
        1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 
        2. มสี่วนร่วมในการพจิารณาคดัเลอืก ทบทวน และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชภีายนอก ร่วมกบัผูบ้รหิาร
ประสานงานกบัผู้สอบบญัชภีายนอก เกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง และสอบทานรายงานทางการเงนิของ
บรษิทัใหถ้กูตอ้งครบถว้น และเชื่อถอืได ้
        3. สอบทานให้บรษิัทปฏิบตัิตามข้อกําหนดของทางการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดูแลไม่ให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
        4. จดัทําสรุปรายงานการกํากบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ เพือ่สง่ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง 
        5. ใหฝ่้ายจดัการมกีารแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีต่รวจพบ  ตลอดจนเรง่รดัใหแ้กไ้ข ขอ้บกพรอ่ง 
        6. ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่สาํคญั 
        7. ภารกจิอื่นๆ  ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

ในสว่นของประวตัคิณะกรรมการตรวจสอบ  ปรากฏขอ้มลูตามเอกสารแนบหมายเลข  1 
 

  ทัง้น้ี  การปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2559 นัน้ บรษิทัฯ ไดแ้นบรายงานการกํากบัดูแล
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กจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ ไวใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบหมายเลข 5.9 
 (21)   ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บรษิัทมนีโยบายให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายใน ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏิบตัิงานที่มี
ประสทิธภิาพ จงึไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิดีาํเนินการใหม้คีวามเหมาะสม ชดัเจน รดักุมแต่ไมซ่ํ้าซอ้น มกีารกาํหนด
อํานาจการดําเนินงานของแต่ละระดบัตัง้แต่ผู้บรหิารจนถึงฝ่ายปฏิบตัิงาน การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบตัิงาน 
ผูต้ดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหวา่งกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
นอกจากน้ี ยงัมรีะบบรายงานทางการเงนิเสนอผูบ้รหิาร เพื่อตดิตามประสทิธผิลของการดาํเนินงานและมรีะบบการดแูล
ทรพัยส์นิเพือ่ผลประโยชน์ของบรษิทัรายละเอยีดของความเหน็ของคณะกรรมการ เกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในได้
เปิดเผยไวแ้ลว้ ภายใตห้วัขอ้ที ่11 ของแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีเรือ่งการควบคุมภายในแลว้ 
 บรษิัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน และการปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรม
ทางการเงนิของบรษิทัวา่ไดด้าํเนินการตามแนวทางทีก่ําหนดและมปีระสทิธภิาพ ซึง่หน่วยงานน้ีไดร้บัมอบหมายหน้าที่
โดยตรงจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมแีผนงานตรวจสอบประจาํปี และงานเฉพาะกจิตามความจาํเป็น โดยรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ีถา้เป็นกรณีเรง่ด่วนมกีารรายงานตรงต่อผูบ้รหิารดว้ย เพื่อให้
สามารถพจิารณาปรบัปรุงแกไ้ขเหตุการณ์ไดท้นัเวลา ในการน้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัมคีวามเป็นอสิระ
ในการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

(22)   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน เป็นกรรมการ

ชุดเดียวกนั  ทัง้น้ีคณะกรรมการดงักล่าวประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ หรอืร้อยละ 66  ซึ่งประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ และมี
คุณสมบตัเิหมาะสม ดงัน้ี 

 
 รายชื่อ     ตาํแหน่ง 
1.  นายยรรยง  ตัง้จติตกุ์ล   ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน/อสิระ 
2.  นางสาวภคนีิ  พฤฒธิาํรง  กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน/อสิระ 
3.  นายชุตนิธร  ดารกานนท ์  กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 
ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มดีงัน้ี 
 1.  กําหนดแนวทางการสรรหากรรมการบรษิทั รวมทัง้มกีารพจิารณาฐานขอ้มูลของบุคคลต่างๆที่จะเสนอ
เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 
 2.  มหีน้าที่คดัเลอืกบุคคลที่สมควรได้รบัการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ ตามคุณสมบตัทิี่สอดคลอ้งกบั
กฎเกณฑข์องทางการ ทัง้น้ี ไดพ้จิารณาถงึคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่อ้งการสรรหาวา่มทีกัษะทีจ่าํเป็นทีย่งัขาดอยู่ใน
คณะกรรมการของบรษิทัฯรวมอยูด่ว้ย 
 3.  พจิารณาแนวทางการกาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ 
 4.  กาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ โดยนําเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการดังกล่าว มีการประชุมพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้อง จํานวน 2 ครัง้ โดย
คณะกรรมการดงักลา่วทุกคนเขา้รว่มประชุมครบถว้น 

(23)  กรรมการอสิระ 
 บรษิทัฯ มกีรรมการอสิระ จํานวน 5 คน จากจาํนวนกรรมการของบรษิทัฯ ณ สิน้ปี 2559  มจีํานวน 15 คน 

หรอืจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ทัง้น้ีคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระเป็นไปตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และมคีวามรูใ้นเรือ่งธุรกจิของบรษิทัฯ ดว้ย 
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(24)  คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร (Non–Executive Director) จํานวน 8 คน จาก
กรรมการทัง้หมด 15 คน หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 53.33   

(25)  รายงานความรบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทั และบรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการ
เงนิที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป  โดยเลอืกใช้
นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอ  ทัง้ยงัใชดุ้ลยพนิิจอยา่งระมดัระวงั และประมาณการอยา่งดี
ทีส่ดุในการจดัทาํ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิและไดป้รบัเปลีย่นให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชทีี่ได้มกีารเปลี่ยนแปลงและบงัคบัใช้  ตามที่บรษิทัฯมธีุรกจิหลกั คอื การลงทุน งบ
การเงนิรวมจงึมทีัง้บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมค้า และบรษิทัร่วม ทัง้น้ีตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2550 ในส่วนที่เกี่ยวกบังบ
การเงนิเฉพาะของบรษิทั บญัชเีงนิลงทุนไดบ้นัทกึตามวธิรีาคาทุนเดมิ เสมอืนหน่ึงใชว้ธิน้ีีในงบการเงนิตัง้แต่เริม่แรก 
สาํหรบังบการเงนิรวม ยงัคงใชว้ธิรีบัรูก้ําไรขาดทุนจากเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยีเหมอืนเดมิ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้
จดัทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชทีี่ปรบัเปลี่ยน หรอืเริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 2 มกราคม 2554 เป็น
ตน้มา รวมทัง้มาตรฐานการบญัชทีีไ่ดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขเป็นระยะตลอดมาถงึปัจจุบนั ซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่10 เรือ่งงบการเงนิรวม มนียัสาํคญัสาํหรบับรษิทัฯ ทัง้น้ีงบการเงนิของบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองโดยไม่
มเีงือ่นไขจากผูส้อบบญัช ี
 คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารดํารงรกัษาไวซ้ึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิล เพื่อให้
ม ัน่ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมีความถูกต้อง  ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดํารงรกัษาไว้ซึ่ง
ทรพัยส์นิและเพือ่ใหท้ราบจุดอ่อน เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทุจรติหรอืการดาํเนินการทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระสาํคญั 

ในการน้ี คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็น
กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบการควบคุมภายใน 
สว่นความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องน้ี ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดง
ขอ้มลูตามเอกสารแนบหมายเลข 5.9 แลว้ 

คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่ ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัโดยรวม อยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถ
สรา้งความเชื่อมัน่อยา่งมเีหตุผลต่อความเชื่อถอืไดข้องงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 (26)   บรษิทัฯ ไมม่โีครงการใหส้ทิธแิก่ผูบ้รหิารในการซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 
 (27)   ในปีทีผ่า่นมา คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารตดิตาม กํากบั ดแูล ผลการดาํเนินงานในกจิกรรมต่างๆ ให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละตรงกบันโยบาย ซึง่กาํหนดใหม้คีวามถกูตอ้ง  โปรง่ใส  สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบต่างๆ  จงึ
ไมม่กีารกระทาํทีเ่ป็นความผดิ หรอืขดัต่อกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 บรษิทัฯ มกีารกําหนดนโยบายเกีย่วกบัจาํนวนองคป์ระชุมขัน้ตํ่าทุกครัง้ทีม่กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 
รวมทัง้ จาํนวนกรรมการทีป่ระชุมในขณะทีจ่ะลงมตใินทีป่ระชุมโดยตอ้งมกีรรมการอยูไ่ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทัง้หมด 
 (28)  นโยบายในการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มนีโยบายต่อต้านการทุจรติ 
หรอืคอรร์ปัชัน่ โดยไมร่ว่มมอืหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งดงักล่าว 
 

  9.2  คณะกรรมการชดุย่อย 
         9.2.1  โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย
ทัง้หมด 4 ชุด ตามรายละเอยีดหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ ซึ่งมชีื่อคณะกรรมการชุดย่อย และ ระบุขอบเขต อํานาจ
หน้าทีข่องกรรมการแต่ละชุดไวแ้ลว้ 
         9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอยีดของคณะกรรมการชุดยอ่ยทีร่ะบุขา้งตน้ และ
ขอ้ 8.1 (2) ในจํานวนน้ีกรรมการตรวจสอบที่มคีวามรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิของบรษิทัฯ และ
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ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ คอื ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อจัฉรา จนัทร์ฉาย  ทัง้น้ี รายละเอยีดการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุไว้แล้วในข้อ 9.1 ข้อย่อย   ที่ 5 เรื่องความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการ ซึง่มขีอ้มลูการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 
 

     9.3  การสรรหาและแต่งต ัง้กรรมการและผ ูบ้ริหารระดบัสงูสดุ 
     (1)  กรรมการอสิระ   
 บรษิทัฯ มคีณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งมรีะบุหลกัเกณฑค์ุณสมบตั ิกระบวนการสรรหา 
ขอบเขตหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และการปฏบิตังิานในปี 2559  ไวแ้ลว้ ในเรือ่งโครงสรา้งการจดัการ หวัขอ้ 8.1 (3) 
 ในปี 2559 กรรมการอสิระไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิและการใหบ้รกิารทางวชิาชพีแต่อยา่งใด 
     (2)  การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 
 บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑ์คดัเลอืกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหา ตามรายละเอยีด
ขา้งตน้ ทัง้น้ีไดผ้า่นมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี วาระการคดัเลอืกกรรมการแลว้ โดยมหีลกัเกณฑใ์นการประชุม
ผูถ้อืหุน้ หวัขอ้การกํากบัดูแลกจิการขอ้ 9.1.1 เรื่องสทิธขิองผูถ้อืหุ้น และ ขอ้ 9.1.2 เรื่องการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่าง
เทา่เทยีมกนั 
 

  9.4  การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย บริษทัร่วมค้า และบริษทัร่วม  
   บรษิัทฯ มบีรษิัทย่อย บรษิทัร่วมค้า และบรษิทัร่วม ซึ่งประกอบธุรกจิหลายแขนง อย่างไรก็ตาม 
บรษิทัฯ มกีารกาํกบัดแูลบรษิทัยอ่ย และตดิตาม บรษิทัรว่มคา้และบรษิทัรว่ม ดงัน้ี 
  (1)  คณะกรรมการบรษิัทฯ มีการกํากับดูแลการจดัการ และการดําเนินงานของบรษิัทย่อยให้
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการดําเนินงาน เรื่องการส่งบุคคลเขา้ไปเป็นตวัแทนในบรษิทัย่อย  บรษิทัฯ มกีารส่ง
ผูแ้ทนเขา้ไปเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร เพื่อควบคุมดแูลการจดัการ และรบัผดิชอบการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ย โดย
ไดร้บัมตเิหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  สว่นบรษิทัร่วมคา้และบรษิทัร่วม บรษิทัฯ สง่ผูแ้ทนเขา้ปฏบิตัิ
หน้าที่เป็นกรรมการในบริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วม เพื่อเข้าประชุมคณะกรรมการ หรอือาจให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อรบัทราบแนวโน้มธุรกจิ และผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วมคา้และบรษิทัร่วม ซึ่งเป็นไปตามสดัส่วน
การถอืหุน้ ทัง้น้ีจะมกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มคา้และบรษิทัรว่ม อยา่งสมํ่าเสมอเป็นประจาํ 
  อน่ึง สดัสว่นการเป็นกรรมการของบรษิทัย่อย บรษิทัรว่มคา้และบรษิทัรว่ม อยา่งน้อยมจีาํนวนตาม
สดัสว่นการลงทุนของบรษิทัฯ 
  ตวัแทนของบรษิทัฯ ซึ่งปฏบิตัหิน้าที่เป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารของบรษิทัย่อย มขีอบเขตอํานาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามคูม่อืฝ่ายบรหิารทีก่าํหนดไวแ้ลว้ 
  การกํากบัดูแลบรษิทัยอ่ย มกีารประชุมคณะกรรมการสมํ่าเสมอ และเป็นประจาํเกอืบทุกเดอืน เพื่อ
รายงานขอ้มูล ฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงาน หรอืขออนุมตัริายการที่มนีัยสําคญั ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง 
  ระบบการควบคุมภายใน  บรษิทัฯ กําหนดใหบ้รษิทัย่อยมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และ
รดักุมเพยีงพอ  ทัง้น้ี บรษิทัฯ มมีาตรการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 2 ขัน้ตอน โดยลาํดบัแรก ใหบ้รษิทัย่อย
ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในด้วยตนเอง  และขัน้ต่อมา มกีารสุ่มตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของบรษิทัยอ่ยโดยผา่นการปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั 
  (2)  บรษิทัฯ และผูถ้อืหุ้นอื่นของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมคา้ และบรษิทัร่วม ไม่มขีอ้ตกลงเป็นอย่าง
อื่นทีม่นีัยสาํคญัต่อการดําเนินงาน หรอืต่อการบรหิารงานของกลุ่มบรษิทัฯ นอกจากการปฏบิตัทิี่เป็นไปตามปกตวิสิยั
ของการดาํเนินธุรกจิ          

9.5  การดแูลเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน 



64 
 

 

               บรษิทัมนีโยบายมาโดยตลอดในเรือ่งจรยิธรรมทีผู่บ้รหิารและเจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะตอ้งพงึปฏบิตั ิ โดยยดึ
หลกัค่านิยม หรอืจรยิธรรมทางธุรกจิประจําบรษิทั คอื คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์  นอกจากน้ีมรีะเบยีบบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งนี้คอื 
 -   หา้มใชอ้ํานาจหน้าทีข่องตน หรอือาศยัอํานาจหน้าทีข่องผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรอืเพื่อช่วยเหลอื
ผูอ้ื่นในทางมชิอบ 
     -   ตอ้งอุทศิเวลาและใหค้วามเอาใจใสแ่ก่งานและประโยชน์ของบรษิทั 
 -   ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยเตม็ความรู ้ความสามารถ 

 -   ปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ 
               ในสว่นของมาตรการการลงโทษทางวนิัย  ในกรณีทีป่รากฏว่ามกีารกระทําผดิระเบยีบวนิัยขา้งตน้ทีก่ล่าว
มาแลว้นัน้ บรษิทัฯ มกีาํหนดโทษไวเ้ป็นลาํดบัขัน้ตอนตามระเบยีบภายในของบรษิทัแลว้  

 นอกจากน้ี  บรษิทัฯ ป้องกนัไม่ใหนํ้าขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ไปใชใ้นการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 
เพื่อไม่เป็นการเกิดความได้เปรยีบหรอืเสยีเปรยีบต่อบุคคลภายนอก คณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติในการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ กําหนดใหผู้บ้รหิาร และคณะกรรมการบรษิทัฯ หลกีเลีย่งการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ใน
ระยะเวลา 14 วนั ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิประจําปีหรอืไตรมาสต่าง ๆ และ 24 ชัว่โมง
ภายหลงัจากการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวแลว้  โดยเลขานุการบรษิทัเป็นผูแ้จง้ตารางเวลาละเวน้การซื้อขายหลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ ใหก้รรมการทุกคนทราบ 

 

  9.6  ค่าตอบแทนของผ ูส้อบบญัชี 
  คา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit fee) 

  

 ผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ประจําปี 2559 คือ นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต    
เลขทะเบยีน 4958 (เป็นผูส้อบบญัชปีีที่ 1 แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิซึ่งปฏบิตัหิน้าที่ครบ 5 รอบบญัชตีดิต่อกนั) หรอื
นางสาวทิพวลัย์ นานานุวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรอืนางพูนนารถ เผ่าเจรญิ ผู้สอบบญัช ี    
รบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5238  ซึง่สงักดั บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั  
 ผูส้อบบญัชดีงักลา่วขา้งตน้ มคีวามเป็นอสิระ และไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ และ/หรอื ไมม่สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ 
บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อกีทัง้เป็นผูส้อบบญัชทีี่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี วาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีมกีารเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชไีวอ้ยา่งน้อย 
3 คน ซึง่สงักดัสาํนกังานสอบบญัชเีดยีวกนั โดยรายชื่อทัง้หมดทีเ่สนอนัน้ มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีส่าํนกังาน ก.ล.ต.
กําหนด และมกีารแจง้ความเป็นอสิระตามทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นวรรคขา้งตน้ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาดว้ย 

ในรอบปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีหแ้ก่ บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั 
ซึง่เป็นสาํนักงานทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สงักดั รวมเป็นจาํนวนเงนิ 10,785,000 บาท บรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ย ไม่มกีารจ่ายค่าสอบบญัชใีหก้บัผูส้อบบญัชโีดยตรง หรอืบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัช ี หรอื
สาํนกังานสอบบญัชอีื่นทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 
 

ค่าบริการอื่น  (Non-audit fee)   

 ในรอบปี 2559 บรษิทัฯ ไมม่กีารจ่ายค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ใหบ้รษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั หรอื
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบัสาํนักงานผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และไม่มงีานบรกิารอื่นทีย่งัไม่
แลว้เสรจ็ทีจ่ะตอ้งจา่ยในปีถดัไปใหก้บัผูส้อบบญัชหีรอืบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั หรอืบุคคล หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัผูส้อบบญัชแีละสาํนกังานสอบบญัชอีื่นทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 
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  9.7  การปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีในเร ื่องอื่นๆ  
บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Code of best 

practices) ตามแนวทางที่กําหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบรษิัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว 5 
หวัขอ้ ตามขอ้ 9.1 ขา้งตน้ 
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10.   ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
  
 บรษิทั สหยูเน่ียน จํากดั (มหาชน)  ประกอบกจิการหลกั คอื การลงทุนในธุรกจิสิง่ทอ พลาสตกิ ยาง โลหะ 
การคา้ พลงังาน โรงแรม และธุรกจิอื่นในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี เช่น อสงัหารมิทรพัย ์เคม ีและพรมรถยนต ์
โดยบรษิทัฯ มนีโยบายในการดาํเนินงาน ดงัน้ี “คณะกรรมการบรษิทัฯ มปีณิธานอย่างแน่วแน่ในการดําเนินธุรกจิดว้ย
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility - CSR) เพื่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิต่อผูม้สีว่นได้
เสยีทุกฝ่าย คาํนึงถงึดา้นสงัคมและดา้นสิง่แวดลอ้มทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ สามารถเจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื” 
 ทัง้น้ี บรษิทัฯ มคี่านิยม คอื คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์  โดยถ่ายทอดค่านิยมน้ีจากผู้นําสูงสุดของ
องคก์รสูพ่นกังานทุกระดบั ตัง้แต่ระดบับรหิารจนถงึระดบัปฏบิตักิารเป็นเวลากวา่ 40 ปีทีผ่่านมา   ใหร้บัทราบและถอื
เป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มกีารพจิารณาวสิยัทศัน์และพนัธกจิ ตามสถานการณ์กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป 
ปัจจุบนัไดป้รบัเปลีย่นถอ้ยแถลงเป็นดงัน้ี  คอื 
 วิสยัทศัน์  (VISION) 
   “บรษิทัลงทุนชัน้นําทีไ่ดร้บัความเชื่อถอื  ทีล่งทุนในธุรกจิหลากหลาย และบรหิารจดัการการลงทุนใหบ้รษิทั
เจรญิเตบิโต  และมคีวามมัน่คงอยา่งยัง่ยนื  โดยมผีลตอบแทนคุม้คา่ต่อการลงทุน” 
 พนัธกิจ (MISSION) 
   *  พฒันาธุรกจิทีม่อียูใ่หเ้ตบิโต  แขง็แรง 

*  ต่อยอดธุรกจิทีบ่รษิทัในกลุม่มคีวามชาํนาญ หรอื มอีงคค์วามรู ้
* จดัการการลงทุนทีม่อียูแ่ละสรรหาการลงทุนใหม่ๆ  ทีม่ศีกัยภาพระยะยาว และมผีลตอบแทนการลงทุนทีด่ ี
* เสรมิสรา้งผูบ้รหิารรุน่ใหม ่ๆ ทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ  และมคีวามเป็นผูนํ้า  สามารถเขา้กบัวฒันธรรม

องคก์รทีย่ดึหลกั คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์ 
*  สง่เสรมิและใหโ้อกาสบุคลากรไดม้กีารพฒันาความรู ้ ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง 
*  ปลกูฝังค่านิยมองคก์รทีด่อียา่งสบืเน่ือง 

     * กํากบัดูแลกจิการใหม้กีารบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบไดต้ามมาตรฐานสากล
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด เพิม่มูลค่า และใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมต่อบรษิทัฯ   ผูเ้กี่ยวขอ้ง และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
ฝ่าย ไดแ้ก่ พนกังาน ผูถ้อืหุน้ หรอืนกัลงทุน ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หน้ี  คูแ่ขง่ ชุมชน สงัคมและประเทศชาต ิ
 อน่ึง  ขอบเขตของรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมฉบบัน้ี มุง่เน้นในสว่นของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นบรษิทัลงทุน 
และมกีารจําหน่ายสนิคา้ประเภทวตัถุดบิทีใ่ชก้บัธุรกจิสิง่ทอ ยางยดื โลหะ ใหก้บับรษิทัในกลุ่ม และส่งออกสนิคา้เทป
กาวไปยงัต่างประเทศ ซึ่งในส่วนของการจดัจําหน่ายสนิคา้มสีดัส่วนที่ไม่มนีัยสาํคญั ในส่วนของมาตรฐานขอ้มูลที่ใช้
เปิดเผยไดค้าํนึงถงึความเสีย่งในการประกอบธุรกจิโดยสะทอ้นออกมาในการดาํเนินงานจรงิของธุรกจิของบรษิทัฯ และ
รายงานตามหลกัการทีก่ําหนดแนวทางโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่ประกาศโดยสาํนกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

การรายงานการดําเนินงาน CSR  ตามทีจ่ะกล่าวต่อไป  ไดค้าํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยี คอื ผูล้งทุน และหรอืผูถ้อื
หุน้ พนักงาน ผูร้่วมทุน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แขง่ ชุมชนทอ้งถิน่ หน่วยงานทางการทีเ่กี่ยวขอ้ง เจา้ของทรพัยส์นิทาง
ปัญญา 
 การดําเนินงานเรื่อง CSR ของบริษัทฯ ภายใต้สมรรถภาพองค์กร และทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน             
(รอบปี 2559) ประกอบดว้ย 

1. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิอยา่งมจีรรยาบรรณและความเป็นธรรม ดงัน้ี 
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   1.1  การแข่งขนัที่เป็นธรรม 
            บรษิทัฯ ประกอบกจิการทาํการคา้อยา่งเป็นธรรม ไมเ่อาเปรยีบคู่แขง่ ไมใ่ชข้อ้มลูทีล่่วงรูท้างธุรกจิหรอืที่
เกีย่วขอ้ง  แยง่ชงิธุรกจิจากคู่แขง่ ไมท่าํลายชื่อเสยีงของคูแ่ขง่ บรษิทัฯ ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูความลบัของคู่คา้ มกีารรกัษา
คาํมัน่ทีต่กลงกนัไว ้ตวัอยา่งเชน่ มกีารสัง่ซือ้ฝ้ายล่วงหน้า ต่อมาราคาตลาดไดล้ดลง บรษิทัฯ ยงัคงปฏบิตัติามขอ้ตกลง
ทีไ่ดท้าํไว ้ รวมทัง้  มกีารชาํระเงนิตรงตามกาํหนดเวลาทุกครัง้ 
            นอกจากน้ี  บรษิัทฯ ทําการค้าอย่างเป็นธรรมกบัลูกค้า โดยไม่เอาเปรยีบลูกค้า มคีวามซื่อสตัย์  มี
จรยิธรรมเสมอมา 

  1.2   ความรบัผิดชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธรุกิจ 
      ในดา้นผูร้่วมทุนกบับรษิทัฯ ผูร้่วมทุนกบับรษิทัฯ ไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั มสีทิธใิน
ฐานะผู้ถือหุ้นเท่ากัน และได้รบัผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลในจํานวนและเวลาเช่นเดียวกับบริษัทฯ ทัง้น้ี 
ผลประโยชน์ทีผู่ร้ว่มทุนไดร้บัไมถ่กูเอาเปรยีบ เน่ืองจากขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
มคีวามครบถว้น  ถกูตอ้ง และยดึหลกัโปรง่ใส  เป็นธรรม 
               1.3   การเคารพในทรพัยสิ์นของผ ูอ้ ื่นและการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 
         บรษิัทฯ มกีารประกาศให้พนักงานทุกคนไม่ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการละเมดิทรพัย์สนิทาง
ปัญญา โดยสง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร พนกังานใชส้นิคา้ อุปกรณ์ บรกิารทีม่ลีขิสทิธิถ์กูตอ้งตามกฎหมาย 
 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ 
 

       2.1  นโยบายต่อต้านการทจุริต 
                   ในปี 2559 บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํ “นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่” และ “นโยบายการแจง้เบาะแสและ
ข้อ ร้อ ง เรียนก ารทุ จริต ต่ อห น้ าที่ ” (รายละ เอียดสาม ารถดาว น์ โห ลด ได้ จ าก เว็บ ไซต์ ของบ ริษั ท ฯ  ที ่
www.sahaunion.com) เป็นลายลกัษณ์อกัษรสาํหรบับรษิทัในกลุม่สหยเูน่ียนทัง้หมด มกีารสือ่สารนโยบายน้ีเพือ่ใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏบิตังิาน เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้สามารถสรา้งความเชื่อมัน่
และความมัน่ใจแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่อยา่งแทจ้รงิ  
 โดยบรษิัทฯได้สื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ ให้ผู้บรหิารและ
พนักงานของบรษิทัรบัทราบผ่านการอบรม โดยพมิพ์เอกสารสรุปสาระสําคญั รวมถงึการยกตวัอย่างประกอบ แนว
ทางการปฏบิตัตินตามนโยบายดงักล่าว เพื่อให้ผู้บรหิารและพนักงานเขา้ใจและถอืปฏบิตัอิย่างถูกตอ้ง และผ่านการ
ประชาสมัพนัธข์อ้มลูดงักล่าวแก่ผูบ้รหิารและพนกังานในทีเ่ปิดเผย เหน็ไดช้ดัเจนอกีดว้ย  
 นอกจากนัน้ เพื่อเป็นการยนืยนัและประกาศเจตนารมณ์ พรอ้มเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ บรษิทัฯไดส้ง่สารนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และนโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนการ
ทุจรติต่อหน้าที่ของบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม ให้แก่ผู้มสี่วนได้เสยีรบัทราบพรอ้มลงนามรบัทราบนโยบายในเรื่อง
ดงักลา่วโดยผูร้บัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง และสง่กลบัมายงับรษิทัฯต่อไป 
 บรษิัทฯ มีการกําหนดคู่มือจรรยาบรรณโดยผ่านมติคณะกรรมการและมีนโยบายดําเนินธุรกิจตาม
ค่านิยมที่กล่าวขา้งต้นและการกํากบัดูแลบรหิารจดัการที่ด ีให้มกีารปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์ ไม่ทุจรติ ทัง้น้ี ไม่
เฉพาะกจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มทีป่ระเทศไทย แต่รวมทัง้กจิการทีบ่รษิทัฯ ลงทุนในต่างประเทศดว้ย  โดย
ให้มกีารบนัทึกบญัชคีรบถ้วน ถูกต้อง และคํานวณภาษี รวมทัง้ชําระภาษีให้ถูกต้อง ไม่ให้จ่ายสนิบนให้ผู้เกี่ยวขอ้ง 
ดงันัน้ หน่วยงานทางการทีเ่กีย่วขอ้งจะไดร้บัขอ้มลูถูกตอ้ง มกีารชาํระภาษอียา่งถูกตอ้ง รฐัไมเ่สยีผลประโยชน์ เรื่องน้ี
เป็นนโยบายทีบ่รษิทัฯ ยดึเป็นหลกัปฏบิตัมิาโดยตลอด ซึง่ทาํใหบ้รษิทัฯ เป็นทีน่่าเชื่อถอืจากภาครฐั และสงัคม 
 2.2  แนวปฏิบตัิในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบาย                               
 บรษิัทฯ มีการปลูกฝังค่านิยม  คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์  จากผู้บรหิารสู่พนักงานและมี
นโยบายให้ปฎิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างจติสํานึกทัง้ผู้บรหิารและพนักงาน นอกจากน้ี 
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พนกังานจะไดร้บัคู่มอืระเบยีบขอ้บงัคบัการทํางาน โดยกาํหนดไวใ้นหมวด 6 คอื เรือ่งวนิยัและการลงโทษทางวนิัย ขอ้ 
6.1 (ฉ) และ ขอ้ 6.2 (4) ตอ้งปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และขอ้ 6.3 เรื่องโทษการฝ่าฝืนจนถงึการเลกิจา้งดว้ย 
เพื่อให้ระบบการดําเนินงานเป็นไปตามนโยบายของบรษิัทฯ จึงมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสทิธิภาพ และ
ประสทิธผิล มกีารตรวจสอบ ตดิตาม เพื่อไม่ให้เกดิการทุจรติ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในอกีระดบัหน่ึง 
 ก่อนหน้าปี 2557 คณะกรรมการมีเจตนารมณ์และนโยบายที่จะดําเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ในสงัคม  โดยคณะกรรมการมมีตบิรจิาคเงนิสนับสนุน จํานวน 1 ลา้นบาท  ใหก้บัโครงการแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ  
                   2.3  การเปิดเผยผลการดาํเนินงานและความคืบหน้าในการปฏิบตัิ   
                      ในปี 2559 ไม่มปีระเดน็ปัญหาหรอืขอ้บกพร่องที่เป็นสาระสาํคญัเกี่ยวกบัการดําเนินคด ีถูกตรวจสอบ  
ถูกกล่าวหา ถูกฟ้องรอ้ง  ที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินงานเกี่ยวกบัการแข่งขนัไม่เป็นธรรม การทุจรติ การเลอืกปฎิบตั ิ
หรอืการจา้งงานไมเ่ป็นธรรม การไมป่ฎบิตัติามกฎหมาย ตลอดจนไมม่คี่าปรบัหรอืการถูกลงโทษทีไ่มใ่ชค่า่ปรบัในเรือ่ง
ต่างๆ อนัเกดิจากการดาํเนินงานทีไ่มโ่ปรง่ใส ไมถ่กูตอ้ง ในเรือ่งดงักลา่ว 
 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

                บรษิทัฯ  สง่เสรมิการเคารพสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน ทัง้ทางเสรภีาพ ความเสมอภาคในการแสดงออก รวมทัง้สทิธิ
ทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ทีผู่เ้กีย่วขอ้งพงึไดร้บัตามมาตรฐานสงูสดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้
                3.1  หลกัการแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนที่ใช้ในหน่วยงาน 
       บรษิทัฯ มนีโยบายเคารพสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน  ทัง้สทิธขิองพนกังาน เช่น การมเีสรภีาพในการแสดง
ความคดิเหน็ การรบัฟังประเดน็จากพนักงานและนําไปพจิารณาป้องกนั บรรเทา แกไ้ขผลกระทบที่เกดิจากกจิกรรม
ขององค์กร หรือสิทธิของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ เคารพสิทธิโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุน
ภายในประเทศ หรอื ผู้ลงทุนต่างประเทศ ตลอดจนบรษิัทฯ รบัฟังข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยและสนองตอบ
ขอ้เสนอของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ทัง้น้ี บรษิัทฯ ดําเนินการโดยมผีู้ทําหน้าที่นักลงทุนสมัพนัธ์ ให้ขอ้มูลกบัผู้ลงทุน 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถอืหุ้นในคราวที่จะถึงต่อไปล่วงหน้า ก่อนวนัประชุม 4 เดือน 
นอกจากน้ี  บรษิทัฯ เคารพสทิธขิองลกูคา้  คูค่า้ โดยใหไ้ดร้บัสทิธติามขอ้ตกลงทีไ่ดใ้หต้ามคาํมัน่ไว ้
       3.2 นโยบายและแนวปฏิบตัิในหน่วยงาน 
                ตามที่บรษิัทฯ มธีุรกิจหลกั คือ การลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ บรษิัทฯ มนีโยบายเรื่องสทิธิ
มนุษยชนใหบ้รษิทัทีล่งทุนไมล่ะเมดิสทิธเิสรภีาพของพนกังาน เคารพสทิธสิว่นบุคคล ดาํเนินกจิการดว้ยความยุตธิรรม  
ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ ดแูลเรือ่งความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั 
               3.3   มาตรการสาํคญัเกี่ยวกบัสิทธิของแรงงาน 
       บรษิทัฯ มนีโยบายให้สทิธดิ้านแรงงานต่างๆ แก่พนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกําหนดตลอดจนให้
พนักงานไดร้บัสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบ ขอ้บงัคบัจากบรษิทัฯ และจากกองทุนสาํรองเลี้ยงชพีดว้ย บรษิทัฯ และ
บรษิทัในกลุ่มมผีู้แทนจากฝ่ายบุคคลประชุมร่วมกนัเป็นระยะๆ เพื่อดูปัญหาแรงงานที่อาจเกิดขึน้  และหามาตรการ
แกไ้ขใหค้ลีค่ลาย  และทาํงานรว่มกนัอยา่งสงบสขุ 
 

4. การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 

                  ผู้มีส่วนได้เสียสําคัญส่วนหน่ึงขององค์กร คือ พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับ
ทรพัยากรบุคคลเสมอมา  เน่ืองด้วยเป็นกลไกขบัเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายเชงิเศรษฐกิจ รวมทัง้มผีลกระทบ
ทางดา้นสงัคมเชน่กนั 

 4.1  การจ้างงานและสวสัดิการ 
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          บรษิัทฯ มีนโยบายด้านการบรหิารงานบุคคล  กําหนดหลกัเกณฑ์การจ้างงาน ค่าตอบแทนตาม
ตําแหน่งงาน สวสัดิการ สทิธปิระโยชน์ต่างๆ โดยพนักงานได้รบัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรยีบได้รบั
ค่าตอบแทนตรงตามกําหนดเวลาครบถว้น ไดร้บัสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  ไดร้บัเงนิสมทบ
และผลประโยชน์จากกองทุนสาํรองเลีย้งชพีตามระเบยีบของกองทุนฯ ไดร้บัสวสัดกิารจากสหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังาน
บรษิทัในกลุ่มสหยเูน่ียน ไดร้บัสทิธวินัหยุดตามประเพณี วนัลา  และลาพกัผ่อนประจาํปี (พกัรอ้น) ตามอายุงาน ไดร้บั
สทิธกิารตรวจสุขภาพประจําปีตามหลกัเกณฑ์ ในปี 2559 บรษิัทฯ  มพีนักงานรวมจํานวน 72 คน อตัราส่วนของ
พนักงานที่เขา้ใหม่รอ้ยละ 7 อตัราสว่นของพนักงานทีพ่น้สภาพรอ้ยละ 7 การกลบัเขา้ทํางานและอตัราการคงอยู่ของ
บุคลากรหลงัการใช้สทิธิล์ากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรอยู่ที่ร้อยละ 100 ทัง้น้ี บรษิัทฯ ให้ความเท่าเทียมด้านแรงงานและ
ผลตอบแทนอยูใ่นระดบัเดยีวกนัโดยไมแ่บ่งแยกวา่เป็นเพศชาย หรอืเพศหญงิ 

4.2  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
              แมว้า่บรษิทัฯ จะไมใ่ช่โรงงานอุตสาหกรรม แต่บรษิทัฯ ไดค้าํนึงถงึเรื่องอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
ของพนักงาน เช่น เรื่องคุณภาพน้ําที่ใช้กับสุขภาพพนักงานต้องสะอาด มีสวสัดิการจดัน้ําดื่มที่ได้คุณภาพสูงแก่
พนกังาน  ใหพ้นกังานตรวจสขุภาพประจาํปี ระบบเครือ่งปรบัอากาศมตีารางเวลาการลา้งบาํรงุรกัษา มสีภาพแวดลอ้ม
การทํางานที่ด ี มพีื้นที่เพยีงพอเหมาะสม  ระบบลฟิท์มตีารางตรวจเชค็ความปลอดภยัเป็นระยะๆ มรีะบบสญัญาณ
เตอืนภยั กําหนดจุดตดิตัง้อุปกรณ์ดบัเพลงิและตารางตรวจเชค็ บรษิทัฯ ประกอบกิจการประเภทการลงทุน จงึไม่มี
เรื่องปล่อยมลภาวะที่เป็นพษิต่อบรเิวณใกลเ้คยีง สภาพการทํางานของพนักงานจงึมมีาตรฐานดา้นอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยัสงู นอกจากน้ี ผูบ้รหิารรบัฟังขอ้รอ้งเรยีน (ถ้าม)ี เพื่อหามาตรการปรบัปรุงแก้ไขให้ตรงตามนโยบาย
การดาํเนินงานขององคก์ร ทีเ่น้นความสาํคญัของพนกังาน 

4.3  ความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกนั 
            บรษิทัฯ มพีนักงานทีห่ลากหลายไมว่า่จะเป็นดา้นเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา อายุ การศกึษา หรอืเรื่องอื่นๆ 
แต่บรษิทัฯ มนีโยบายการปฏบิตัต่ิอพนกังานอยา่งเป็นธรรมและใหโ้อกาสเทา่เทยีมกนั เชน่ ใหค้า่ตอบแทนระหวา่งเพศ
หญิงและเพศชายเท่าเทียมกัน มีการกําหนดอัตราเงนิเดือนขัน้พื้นฐาน ตามประเภทลกัษณะงาน และให้โอกาส
พนกังานพฒันาทกัษะ ความรู ้ความสามารถ ตรงตามลกัษณะงานทีท่าํ มกีารเลื่อนระดบังานใหก้บัผูท้ีม่ศีกัยภาพสงูขึน้  
มกีารฝึกอบรมใหพ้นกังานอยา่งน้อยปีละ 6 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
 

5. ความรบัผิดชอบต่อผ ูบ้ริโภค 
 

            บรษิทัฯ ยดึมัน่ต่อคุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิารใหไ้ดม้าตรฐาน  มคีวามปลอดภยัต่อสขุภาพของ 
ผูบ้รโิภค  มรีาคาเหมาะสมตามคุณภาพทีต่กลงไว ้
                  5.1  สขุภาพและความปลอดภยัของลกูค้า 
                 สนิค้าของบรษิัทฯ เป็นประเภทวตัถุดบิเกี่ยวกบัสิง่ทอ เช่น ฝ้าย เสน้ใยสงัเคราะห์  สเตนเลสสตีล (โลหะ    
ไรส้นิม) ซึ่งนําไปผลติต่อเป็นผ้าสาํเรจ็รูป ยางยดื และกระตกิน้ําสุญญากาศ บรษิทัฯ เลอืกจดัหาสนิคา้ในคุณภาพที่มี
ความปลอดภยัต่อสขุภาพของคน สว่นโลหะไรส้นิมทีนํ่าไปผลติต่อเป็นกระตกิน้ําสญุญากาศ ตอ้งมคีุณภาพระดบัดมีาก
เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพสนิคา้ทีด่ ีไม่บุบสลาย มคีวามทนทานในการใชง้าน  เมื่อผสานกบักระบวนการผลติของบรษิทัในกลุ่ม
แลว้ จะไดส้นิคา้กระตกิน้ําสญุญากาศทีม่คีวามปลอดภยัสงูต่อสขุภาพในการบรโิภค ทัง้น้ี สทีีใ่ชป้ระกอบการผลติสนิคา้
ดงักล่าวเป็นระดบัสผีสมอาหาร ทําใหผู้บ้รโิภคมคีวามมัน่ใจในสนิคา้ของบรษิทัฯ ทีม่คีุณภาพสงู โดยบรษิทัในกลุ่มเป็น
ผูผ้ลติและจดัจาํหน่าย ในทํานองเดยีวกนั บรษิทัฯ จาํหน่ายสนิคา้เทปกาวทีม่คีุณภาพด ีมมีาตรฐานภายใตเ้ครื่องหมาย
การค้า UNITAPE, PANFIX, FUJI, NICHIBAN ไปยงัต่างประเทศด้วย อน่ึง นอกจากบรษิัทฯจะรกัษาคุณภาพสนิค้า
แลว้ ยงัรบัผดิชอบต่อลกูคา้ใหไ้ดร้บัสนิคา้ ตามคุณภาพ ราคา และชว่งเวลาทีต่กลงกนัไวซ้ึง่มคีวามเป็นธรรม 

5.2  การแสดงฉลากผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
บรษิทัฯ คํานึงถงึเรื่องผู้บรโิภคไดร้บัสนิคา้ที่มคีุณภาพดแีลว้ ต้องมขีอ้มูล  วธิกีารใช้งานอย่างถูกต้อง  
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จงึจะบรรลุวตัถุประสงค์ให้ลูกค้ารูส้กึถึงความมคีุณค่าของผลติภณัฑ์และการได้รบัประโยชน์จากการใช้ผลติภณัฑ ์
บรษิัทฯ มกีารแสดงฉลากสนิค้าตามมาตรฐาน  โดยมชีื่อสนิค้า ยี่ห้อสนิค้า ขนาดบรรจุ  เลขรหสักํากบัผลติภณัฑ ์ 
สว่นประกอบ ซึง่จะระบุรหสัมาตรฐานสากล (บางสนิคา้ทีม่)ี คุณสมบตั ิ ขอ้แนะนําวธิกีารใชง้าน  คาํเตอืน วนัเดอืนปีที่
ผลติ ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและตามกฎหมาย ซึง่ขอ้มลูทัง้หมดเป็นไปตามความเป็นจรงิ 

5.3  การสื่อสารการตลาดและความลบัทางธรุกิจของลกูค้า 
                   บรษิทัฯ ใชว้ธิสี ื่อสารการตลาดโดยฉลากของผลติภณัฑ์ และขอ้มูลแนะนําวธิกีารใชผ้ลติภณัฑ์ สนิค้า
กระตกิน้ําสญุญากาศทีบ่รษิทัฯ โอนการจาํหน่ายใหก้บับรษิทัในกลุ่มที่เป็นผูผ้ลติไปแลว้นัน้ มกีารประชาสมัพนัธอ์ยา่ง
เหมาะสมโดยมีเพียงแผ่นพบัพิมพ์รูปตัวอย่างของสนิค้ารุ่นต่างๆ หรอืแผ่นป้ายตวัอย่างสนิค้า ไม่มีเรื่องของการ
โฆษณาเกนิความจรงิ หรอืไม่มเีรื่องที่ผูบ้รโิภคเขา้ใจผดิในคุณภาพของสนิคา้แต่อย่างใด แต่ผู้บรโิภคเองซึ่งเป็นผูใ้ช้
สนิคา้เป็นผู้ยอมรบัในคุณภาพและความปลอดภยัต่อสุขภาพของสนิค้า เป็นผูแ้นะนําบอกต่อภายในหมู่ผู้บรโิภคเอง 
บรษิทัฯ จงึไม่มตีน้ทุนดา้นสื่อโฆษณาการตลาด ทําใหร้าคาของสนิคา้ไม่ตอ้งรวมค่าโฆษณา จงึมรีาคาเป็นธรรมมาก
ขึน้ 
             นอกจากน้ี  บรษิทัฯ ตระหนกัถงึจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกจิใหม้คีวามยัง่ยนื ตลอดเวลาทีผ่่านมา บรษิทัฯ 
ไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัของลูกคา้ ไม่มกีารนําขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูเ้กี่ยวขอ้งโดยมิ
ชอบ ทีผ่่านมา ไมม่เีรื่องโทษปรบัจากการละเมดิกฎหมายและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัขอ้กาํหนด   และการใชส้อยผลติภณัฑ์
และบรกิาร 
 

6. การดแูลรกัษาสิ่งแวดล้อม 
 

      ลกัษณะธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ เป็นประเภทการลงทุนและธุรกจิอื่นทีไ่มม่นียัสาํคญั ซึง่เป็นประเภทซือ้มาขาย
ไปการดาํเนินงานจงึไมไ่ดใ้ชท้รพัยากรทางธรรมชาตทิีจ่ะทาํใหม้ผีลกระทบต่อสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูต่ามธรรมชาต ิรวมทัง้
ไมม่สีิง่ทีก่่อใหเ้กดิมลภาวะ น้ําเสยี ทีจ่ะทาํลายสิง่แวดลอ้ม ในสว่นของบรษิทัฯ มกีารดแูลการใชพ้ลงังานและน้ําอยา่งมี
ประสทิธภิาพตามมาตรฐานปกต ิอย่างไรกต็าม ในแงข่องบรษิทัทีไ่ปลงทุน มกีารดูแลการใชท้รพัยากรและดูแลรกัษา
สิง่แวดลอ้ม ปฏบิตัติามมาตรฐานและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ตวัอยา่งดงัน้ี 

6.1  กลยทุธเ์ร ื่องการใช้ทรพัยากรอย่างย ัง่ยืน 
บรษิัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจผลติกระแสไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมที่ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ที่

มลฑล Zhejiang โดยใชถ่้านหนิเป็นเชื้อเพลงิ มกีารศกึษาและวางแผนกลยุทธ์เรื่องการลดใชป้รมิาณถ่านหนิ โดยใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นการดาํเนินงาน ซึ่งมผีลใหส้ามารถลดปรมิาณการใชถ่้านหนิลงดว้ยการนําเถา้ถ่านหนิ  ซึ่ง
เป็นกากเหลือใช้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงด้วย ทําให้ลดปริมาณการใช้ทรพัยากรทางธรรมชาติ อีกทัง้ ทําให้ผลการ
ดาํเนินงานดขีึน้เน่ืองจากลดตน้ทุน 
                      6.2  การป้องกนัและลดผลกระทบจากมลพิษ   
        บรษิัทฯ ที่ไปลงทุนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมการผลติทุกแห่ง มรีะบบการป้องกนัและลงทุนเพื่อลด
ผลกระทบจากมลพษิสู่สิง่แวดลอ้ม  โดยมกีารบรหิารงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายกําหนด ตวัอย่างเช่น 
โรงงานผลติยางยดื  มรีะบบบําบดัน้ําเสยีภายในโรงงาน  2  ขัน้ตอน จนทดสอบว่าน้ําเสยีที่จะปล่อยออกนอกโรงงาน
ไมก่่อใหเ้กดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม เมื่อผ่านระบบการป้องกนัและลดผลกระทบจากมลพษิแลว้ จงึจะปล่อยน้ําเสยีทิง้ได ้
นอกจากน้ี  บรษิทัทีไ่ปลงทุนอื่นๆ กป็ฎบิตัใินทาํนองเดยีวกนั ซึง่เป็นการรกัษาและดแูลสิง่แวดลอ้ม 
 
 
 

7. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
 

     บรษิทัฯ ตระหนกัถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีซึง่เป็นชุมชนทอ้งถิน่  ตลอดจนสงัคมภายนอก  เพื่อใหม้ชีวีติความเป็นอยู่
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ทีด่ขี ึน้ บรษิทัฯ มสีว่นรว่มดงัน้ี 
7.1  บทบาทในตลาดและการสร้างงาน 
บรษิทัฯ และบรษิทัทีไ่ปลงทุนมกีารพฒันาชุมชน โดยจา้งงานคนในชุมชนทอ้งถิน่ในละแวกใกลเ้คยีงเขา้

ทํางานกบับรษิทัฯ เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้คนในท้องถิน่มรีากฐานความเป็นอยู่ที่เขม้แขง็ขึ้น ตวัอย่างเช่น บรษิทัที่ไป
ลงทุนที่เขตบางปะกง เขตบางชนั และหวัหิน พนักงานส่วนใหญ่ของบรษิัทในกลุ่มเป็นประชากรในพื้นที่ ซึ่งเป็น
ตลาดแรงงานที่สาํคญัและสามารถสรา้งงานใหชุ้มชนในทอ้งถิน่ใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง เป็นผลใหชุ้มชนและ
สงัคมไดร้บัการพฒันา 

7.2  การมีส่วนรว่มในชมุชน 
               ต่อเน่ืองจากขอ้ 7.1 บรษิทัดงักล่าวมกีจิกรรมประจาํปี  โดย ปี 2559 มกีารทอดกฐนิ ทอดผา้ป่าสามคัค ี
ทาํบุญเขา้พรรษาร่วมกบัวดัใกลเ้คยีง บรจิาคอุปกรณ์การเรยีน อุปกรณ์กฬีาใหโ้รงเรยีนในชุมชนทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิ
ของบรษิทัฯ นอกจากน้ี  บรษิทัฯ รบัฟังขอ้คดิเหน็  ขอ้รอ้งเรยีนจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อพจิารณาแก้ไขปรบัปรุง
พฒันาใหส้งัคมดยีิง่ขึน้ 
         ในรอบปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มกีรณีถูกตรวจสอบ ถูกกล่าวหา หรอื ถูกฟ้องรอ้งซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ  ชื่อเสยีง หรอื ความน่าเชื่อถือของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยอย่างมนีัยสําคญัที่
เกีย่วกบัเรือ่งหลกัการการดาํเนินการทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ทัง้หมด 
 
 
 

  การป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ 
   บรษิทัฯ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นคู่มอืแยกต่างหาก
จากคู่มอืการกํากบัดูแลกจิการ คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ และระเบยีบขอ้บงัคบัพนักงาน โดยสอดคลอ้งกบัค่านิยมหลกั
ของสหยเูน่ียน คอื “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ทีไ่ดย้ดึถอืปฏบิตัเิป็นวฒันธรรมองคก์ร ซึง่มกีารสง่เสรมิ ปลกูฝัง 
และถอืเป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งรบัทราบ ทําความเขา้ใจ และปฏบิตัติาม
อยา่งเครง่ครดั 
    โครงสรา้งองค์กรได้จดัให้มรีะบบที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องน้ีอย่างเพยีงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกนัมใิห้การ
ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ไมว่า่จะดว้ยการเรยีก รบั และจา่ยสนิบน 
    บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการตรวจสอบภายใน เพื่อตดิตามดูแลให้มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามคู่มอืการกํากบั
ดแูลกจิการ คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ และระเบยีบขอ้บงัคบัพนกังาน โดยมกีารตรวจสอบเป็นการประจาํ อยา่งสมํ่าเสมอ 
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืกรรมการผูอ้าํนวยการ รวมทัง้มกีารกําหนดใหก้ารตรวจสอบในสว่นที่
เกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เป็นสว่นหน่ึงของแผนการตรวจสอบภายใน 
    บรษิัทฯ มกีารนําหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ ของโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (Collective Anti-Corruption CAC) ไปพจิารณาปรบัปรุง/ทบทวนคู่มอืการกํากบั
ดแูลกจิการ คูม่อืจรรยาบรรณธุรกจิ และระเบยีบขอ้บงัคบัพนกังาน เพือ่ใหม้แีนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนและครอบคลุมมาก
ขึน้ 
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11.   ระบบการควบคมุภายใน และการบริหารจดัการความเสี่ยง 
 บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิหลกัประเภทการลงทุน และจาํหน่ายผลติภณัฑบ์างประเภท 
เช่น วตัถุดิบเกี่ยวกบัสิง่ทอ โลหะไร้สนิม ส่งออกสนิค้าเทปกาว บรษิัทฯ มนีโยบายการดําเนินงานภายใต้ค่านิยม 
คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ โดยสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และพนัธกิจ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร เพิม่
คุณค่าใหผู้้มสี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย ภายใต้กระบวนการดําเนินงานดงักล่าว บรษิทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัมากในการกํากบั
ดแูลการพฒันาและการปฏบิตัเิกีย่วกบัเรื่องระบบการควบคุมภายในองคก์ร ซึง่ครอบคลุมดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบคอื 
เรื่อง การสรา้งสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร การประเมนิความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตัิงาน ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 19 
มกราคม 2560 มกีรรมการอสิระทัง้ 5 ท่าน เขา้รว่มประชุมดว้ย คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิความเพยีงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่งแลว้ มคีวามเหน็สรปุไดด้งัน้ี 
            
 11.1  สภาพแวดล้อมการควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 
          11.1.1 บรษิทัฯ ยดึมัน่ในคุณค่าของความซื่อตรงและจรยิธรรม  โดยคณะกรรมการและผู้บรหิารมี
การกําหนดแนวทางในการปฏบิตับินหลกัการดงักล่าวทีค่รอบคลุมถงึการปฏบิตัหิน้าที่ประจําวนั การตดัสนิใจในเรื่อง
ต่างๆ รวมถงึการปฏบิตัิต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  ทัง้น้ีมขีอ้กําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บรหิารและ
พนกังานปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อตรงและรกัษาจรรยาบรรณ โดยมคีู่มอืขอ้กําหนดเกีย่วกบัจรรยาบรรณ (Code of 
conduct) ที่เหมาะสม มีข้อห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบักิจการ รวมถึงการห้ามคอร์รปัชัน่อนัทําให้เกิดความเสยีหายต่อองค์กร ซึ่งระเบียบของบรษิัทฯ มี
กําหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น บรษิัทฯ มีการสื่อสารข้อกําหนดและบทลงโทษดงักล่าวให้
ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนรบัทราบและลงนามเป็นประจาํทุกปี นอกจากน้ีมกีารเผยแพรคู่ม่อืจรรยาบรรณใหพ้นกังาน
และบุคคลภายนอกไดร้บัทราบผา่นทางเวบ็ไซต ์(website) ของบรษิทัฯ 
 บรษิทัฯ มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัขิา้งตน้  โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ 
รวมทัง้ผูบ้รหิารและพนักงานมกีารประเมนิตนเอง และมกีารประเมนิโดยผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นอสิระจากภายนอกองค์กร 
หรอืผูส้อบบญัชภีายนอก 
 บรษิทัฯ มกีารจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏบิตัติามขอ้กําหนดในเรื่องขา้งตน้ โดยมกีระบวนการที่
ทําใหส้ามารถตรวจพบในเวลาที่เหมาะสม มกีระบวนการลงโทษหรอืมกีารแก้ไขการกระทําที่ขดัต่อหลกัความซื่อตรง
และการรกัษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสมและภายในเวลาอนัควร 
   11.1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิาร และทําหน้าที่กํากบัดูแล และพฒันาการ
ดาํเนินการดา้นการควบคุมภายใน 
 บรษิทัฯ มกีารกําหนดบทบาทหน้าทีเ่ฉพาะของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิารอยา่งชดัเจน มกีารกําหนด
เป้าหมายการดําเนินธุรกจิที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนักงาน มกีาร
กําหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการและผูบ้รหิารใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั ซึง่ครอบคลุม
บทบาทหน้าที่สําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัช ีผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รบัผดิชอบต่อรายงานทาง
การเงนิ 
 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบรษิัท 
นอกจากน้ีสามารถขอคาํแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆ ได ้
 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีม่คีวามรู ้ความสามารถ น่าเชื่อถอื และมคีวามเป็นอสิระในการ
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งแทจ้รงิในจาํนวนทีเ่หมาะสมและเพยีงพอกบับรษิทัฯ คอื จาํนวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการ 
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 คณะกรรมการมีการดูแลประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ที่
เหมาะสมกบัองคก์ร   
 11.1.3 ฝ่ายบรหิารมกีารจดัโครงสรา้งองค์กร กําหนดอํานาจสัง่การ สายการรายงาน และอํานาจ
หน้าที่ความรบัผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน โดยคํานึงถึงด้านธุรกิจและ
กฎหมาย รวมถงึการจดัใหม้กีารควบคุมภายในอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์
 11.1.4 บรษิัทฯมีความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พัฒนา และรกัษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
เหมาะสม มกีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิานเพื่อใหแ้รงจูงใจและรางวลักบับุคลากรทีม่ผีลงานด ีหรอื จดัการต่อ
บุคลากรทีม่ผีลงานไมบ่รรลุเป้าหมาย กระบวนการเหล่าน้ีเป็นทีท่ราบชดัเจนของผูบ้รหิารและพนกังาน ตลอดทัง้มกีาร
แก้ไขปัญหาหรอืเตรยีมพร้อมสําหรบัการขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม เช่น การจดัระบบที่
ปรกึษา และการฝึกอบรม บรษิทัฯ มแีผน และกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดตําแหน่ง (succession plan) สําหรบั
ตาํแหน่งทีส่าํคญั  
 11.1.5 บรษิทัฯ มกีารกําหนดใหบุ้คลากรทุกคนมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเรื่องการควบคุมภายใน
ของเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความรบัผดิชอบของแต่ละคน ตลอดทัง้ผูบ้รหิารจดัใหม้กีารแกไ้ขกระบวนการปฏบิตัใินกรณีที่
จาํเป็น  ทัง้น้ี มกีารกาํหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานประเมนิเพื่อสรา้งแรงจงูใจ และใหร้างวลัทีเ่หมาะสม โดยพจิารณา
ทัง้เรื่องการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ เชื่อมโยงกับความสําเร็จของหน้าที่ในการควบคุมภายใน การบรรลุ
วตัถุประสงค์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวของบรษิทั ภายใต้กระบวนการดงักล่าวไม่มกีารสรา้งแรงกดดนัที่มากเกนิไปใน
การปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรแต่ละคน 
 
 11.2  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 บรษิทัฯ มกีารกําหนดวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน เพื่อใหส้ามารถระบุและประเมนิความเสีย่งต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
การบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 11.2.1 เรื่องการปฏบิตัติามขอ้กําหนด กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง บรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามมาตรฐาน
การบญัชทีี่รบัรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกจิในแต่ละขณะ รายการที่แสดงในรายงานทางการเงนิมตีวัตนจรงิ
ครบถ้วน โดยแสดงถึงสทิธ ิหรอืภาระผูกพนัของบรษิัทได้อย่างถูกต้อง มมีูลค่าเหมาะสม และมกีารเปิดเผยขอ้มูล
ครบถ้วน ถูกต้อง สะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบรษิัทอย่างแท้จรงิ การกําหนดสาระสําคญัของรายงาน
ทางการเงนิ พจิารณาถึงปัจจยัที่สําคญั เช่น ขอ้กําหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวขอ้ง ผู้ใช้รายงานทางการเงนิ 
ขนาดของรายการ และแนวโน้มของธุรกจิ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อนุมตัแิละสื่อสารนโยบายการบรหิารความเสีย่งใหผู้บ้รหิาร และพนักงาน
ทุกคนรบัทราบและถอืปฏบิตั ิจนเป็นสว่นหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 
 11.2.2 บรษิทัฯ มกีารระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภทที่อาจมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างครอบคลุมทัว่ทัง้องค์กร โดยคํานึงถึงตัง้แต่ระดบัองค์กรหน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน  และ
หน้าที่งานต่างๆ  ทัง้น้ี การวเิคราะห์ความเสีย่งพจิารณาจากทัง้ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกองค์กร ซึ่งแบ่งเป็น
ดา้นต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ รวมทัง้ประเมนิความเสีย่งโดยพจิารณาทัง้โอกาสเกดิ ผลกระทบ มาตรการ และแผน
ปฏบิตังิาน เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง  อน่ึง ผูบ้รหิารทุกระดบัมสีว่นรว่มในการบรหิารความเสีย่ง จนกลนืเป็นหน่ึง
ของวฒันธรรมองคก์ร 
 11.2.3 บรษิทัฯ มกีารพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติ โดยครอบคลุมการทุจรติแบบต่างๆ เช่น 
การจดัทํารายงานทางการเงนิเทจ็ การทําใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ การคอรร์ปัชัน่  การทีผู่บ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบการ
ควบคุมภายใน การเปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายงานทีส่าํคญั การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิทีไ่มถ่กูตอ้ง เป็นตน้ จงึมกีาร
วางระบบการควบคุม และทบทวนเป้าหมายการปฏบิตังิานอยา่งรอบคอบ โดยพจิารณาความเป็นไปไดข้องเป้าหมายที่
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กําหนด รวมถงึความสมเหตุสมผลของการให้สิง่จูงใจ หรอื ผลตอบแทนแก่พนักงาน เพื่อให้ไม่มลีกัษณะส่งเสรมิให้
พนักงานกระทําไม่เหมาะสม  อย่างไรกต็าม คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและมกีารประชุมสอบถามผูบ้รหิาร
เกีย่วกบัโอกาสในการเกดิการทุจรติ และมาตรการทีบ่รษิทัดาํเนินการเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขการทุจรติ รวมทัง้เรื่องการ
บรหิารความเสีย่งเป็นประจําปี ทัง้น้ี บรษิทัฯ มกีารสื่อสารให้พนักงานทุกคนเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบาย และแนว
ปฏบิตักิารควบคุมภายใน เพือ่ป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีไ่ดก้าํหนดไว ้
 11.2.4 บรษิัทฯ สามารถระบุและการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการ
ควบคุมภายใน ทัง้น้ี การประเมนิการเปลี่ยนแปลงที่มาจากปัจจยัภายนอกที่อาจมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น เหตุการณ์ที่เกดิจากเศรษฐกจิโลกเปลี่ยนแปลง อตัราแลกเปลี่ยน  อตัราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง มกีาร
กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอแลว้ 
 การประเมนิการเปลีย่นแปลงรปูแบบการทําธุรกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ การควบคุมภายใน 
และรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั เช่น เพิม่รปูแบบประเภทธุรกจิใหม ่มกีารกาํหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอแลว้ 
 การประเมนิการเปลีย่นแปลงผูนํ้าองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิการควบคุมภายใน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงผู้บรหิารสูงสุดเมื่อครบวาระ บรษิัทฯ มกีารกําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่าง
เพยีงพอแลว้ 
 
 11.3  การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

บรษิทัฯ มมีาตรการการควบคุมภายในทีช่ว่ยลดความเสีย่งทีจ่ะไมบ่รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รใหอ้ยูใ่นระดบั
ทีย่อมรบัได ้

 11.3.1 มาตรการการควบคุมของบรษิทัฯ มคีวามเหมาะสมกบัความเสีย่ง และลกัษณะเฉพาะของ
องคก์ร เช่น ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ลกัษณะเฉพาะดา้นการลงทุน เช่น ควบคุมเรื่องกระบวนการตดิตาม
ขอ้มูล และรายงานทางการเงนิจากบรษิทัที่ลงทุนทัง้หมด ระบบ cross check data เพื่อใชใ้นการจดัทํางบการเงนิ
รวม รวมทัง้เรือ่งการบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีอ่าจมผีลต่อผลการดาํเนินงาน เป็นตน้ 

 11 .3.2 บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม กล่าวคอื มนีโยบายและระเบยีบวธิปีฏิบตังิานเกี่ยวกบัธุรกรรมด้านการเงนิ การ
จดัซื้อ และการบรหิารทัว่ไป ตลอดทัง้มคีู่มอืกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที ่และลาํดบัชัน้การอนุมตัขิองผูบ้รหิารในแต่
ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจนและรดักุม เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทุจรติได ้เช่น มกีารกําหนดวงเงนิและอํานาจการอนุมตัิ
ของผู้บรหิารแต่ละระดบั มีข ัน้ตอนให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมตัิโครงการลงทุน มีขัน้ตอนการจดัซื้อ และวธิีการ
คดัเลอืกผูข้าย มขีัน้ตอนการเบกิเครื่องมอืเครื่องใชต่้างๆ เป็นตน้  นอกจากน้ี บรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนการทํางานใน
กรณีต่างๆ ดงัน้ี 

 11.3.2.1  มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว รวมทัง้บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการตดิตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกนั หรอื
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัง้มกีารปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ    

 11.3.2.2  ในกรณีที่บรษิัทฯ มกีารอนุมตัิธุรกรรมหรอืทําสญัญากบัผู้ที่เกี่ยวขอ้งในลกัษณะที่มผีล
ผกูพนักบับรษิทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การทาํสญัญากูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การคํ้าประกนั สญัญาใหเ้ช่าทรพัยส์นิ 
บรษิทัฯ มกีารตดิตามเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามเงื่อนไขทีต่กลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาทีม่ผีลผูกพนับรษิทั 
เช่น มกีารชาํระคนืหน้ีตามกาํหนด หรอืมกีารทบทวนความเหมาะสมของสญัญาดงักล่าว  

 11.3.3 บรษิัทฯ กําหนดให้วธิีการควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น มีการ

ควบคุมทัง้แบบ manual และ automated รวมทัง้ควบคุมแบบป้องกนัและตดิตาม 
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 11.3.4  บรษิทัฯ กําหนดใหม้กีารควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร ตัง้แต่ระดบักลุ่มบรษิทั ระดบั
หน่วยธุรกจิ ระดบัสายงาน ระดบัฝ่าย แผนก รวมทัง้กระบวนการ 

 11.3.5 บรษิัทฯ มกีารแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผิดชอบในงาน 3 ด้าน คือ ด้านหน้าที่อนุมตัิ ด้าน
หน้าทีบ่นัทกึ รายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และดา้นหน้าทีใ่นการดูแลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ ออกจากกนัโดยเดด็ขาด 
เพือ่เป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลซึง่กนัและกนั 

 11.3.6  บรษิทัฯ เลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปดว้ยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนบัสนุน
การบรรลุวตัถุประสงค ์ในการน้ี มกีารกําหนดความเกี่ยวขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการ
ปฏบิตังิาน และการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศโดยระบุขอบเขต หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง บรษิทัฯ มกีารกําหนดเรื่อง
การควบคุมโครงสรา้งพืน้ฐาน เรื่องควบคุมดา้นความปลอดภยั และเรือ่งควบคุมกระบวนการการไดม้า การพฒันา และ
การบาํรงุรกัษาของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้คีวามเหมาะสม 

 11.3.7  บริษัทฯ จดัให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กําหนดสิง่ที่คาดหวงั และ 
ขัน้ตอนการปฏบิตั ิเพื่อใหน้โยบายทีก่าํหนดนัน้สามารถนําไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิได ้โดยกําหนดในจรรยาบรรณ เชน่ เรือ่ง
การทําธุรกรรมกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ต้องมขี ัน้ตอนผ่านการ
อนุมตัติามหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งทีก่ําหนดไว ้เช่น เกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต เป็นต้น 
เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรอืนําผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส้ว่นตวั ทัง้น้ี การพจิารณาอนุมตัธิุรกรรมดงักล่าวกระทาํ
โดยผูท้ี่ไมม่สีว่นไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้ ซึ่งหลกัเกณฑก์ารพจิารณาใหค้าํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นสาํคญั โดย
ถอืเสมอืนเป็นรายการทีก่ระทาํกบับุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 

ในฐานะที่บรษิัท เป็นบรษิทัลงทุน จงึจําเป็นต้องมกีระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบรษิัทย่อย 
หรอืบรษิทัรว่ม รวมทัง้กําหนดแนวทางใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม
นัน้ๆ ถอืปฏบิตั ิบรษิทัฯ มกีารกําหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการนํานโยบาย และกระบวนการควบคุมภายในไป
ปฏบิตั ิโดยผูบ้รหิารและพนกังานทีม่คีวามสามารถในเวลาทีเ่หมาะสม รวมทัง้ครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด
ในการปฏบิตังิาน (ถา้ม)ี 

บรษิทัฯ มกีารทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ   
 

 11.4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู (Information and Communication) 
 บรษิทัฯ เหน็ความสาํคญัของระบบฐานขอ้มลูตอ้งมขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง และมคีุณภาพอย่างเพยีงพอเพื่อ
สนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปไดต้ามทีก่ําหนดไว ้โดยมกีารกําหนดประเภทขอ้มลูซึง่มคีุณภาพและ
เกี่ยวขอ้งต่องานที่ต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทัง้เป็นขอ้มูลจากภายในและภายนอกองค์กร  การพจิารณาปรมิาณ
ของขอ้มลูคาํนึงถงึตน้ทุนเปรยีบเทยีบกบัประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั โดยตอ้งมคีวามถกูตอ้ง  
 11.4.1  ในการพจิารณาประกอบการตดัสนิใจเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ บรษิัทฯ ดําเนินการ
เพื่อใหค้ณะกรรมการมขีอ้มูลที่สาํคญัอย่างเพยีงพอ ทัง้น้ี กรรมการของบรษิทัฯ ไดร้บัหนังสอืนัดประชุมหรอืเอกสาร
ประกอบการประชุมทีจ่าํเป็น และเพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ตามระยะเวลาขัน้
ตํ่าตามทีก่ฎหมายกําหนด นอกจากน้ีบนัทกึรายงานการประชุมมรีายละเอยีดตามควร ซึ่งสามารถตรวจสอบยอ้นหลงั
เกีย่วกบัความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการแต่ละราย อน่ึง บรษิทัฯ มกีารจดัเกบ็เอกสารทีส่าํคญัไวอ้ยา่ง
ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ ถ้าหากในกรณีได้รบัแจง้จากผู้สอบบญัชหีรอืผู้ตรวจสอบภายในว่ามขีอ้บกพร่องในเรื่องการ
ควบคุมภายใน บรษิทัฯ มกีารแกไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้อยา่งครบถว้นแลว้ 
  11.4.2  บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวตัถุประสงค์และความ
รบัผดิชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่าํเป็นต่อการสนบัสนุนใหร้ะบบการควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปไดต้ามทีว่างไว้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม ทัง้น้ี มกีารรายงานขอ้มลูทีส่าํคญัต่อคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอเป็นปกตเิดอืนละ
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ครัง้ ซึ่งคณะกรรมการสามารถเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศทีจ่ําเป็นต่อการปฏบิตังิาน หรอื สอบทานรายการต่างๆ ตามที่
ตอ้งการ เช่น นอกจากขอ้มูลที่ไดร้บัจากผูบ้รหิารแลว้ สามารถสอบถามขอ้มูลไดจ้ากผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน 
ปกต ิมกีารจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชต่ีางหาก โดยไม่มผีูบ้รหิารรวมอยู่ดว้ย อกีทัง้ มี
การจดักจิกรรมพบปะหารอืระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้รหิารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ 
  บรษิทัฯ มชี่องทางสือ่สารพเิศษ เพื่อใหบุ้คคลต่างๆ ภายในบรษิทัสามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการ
ฉ้อฉล หรอืทุจรติภายในบรษิทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 
  11.4.3  บรษิทัฯ มชี่องทางสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์รอยา่งเหมาะสม เกีย่วกบัประเดน็
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน เช่น ในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบันักลงทุน บรษิทัฯ มเีจา้หน้าที่ทีท่ําหน้าทีน่ักลงทุน
สมัพนัธ ์หรอื รบัเรือ่งรอ้งเรยีน เป็นตน้ อกีทัง้ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกสามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉล 
หรอื ทุจรติใหแ้ก่บรษิทัอยา่งปลอดภยั 
   
 11.5  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
  บรษิัทฯ มรีะบบการติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า การควบคุมภายในยงั
ดาํเนินไปอยา่งครบถว้น เหมาะสมดงัน้ี 
 11.5.1 บรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามจรยิธรรมทางธุรกจิ และขอ้กําหนดทีห่า้ม
ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  โดยมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในตดิตามการปฏบิตั ิและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บรษิทัฯ ดําเนินการตดิตาม และประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูต้รวจสอบภายในซึ่งมคีวามรูแ้ละ
ความสามารถ และมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน ซึง่จดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายใน
ทีว่างไว ้ทัง้น้ี มกีารกําหนดความถีใ่นการตดิตามและประเมนิผลใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง 
บรษิทัฯ มกีารกาํหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการน้ี บรษิทั
ฯ ส่งเสรมิให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน โดย
เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายในไดร้บัการสง่เสรมิเขา้ฝึกอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้ง 
  11.5.2  บรษิัทฯ จดัให้มชี่องทางรายงานผลการประเมนิ และสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุม
ภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที่รบัผดิชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บรหิารระดบัสูงและคณะกรรมการการตรวจสอบตามความ
เหมาะสม เพื่อใหม้กีารดําเนินการตดิตามแกไ้ขอย่างทนัท่วงท ีถ้าหากผลตรวจสอบมขีอ้มลูแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญั
จากเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้
 ทัง้น้ี บรษิทั มนีโยบายการรายงานเป็นลาํดบัขัน้ คอื ในกรณีถา้เกดิเหตุการณ์ หรอืสงสยัวา่มเีหตุการณ์ทุจรติ
อย่างรา้ยแรง หรอืมกีารปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืมกีารกระทําที่ผดิปกติอื่น ที่อาจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐานะ
การเงนิของบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญั เชน่น้ี ผูบ้รหิารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยพลนั 
 หรอื ในกรณีของการรายงานขอ้บกพร่องที่เป็นสาระสําคญั พรอ้มแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณาภายในระยะเวลาอนัควร แลว้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอกีทอดหน่ึง 
 ในส่วนของการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่ เป็นสาระสําคัญ  ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และอยูใ่นดุลพนิิจของคณะกรรมการตรวจสอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 
 ซึ่งปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบจะมกีารพจิารณาผลการตดิตามประเมนิผลการตรวจสอบเป็นประจําอย่าง
น้อยไตรมาสละครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัในขัน้ตอนต่อไปในระยะเวลาเดยีวกนั 
 สรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสี่ยงของ
บรษิทัฯ มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม  ทัง้น้ีมบุีคลากรอยา่งเพยีงพอทีจ่ะดาํเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
รวมทัง้มรีะบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการตดิตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบรษิัทย่อยให้สามารถป้องกนั
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ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารนําไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืโดยไม่มอีํานาจ รวมถงึ
การทาํธุรกรรมกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัอยา่งเพยีงพอแลว้ 
 อน่ึง ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ คอื นายกฤษดา  เลศิวนา ซึง่สงักดัสาํนักงานอวีาย ไดต้รวจสอบงบการเงนิราย
ไตรมาสและประจาํปี 2559  มคีวามเหน็วา่ระบบการควบคุมภายในมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอ 
 บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่งที่กล่าวขา้งต้นมาก ซึ่ง
เป็นหวัใจสาํคญัทีจ่ะใหผู้เ้กีย่วขอ้งมคีวามมัน่ใจในคุณภาพขององคก์ร 
 กล่าวไดว้า่ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไมม่ขีอ้บกพรอ่งเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทฯ ซึ่งปรากฏตาม
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2559 ทีป่ระกอบมากบัขอ้มลูรายงานปี 2559 แลว้ 
 
 ในส่วนของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน    
 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจําปี 2559 ชื่อ นางจันทร์เพ็ญ   นพสูริย์  ซึ่งมีหน้าที่
ควบคุมดูแลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน เป็นผูม้ปีระสบการณ์เกี่ยวกบังานตรวจสอบภายใน ซึ่งเขา้ใจในกจิกรรม
การดาํเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จงึมคีวามเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักลา่ว 
 ทัง้น้ี การพจิารณาและอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานสาํนักตรวจสอบ
ภายในของบรษิทัฯ จะผ่านจากผู้บรหิารระดบัสงูเสนอและไดร้บัความเหน็ชอบจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยคุณสมบตัขิองหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกนั 
 

 รายการระหว่างกนั 
 (1)   ลกัษณะของรายการระหวา่งกนัทีผ่า่นมา  เป็นรายการทีเ่กดิขึน้ตามปกตธุิรกจิของบรษิทัทีม่เีงือ่นไข

ทางการคา้ทัว่ไป  ไม่ไดม้รีายการผดิปกต ิหรอืคดิราคาที่ไม่เหมาะสม ลกัษณะของรายการส่วนใหญ่เป็นการซื้อขาย
สนิค้า  ลูกหน้ี  เจ้าหน้ีระหว่างกนั  เงนิกู้ยมืและเงนิให้กู้ยมืระหว่างกนั ในฐานะบรหิารเงนิของบรษิทัในกลุ่มให้เกดิ
ประโยชน์สงูสุด  โดยคดิดอกเบีย้ในอตัราทีอ่งิกบัอตัราดอกเบีย้ตามแต่ประเภทธุรกจิของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
ขนาดใหญ่แหง่หน่ึง  

 นโยบายในการทํารายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษิทัมนีโยบายคอื
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลที่ต้องมีรายการนัน้ๆ ซึ่งมกัเป็นรายการปกติทางการค้าที่เกี่ยวเน่ืองกบัการ
ประกอบธุรกจิตามปกตอิยู่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสนิคา้ระหว่างกนั หรอืการให้กู้ยมืเงนิระหว่างกนั ราคาและ
ผลตอบแทนที่คิดระหว่างกนัเป็นไปตามราคาตลาด เช่นถ้าเป็นกรณีการคิดดอกเบี้ย  อตัราดอกเบี้ยเท่ากบัอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาดเงนิ ณ ชว่งเวลาใดเวลาหน่ึงทีเ่กดิรายการนัน้ๆ ซึง่อตัราผลตอบแทนทีไ่ดร้บัเทา่กบัอตัราตลาด 

บรษิทัไม่มกีรณีเกดิรายการระหว่างกนัที่ผดิปกตทิางการคา้หรอืมรีายการระหว่างกนัเป็นกรณีพเิศษ จงึไม่
จําเป็นต้องมคีวามเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกหรอืผู้ชํานาญการที่เป็นอิสระเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนั ใน
ระหว่างปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไม่มแีบบข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย์หรอืร่างหนังสอืชี้ชวน จงึไม่มคีวามเห็นของ
กรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัน้ี ที่ผ่านมา ในกรณีที่บรษิัทฯ มรีายการที่เกี่ยวโยงกนั 
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูผา่นทางสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยครบถว้น 

 

 (2)  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกนั 
เดมิบรษิทัฯ ทําหน้าที่ดา้นการตลาด เป็นผู้จําหน่ายผลติภณัฑ์ใหก้บับรษิทัในกลุ่มที่ทําการผลติทัง้หมด จงึมี

รายการซื้อ-ขายสนิคา้ระหว่างกนั ลูกหน้ี-เจา้หน้ี และดอกเบีย้รบัจ่ายระหวา่งกนั แต่เน่ืองจากสภาพการแขง่ขนัในตลาด
เปลี่ยนไป จงึต้องมกีารปรบัเปลี่ยนให้การทําธุรกจิมคีวามคล่องตวัมากขึน้ ตัง้แต่ปี 2550 บรษิทัฯ มนีโยบายแยกการ
บรหิารการขายออกไปสู่บรษิทันัน้ๆ  ดงันัน้รายการซื้อขายสนิคา้ระหว่างกนัจงึลดลงมาก สว่นรายการดอกเบี้ยรบัจ่าย
ระหว่างกนัยงัคงมอียู่ เน่ืองจากบรษิทัฯ ยงัรบัช่วยบรหิารเงนิของบรษิทัในกลุ่ม เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประโยชน์
สงูสดุ ดงันัน้รายการเหล่าน้ี จงึมคีวามจาํเป็นและสมเหตุสมผลของการเกดิรายการระหวา่งกนั 

 

      (3)  ขัน้ตอนการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกนั  เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งเปรยีบเสมือนหน่ึงเป็น 
บุคคลภายนอก ทีม่ขี ัน้ตอนการอนุมตัริายการตามระบบปกตทิางการคา้โดยทัว่ไป ทัง้น้ีคณะกรรมการบรษิทัเคยอนุมตัิ
ในหลกัการใหก้ระทาํรายการระหวา่งกนัไดใ้นประเภททีเ่ป็นรายการปกตธุิรกจิทางการคา้โดยทัว่ไปไวแ้ลว้  ในสว่นของ
การตดิตามรบัจา่ยชาํระเงนิ มกีารกําหนดวนัครบกาํหนดชาํระเงนิของแต่ละรายการ และมกีารกํากบัดแูลใหด้าํเนินการ
ตามทีก่ําหนดไว ้ทัง้น้ีการอนุมตัริายการแต่ละประเภทไดป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และ ก.ล.ต. นอกจากน้ี ที่ผ่านมาถ้าหากมีรายการระหว่างกนัซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกนั มขี ัน้ตอนผ่านการ
พิจารณา และให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จึงเสนอคณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาเป็นลําดบั
สุดท้าย โดยที่ผ่านมา กรรมการอิสระ มคีวามเห็นไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทฯ และมกีาร
เปิดเผยขอ้มลูตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยครบถว้น 
        (4)   นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 
 ในกรณีมรีายการระหวา่งกนั บรษิทัฯ มนีโยบายในการทาํรายการอยา่งเป็นธรรมต่อผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ทัง้น้ี 
เพื่อวตัถุประสงค์ให้เกดิผลประโยชน์สงูสุดต่อองคก์รเป็นสาํคญั ทัง้ยงัมนีโยบายปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์(ก.ล.ต) และ
เปิดเผยขอ้มลูในสาระสาํคญัอยา่งเพยีงพอ 



79 
 

 

  แนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต ตัง้แต่ปี 2550 เป็นตน้ไป รายการระหวา่งกนัของกลุ่มบรษิทั
จะน้อยลง เน่ืองจากทีผ่่านมารายการระหวา่งกนัสว่นมากจะเป็นรายการทางการคา้ปกต ิเชน่การซือ้ขายสนิคา้ รายการ
ลูกหน้ี เจา้หน้ี ตามรายละเอยีดที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ แต่เมื่อบรษิทัฯ มนีโยบายปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งช่องทางการขาย
สนิคา้ และการบรหิารงานทีเ่กี่ยวขอ้งของบรษิทัในกลุ่ม เปลีย่นเป็นใหบ้รษิทัผูผ้ลติสนิคา้เป็นผูจ้ําหน่ายสนิคา้เอง เพื่อ
ความคล่องตวัและสามารถปรบัเปลี่ยนการตดัสนิใจในการเลือกผลิต หรอืกําหนดราคาขายสนิค้าได้เองให้ทนักบั
สถานการณ์ที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ในปัจจุบนั เพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ในอุตสาหกรรม และเพื่อความ
เจรญิเตบิโตขององคก์รในระยะยาว ดงันัน้แนวโน้มรายการทีเ่คยเกดิขึน้เป็นปกตจิะน้อยลง ยกเวน้บางสนิคา้ทีม่สีญัญา
กําหนดไวล่้วงหน้าก่อนหน้าน้ี  สว่นรายการการฝากเงนิ การกูเ้งนิระหว่างบรษิทัในกลุ่ม เป็นไปตามอตัราราคาตลาด
ตามปกตธิุรกจิ ซึง่เป็นการบรหิารเงนิของภายในกลุม่บรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุเป็นเกณฑ ์

 
 รายละเอยีดขอ้มลูรายการระหวา่งกนั ปี 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5.8     
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมลูทางการเงินที่สาํคญั 
 

 ประกอบด้วย งบการเงนิที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และอตัราส่วนทางการเงนิ    

ทีส่าํคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยดงันี้ 

 13.1  สรุปรายงานการสอบบญัช ีในระยะ 3 ปีทีผ่่านมาเป็นแบบไม่มเีงือ่นไข ปรากฏตามเอกสารแนบ

หมายเลข 5.2 

 13.2  ขอ้มูลสรุปงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เปรยีบเทยีบ 3 ปีที่ผ่านมา ปรากฏตาม

เอกสารแนบหมายเลข 5.3, 5.4, 5.5 และ 5.6 

 13.3  อตัราส่วนทางการเงนิที่สําคญั ซึ่งสะท้อนถงึฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานในธุรกจิหลกั

ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เปรยีบเทยีบ 3 ปีทีผ่า่นมา ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 5.7 
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14. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis) 
 

 สภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยในรอบปี 2559 ช่วงครึง่ปีแรก  ยงัคงอยูใ่นภาวะถดถอยต่อเนื่องจาก
ปี 2558 ตัง้แต่ไตรมาส 3  ของปี 2559  สภาวะเศรษฐกจิดขีึน้ในบางอุตสาหกรรม แต่ในบางอุตสาหกรรมกย็งั
ไมก่ระเตือ้งขึน้อยา่งชดัเจน เช่น อุตสาหกรรมผลติรถยนต ์ รวมทัง้อุตสาหกรรม  สิง่ทอ การประกอบธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัทฯ ยงัคงได้รบัผลกระทบดงักล่าว เช่น ธุรกจิผลติชิ้นส่วนรถยนต์   และธุรกจิสิง่ทอ อย่างไรก็ตาม 
การลงทุนของบรษิทัฯ ไดก้ระจายตวัในหลายธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสีย่งและ
ปรับสมดุลระหว่างกัน ดังนั ้น นอกจากการได้ร ับผลตอบแทนจากธุรกิจภายในประเทศแล้ว ยังได้ร ับ
ผลตอบแทนจากธุรกจิในต่างประเทศเชน่กนั 
 

 14.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานและปัจจยัที่ทาํให้ม ีการเปลี่ยนแปลงที่สาํคญั 
 

 ในรอบปี 2559  ผลการดําเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ   ซึ่งคํานวณตามวธิรีาคาทุน มกีําไร
สุทธ ิ1,181.02 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 606.8 ล้านบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 105.67 เมื่อเทยีบกบัปี 2558 สาเหตุ
หลกัเนื่องจาก บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิปันผลมากขึน้จาํนวน 290 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่ไดร้บัจากธุรกจิโรงไฟฟ้าใน
ประเทศจนีและในประเทศไทย เพิม่ขึน้จํานวน 137 ลา้นบาท และ 88 ลา้นบาทตามลาํดบั นอกจากนี้ มรีายได้
กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนและเลกิกจิการของบรษิทัย่อย  จํานวนเงนิ 451.73 ลา้นบาท ในจํานวนนี้เป็น
รายการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าชื่ อ  Jiashan-Union Development Co., Ltd. ซึ่ งประกอบธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศจนี  ครบ 3 ระยะตามทีก่าํหนดแลว้ มกีาํไรจาํนวน 368  ลา้นบาท และกําไรจากการ
ชําระบญัชขีองบรษิทัย่อยทีไ่ม่มธุีรกรรมแลว้จํานวน 83 ลา้นบาท ส่วนดา้นคา่ใชจ่้าย มกีารบนัทกึขาดทุนจาก
การด้อยค่าเงนิลงทุนใน Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co., Ltd.  จํานวน 246 ล้านบาท 
เนื่องจาก พจิารณาประเมนิโอกาสการได้รบัผลตอบแทนจากเงนิลงทุนมคีวามเสีย่งสูงมาก ทําให้มคี่าใช้จ่าย
จากการนี้เพิม่ขึน้จากปี  2558 เป็นจาํนวนเงนิ 54 ลา้นบาท 
         ผลกําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ คํานวณโดยใช้วธิรีาคาทุนจะไม่เท่ากบักําไรสุทธิ
ตามงบการเงนิรวม 
         ภาพรวมผลการดําเนินงานตามงบการเงนิรวม ซึ่งคาํนวณโดยวธิสี่วนไดเ้สยีปี 2559 มกีําไร
สทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จาํนวน 1,323.02 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 405.76 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 44.24  เมื่อเทยีบกบัปี 2558 ซึ่งมจีํานวนกําไรสุทธ ิ917.26 ลา้นบาท สาเหตุหลกัของการเปลีย่นแปลงผล
การดาํเนินงานดงักลา่ว เกดิจากปัจจยัและเหตุการณ์สาํคญัดงันี้  
 

          14.1.1 ทศิทาง แนวโน้ม ราคาพลงังาน 
 

  ในช่วงไตรมาส 1 ถงึ ไตรมาส 3 ของปี 2559 ราคาถ่านหินซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัของธุรกิจ
พลงังานในประเทศจนี มรีาคาลดลงตามทศิทางแนวโน้มของราคาพลงังานในตลาดโลก เป็นสาเหตุใหต้้นทุน
ลดลง ผลประกอบการของกจิการดงักลา่วทีบ่รษิทัลงทุนนัน้ไดก้าํไรเพิม่ขึน้ 
 

         14.1.2 แนวโน้มธุรกจิสิง่ทอ  
 

                    อุตสาหกรรมธุรกจิสิง่ทอโดยรวมอยู่ในสภาวะหดตวั ปรมิาณของอุปสงคล์ดลง ราคาปรบัตวั
ยาก ภาวะการแข่งขนัรุนแรงจากตลาดต่างประเทศ ทําให้มผีลกระทบต่อธุรกิจสิง่ทอของบรษิัทในกลุ่มที่มี
รายไดแ้ละกาํไรลดลง 
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                   14.1.3 ศกัยภาพของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศ 
                    ตามที่บริษัทฯ ลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน  
สภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกจิดา้นธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศจนีมศีกัยภาพเพยีงพอทีท่าํใหโ้ครงการธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ สามารถดาํเนินการถงึเฟสสดุทา้ยและไดร้บัอนุมตัจิากทางการใหฝ่้ายไทยขายเงนิ
ลงทุนโครงการ Jiashan-Union Development ให้กบัผู้ที่ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบับรษิัทฯ และส่งเงนิกลบั
ประเทศไทยได ้มผีลทาํใหบ้รษิทัฯ ไดก้าํไรจากการน้ีในปี 2559 
 
 14.2 ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร 
 

           14.2.1 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 
 

                    ในปี 2559 บรษิทัฯ มรีายได้จากการขายและบรกิาร รวม 10,940 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วน
งานต่างๆ คอื ธุรกจิสิง่ทอ 943 ลา้นบาท ธุรกจิพลาสตกิ ยางและโลหะ 5,992 ลา้นบาท ธุรกจิการคา้ประเภท
คอมพวิเตอร ์2,617 ลา้นบาท  ธุรกจิพลงังาน 903 ลา้นบาท  ธุรกจิโรงแรม 464 ลา้นบาท  ธุรกจิการลงทุนและ
อื่นๆ  21 ลา้นบาท โดยรวมเพิม่ขึน้ 822 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2558 ซึง่มจีาํนวน 10,117 ลา้นบาท  สาเหตุ
หลกัมาจากกลุ่มธุรกิจ  พลาสติก ยาง และโลหะ ซึ่งมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์กระติกน้ํา
สุญญากาศ ที่มกีารขยายกําลงัการผลติเนื่องจากมคีําสัง่ซื้อที่เพิม่ขึน้กว่าปี 2558 และจากผลติภณัฑ์ยางที่มี
ประเภทของสนิคา้ที่เพิม่ขึน้  นอกจากน้ีในส่วนของธุรกิจพลงังานในประเทศจนีมยีอดขายเพิม่ขึ้น 187 ล้าน
บาท เนื่องจากโรงงานมีการเปลี่ยนเครื่องจกัร และอุปกรณ์โดยใช้เทคโนโลยใีหม่ขึ้น  จงึผลติได้ปรมิาณที่
เพิม่ขึน้ตามอุปสงคท์ีเ่พิม่ในเมอืงเจยีซ่าน อนึ่ง  ในสว่นของธุรกจิการคา้ประเภทคอมพวิเตอรก์ม็รีายไดเ้พิม่ขึน้ 
380 ลา้นบาท เนื่องจากสภาวะเศรษฐกจิในไตรมาสที ่3 และไตรมาสที ่4 ดขีึน้ 
 

         14.2.2 รายไดอ้ืน่ 
 

   ปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่รายได้จากการขายและบรกิาร
ขา้งตน้ ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลตอบแทนจากธุรกรรมการลงทุน จาํนวน 743.48 ลา้นบาท และรายไดป้ระเภทอื่นๆ 
รวมจํานวน 407.16 ลา้นบาท รวมรายไดอ้ื่น 1,150.64 ลา้นบาท เพิม่ข ึน้ 324.22 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
28.27 ขององคป์ระกอบของรายไดร้วมเมื่อเทยีบกบัปี 2558  ซึง่มจีาํนวน 826.42 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัทีท่ํา
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงประกอบดว้ย 
 

(ก) รายได้เงนิปันผลรบัเพิม่ขึน้  112.06  ล้านบาท ซึ่งมาจากผลตอบแทนจากเงนิลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานในประเทศไทย ชื่อบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด เพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท  และเพิ่มขึ้นจาก
ผลตอบแทนของเงนิลงทุนเกี่ยวกบัหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด จํานวน 14 ลา้นบาท และเงนิลงทุน
อื่นๆ เพิม่ขึน้ 10 ลา้นบาท 

 

(ข) รายการกําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนและเลกิกจิการของบรษิทัย่อยปี 2559 มจีํานวน 
367.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 353.07 ล้านบาทเมื่อเทยีบกบัปี 2558 ที่มจีํานวน 14.23 ล้านบาท    เนื่องจากในปี 
2559 บรษิทัฯ ไดร้บักาํไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศจนี โครงการ Jiashan-
Union Development จาํนวน 362 ลา้นบาท  เนื่องจากโครงการไดด้าํเนินการถงึเฟสสุดทา้ยแลว้ และไดร้บัการ
อนุมตัจิากทางการของประเทศจนีใหส้ง่เงนิลงทุนและสว่นเกนิเงนิลงทุนกลบัประเทศได ้
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(ค) ในปี  2558 บรษิทัย่อยได้รบัเงนิชดเชยความเสยีหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อปี 2557 
จากบรษิทัประกนัภยัจาํนวนเงนิ  125.42  ลา้นบาท ซึง่เป็นรายการพเิศษไม่ใช่รายไดป้กต ิจงึเปรยีบเสมอืนปี 
2559 มรีายไดอ้ื่นลดลงดว้ยจาํนวนดงักลา่ว 

 

 ในสว่นองคป์ระกอบอื่นของรายไดอ้ื่นๆ มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไมม่นียัสาํคญั 
 

         14.2.3 ตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
                   รายการตน้ทุนขายและบรกิารของปี 2559  มจีาํนวนเงนิ 9,330.95 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 615.57 
ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบัปี 2558   ซึ่งมจีํานวน 8,715.38 ลา้นบาท สาเหตุของการเพิม่ขึน้นี้สอดคลอ้งกบัรายได้
จากการขายและบรกิารที่เพิม่ขึ้นจํานวน 822.32 ล้านบาท แต่สดัส่วนการเพิม่ขึ้นของต้นทุนขายและบรกิาร
น้อยกว่ารายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ กล่าวคอื ปี 2558 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายเท่ากบัรอ้ยละ 
86.14 แต่ปี 2559 เท่ากบัรอ้ยละ 85.29 ซึง่ดขี ึน้ ทัง้นี้เนื่องจากมกีารบรหิารประสทิธภิาพของการใชต้น้ทุนดขีึน้ 
รายการทีม่นียัสาํคญัมาจากธุรกจิพลาสตกิ ยาง และโลหะ โดยเฉพาะสนิคา้กระตกิน้ําสเตนเลสสุญญากาศ และ
ผลติภณัฑ์ประเภทยางที่มกีารควบคุมต้นทุนได้ดขี ึน้ รวมทัง้ธุรกจิส่วนงานการคา้ประเภทคอมพวิเตอร์กเ็ขา้
ข่ายกรณีน้ีเช่นกัน นอกจากนี้ ในต่างประเทศ  ธุรกิจพลงังานผลิตกระแสไฟฟ้าที่เมืองเจียซ่าน ประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี มตี้นทุนขายที่เพิม่ขึน้น้อยกว่ายอดขายที่เพิม่ขึน้ เนื่องจากปี 2559 ราคาตลาดของ
ถ่านหนิ ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัมรีาคาลดลง ประกอบกบั มกีารเปลีย่นเครื่องจกัรอุปกรณ์โดยใชเ้ทคโนโลยใีหม่ที่
ทนัสมยั เป็นผลใหล้ดตน้ทุนและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติใหเ้กดิปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย 
 

 คา่ใชจ้่ายในการขาย 
 

           ในปี 2559 มีจํานวน 271.07 ล้านบาท   ลดลง 3.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.23 ของ
องค์ประกอบซึ่งคดิจากรายได้จากการขาย  เมื่อเทยีบกบัปี 2558  ซึ่งมคี่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 274.43 
ลา้นบาท ในขณะทีโ่ดยรวมยอดขายเพิม่ขึน้  แต่คา่ใชจ้า่ยในการขายลดลงแสดงถงึประสทิธภิาพในการควบคมุ
คา่ใชจ่้ายดขีึน้ 
 

  คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร  
 

           ในปี 2559 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารมจีาํนวน 753.50 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้ 14.47 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 1.26  ขององคป์ระกอบสดัส่วนของรายได้รวม เมื่อเทยีบกบัปี 2558 ซึ่งมคี่าใชจ้่ายในการบรหิารรวม 
739.03 ล้านบาท  สาเหตุหลกัจากธุรกจิพลงังานโรงไฟฟ้าที่เมอืง Jiashan ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี   
มคี่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ 4 ล้านบาท ซึ่งผนัแปรตามรายไดท้ี่เพิม่ขึน้  นอกจากนี้ จากธุรกจิพลาสตกิ 
ยาง และโลหะ มีการเพิ่มจํานวนพนักงานเพื่อรองรบัการขยายกําลังการผลิตของผลิตภัณฑ์กระติกน้ํา
สญุญากาศ   ทาํใหม้คีา่ใชจ่้ายดา้นการพนกังานเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั 
 

                  14.2.4 ความสามารถในการทาํกําไร 
 

              กาํไรขัน้ตน้ 
 

  ในปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมกีําไรขัน้ตน้ 1,608.96 ลา้นบาท อตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 
14.71 เพิม่ขึน้ 206.75 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.85  เมื่อเทยีบกบัปี 2558 ซึ่งมกีําไรข ัน้ต้น 1,402.21 
ล้านบาท หรอือตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 13.86 ของยอดขาย  สาเหตุของกําไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ มาจากส่วนงาน
ธุรกจิพลาสตกิ ยาง และโลหะ ธุรกจิการคา้คอมพวิเตอร ์และธุรกจิพลงังานผลติกระแสไฟฟ้าในประเทศจนี ซึ่ง
ล้วนมสีาเหตุจากทุกธุรกจิดงักล่าวมรีายได้จากการขายเพิม่ขึ้น แต่สดัส่วนของต้นทุนขายที่เพิม่ขึน้น้อยกว่า
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ยอดขายทีเ่พิม่ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงประสทิธภิาพของต้นทุนใหด้ขี ึน้ตามรายละเอยีดต่างๆ ทีก่ล่าวไว้
ข้างต้น และตามรายละเอียดข้อมูลที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิหมายเลข 30 เรื่องส่วนงาน
ดาํเนินงาน 
 

  กาํไรจากการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 
           ตามงบการเงนิรวมปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มกีําไรกอ่นสว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก
เงนิลงทุนในการร่วมค้าและบรษิัทร่วม  ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ หรอือีกนัยหนึ่งคอื  
กาํไรจากการดาํเนินงาน  จาํนวน 1,722.93 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 613.74 ลา้นบาท   หรอืสดัสว่นขององคป์ระกอบ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.12 เมื่อเทยีบกบัปี 2558 ซึง่มกีําไรจากการดําเนินงาน 1,109.2 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจาก 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มกีาํไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ 206.74 ลา้นบาท  มเีงนิปันผลรบัเพิม่ขึน้ 112.06 ลา้นบาท และมี
กาํไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน 368 ลา้นบาท ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ เมื่อพจิารณาถงึกระแสเงนิสด
ที่ได้จากกิจกรรมดําเนินงานตามงบกระแสเงนิสดของงบการเงนิรวม มจีํานวนเงนิ 1,624.42 ล้านบาท ซึ่ง    
คดิเป็นรอ้ยละ 94.28 ของกําไรจากการดําเนินงาน แสดงถงึกําไรจากการดําเนินงานได้รบักลบัมาในรูปของ
กระแสเงนิสด 94.28% จงึจดัว่ามสีภาพคล่องดมีาก  ถ้าหากเทียบอตัรากําไรจากการดําเนินงานต่อรายได้
รวมอยูท่ี่ 14.25% เพิม่ขึน้ 4.12% เมื่อเทยีบกบัปี 2558  ซึ่งอยู่ที ่10.14%  โดยสรุปผลการดําเนินงานตามงบ
การเงนิรวมดขีึน้  
 

  อตัราสว่นกาํไรสทุธติ่อรายไดร้วม 
 

                   ตามงบการเงนิรวมปี  2559 กําไรสุทธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มจีาํนวน 1,323.02 
ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 405.76 ล้านบาทเมื่อเทยีบกบัปี 2558 ซึ่งมจีํานวน 917.26 ล้านบาท   อตัรากําไรสุทธติ่อ
รายได้รวมปี 2559 เท่ากบั 10.94% เพิม่ขึ้น 2.56% เมื่อเทยีบกบัปี 2558 สาเหตุหลกัที่เพิม่ขึ้นมาจากอตัรา
กําไรขัน้ต้นต่อรายได้รวมเพิม่ขึ้น 0.50%  ทัง้เงนิปันผล  และกําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนต่อรายได้รวม
เพิม่ขึน้ 0.70% และ 2.91% ตามลําดบั   นอกจากนี้   มรีายการการรบัรูส้่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทั
ร่วมคา้และบรษิทัร่วมทัง้สิ้น 151.43 ล้านบาท   ลดลง 180.8 ล้านบาทเมื่อเทยีบกบัรายได้รวม  สดัส่วนของ
องค์ประกอบรายการนี้ลดลง 1.78% เนื่องจากสิ้นปี 2559 มีการพิจารณาแนวโน้ม และโอกาสที่จะได้รบั
ผลตอบแทนจากเงนิลงทุนในบรษิัท Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co., Ltd. ซึ่งประกอบ
ธุรกจิสิง่ทอในประเทศจนี เหน็ว่าเป็นไปไดย้ากภายใตส้ภาวะอุตสาหกรรมสิง่ทอเช่นนี้  ทัง้มคีวามเสีย่งสงูเรื่อง
การดําเนินธุรกจิในระยะยาวโดยพจิารณาจากประมาณการกระแสเงนิสด ในอนาคตที่ไดร้บัจากผูบ้รหิารของ
บรษิทัดงักล่าว บรษิทัฯ จงึรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงนิ 358 ลา้นบาท  จงึ
เป็นเหตุใหอ้ตัราสว่นกาํไรสทุธติ่อรายไดร้วมน้อยกวา่อตัราสว่นกาํไรจากการดาํเนินงานตอ่รายไดร้วม 
 

              อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) 
 

                   ในปี 2559 ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึ่งคํานวณกําไรตามวธิสี่วนไดเ้สยี

ตามมาตรฐานการบญัช ี  ซึ่งมกีารรบัรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้และเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม

ดว้ย   บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  จาํนวน 1,323.02 ลา้นบาท  คดิเป็นกําไรต่อหุน้ 

หุ้นละ 4.56 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเท่ากับ 7.05% เพิ่มขึ้น 1.99% 

เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 ซึง่มอีตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้อยูท่ี ่5.06%  
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  ในส่วนของงบการเงนิเฉพาะกจิการ ซึ่งคํานวณกําไรโดยใชว้ธิรีาคาทุน ปี 2559 มกีําไรสุทธ ิ
1,181.02 ล้านบาท หรอืมกีําไรต่อหุน้ หุน้ละ 3.94 บาท กําไรสุทธเิพิม่ขึน้ 606.8 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้หุ้นละ 
2.03 บาทเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2558 เนื่องจากสาเหตุหลกั คอื ไดร้บัเงนิปันผลจากเงนิลงทุนในธุรกจิพลงังาน
เพิม่ขึน้ 290 ลา้นบาท นอกจากนี้ มกีําไรจากการขายเงนิลงทุนโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ชื่อ Jiashan-Union 
Development ในประเทศจนี จาํนวน 368 ลา้นบาท ซึง่กลา่วไวแ้ลว้ในหวัขอ้ภาพรวมของผลการดาํเนินงาน 
             อนึ่ง บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลโดยขึน้อยูก่บัผลการดําเนินงานของกจิการในอตัรา
ไมต่ํ่ากวา่ 1 ใน 3  ของกาํไรสุทธปิระจาํปีจากการคาํนวณตามวธิรีาคาทุนทางบญัชขีองงบการเงนิเฉพาะกจิการ
หลงัหกัขาดทุนสะสม (ถ้าม)ี ทัง้นี้รวมการคํานึงถึงสภาพคล่อง และความจําเป็นในการใช้เงนิของบรษิัทฯ 
อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ จะมกีารพจิารณาจา่ยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัราทีเ่หมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ ในรอบ
ปีน้ี คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้พจิารณาเมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2560 ให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมตัิ
จา่ยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัรา 2.00 บาทตอ่หุน้ หรอืเทยีบเทา่กบั 50.80% ของกาํไรสุทธติามวธิรีาคาทุน 
 

ประวตัิการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ เทียบกบักาํไรสทุธิต่อหุ้น ตามวิธีราคาทนุ ปรากฏดงันี้ 
  อตัราการจ่ายเงินปันผล              กาํไรสทุธิต่อหุ้น          อตัราการจ่ายเงินปันผล 
   ปี            (ต่อหุ้น)                  (วิธีราคาทนุ)         ต่อกาํไร (%) 
2558   1.50                1.91   78.37 
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 

 

14.3 ฐานะการเงินและความสามารถในการบริหารทรพัยสิ์น 
 

 โครงสรา้งทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย (ซึง่มธีุรกจิหลกั คอื การลงทุน  การผลติและจาํหน่าย
สนิคา้ รวมทัง้การใหบ้รกิารประเภทโรงแรม)  มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2559 ตามงบการเงนิรวม 
จํานวนเงนิ 24,020.93 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 393.95 ลา้นบาท  หรอืรอ้ยละ 1.67  เมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2558 ซึ่งมี
จาํนวน 23,626.98 ลา้นบาท 
 

                   14.3.1 สว่นประกอบของสนิทรพัย ์  
 

           สดัส่วนของสนิทรพัย์คํานวณโดยเทียบสดัส่วนกบัสนิทรพัย์รวมของแต่ละปี โดย ณ สิ้นปี 
2559 ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคญัดงัน้ี  สนิทรพัย์หมุนเวยีน 35.45%  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรอการ
จาํหน่าย 0.75% เงนิลงทุน 26.35% อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 7.61% ทีด่นิ  อาคาร และอุปกรณ์ 26.28%  
คา่ความนิยม 2.17%  และสนิทรพัยอ์ื่นๆ รวม 1.40%  เมื่อเทยีบสดัส่วนขององคป์ระกอบทีม่กีารเปลีย่นแปลง
จากสิน้ปี 2558 ทีม่นียัสาํคญัคอื 
                   รายการเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  มีจํานวนเพิ่มขึ้น 1,833.62 ล้านบาท หรือ
สดัสว่นขององคป์ระกอบสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 7.45% เน่ืองจากบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยไดร้บัเงนิจากการจําหน่าย
เงนิลงทุนโครงการ Jiashan-Union Development ซึง่ดาํเนินธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศจนี จนกระทัง่ถงึ



86 
 
เฟสสุดทา้ยแลว้ บรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัจิากทางการใหจ้าํหน่ายเงนิลงทุนดว้ยมูลคา่ 1,140.43 ลา้นบาท   และส่ง
เงนิกลบัประเทศได ้อกีสว่นหนึ่งไดม้าจากกาํไรจากการดาํเนินงานของปี 2559 
                     รายการเงินลงทุนรวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วมรอการจําหน่าย สิ้นปี 2559 มีสดัส่วนต่อ
สนิทรพัย์รวมเท่ากบั 27.10% ลดลง 5.59% เมื่อเทียบกบัปี 2558 ซึ่งมสีดัส่วนดงักล่าวเป็น 32.69% ทัง้นี้  
เนื่องจากสาเหตุ 2 ประการ ประการแรก คอื มูลค่าตามบญัชตีามวธิสี่วนได้เสยี ณ สิ้นปี 2558 ของโครงการ 
Jiashan-Union Development ยงัคงปรากฏมูลค่า 812.83 ล้านบาท แต่สิ้นปี 2559 ได้เปลี่ยนจากมูลค่าเงนิ
ลงทุนดงักล่าว เป็นเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจํานวน 1,140.43 ล้านบาท ประการที่สอง มูลค่าตาม
บัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย ของ Zhejiang Saha-Union Feilun Thread  Industries  Co., Ltd. ณ สิ้นปี 2558  
ปรากฏมูลค่า 413.39 ลา้นบาท แต่ปี 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัรู้ส่วนแบ่งขาดทุนและตดัขาดทุนจากการดอ้ยค่าใน
เงนิลงทุนดงักล่าวจนครบ เนื่องจากพจิารณาความเสีย่งเรื่องโอกาสทีจ่ะไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากเงนิลงทุนนี้มี
สงูมากตามทีก่ล่าวไวข้า้งตน้แลว้ ดว้ยเหตุดงักล่าว สนิทรพัยป์ระเภทเงนิลงทุนจงึลดลง 1,216 ลา้นบาท   
                รายการทีด่นิ  อาคาร  และอุปกรณ์ มผีลแตกต่างเพิม่ขึน้สุทธ ิ131.47 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็น
การซือ้หรอืปรบัปรุง เครื่องจกัร อาคาร และอุปกรณ์ ในธุรกจิส่วนงานพลาสตกิ ยาง และโลหะ  เพือ่รองรบัการ
ขยายกาํลงัการผลติ  หรอืปรบัปรุงทรพัยส์นิใหด้ขี ึน้ 
                    สนิทรพัยอ์ื่นนอกจากทีก่ลา่วขา้งตน้ มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไมม่นียัสาํคญั 
               เมื่อพจิารณาถึงอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ อยู่ที่ 5.55% และ อตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย์ถาวร  อยู่ที่ 25.61%  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 0.54% และ 4.90% ตามลําดบั    ทัง้นี้
เนื่องจากมกีาํไรจากการดาํเนินงานเพิม่ขึน้จากผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากสนิทรพัย ์
 

         14.3.2 คณุภาพของสนิทรพัย ์ 
 

                    ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ยอดคงเหลอืของลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอื่น มจีํานวนเงนิรวม 
1,652.83 ล้านบาท คดิเป็น 6.88% ของสนิทรพัย์รวม ลดลง 412.86 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีที่แล้ว ซึ่งมี
จํานวน 2,065.69 ลา้นบาท  ส่วนประกอบของรายการนี้ แบ่งเป็น ลูกหน้ีการคา้-กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 20.13 
ล้านบาท มลีูกหนี้คงค้างอายุหนี้มากกว่า 12 เดอืน 9.63 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้บรษิัทร่วมรอระหว่างการ
ชําระบญัชทีัง้จํานวน  ซึ่งได้บนัทึกค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญแล้วทัง้จํานวน 9.63 ล้านบาท คงเหลอืเป็นลูกหนี้
การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ 10.50 ล้านบาท นอกจากนี้ มีลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
1,425.64 ลา้นบาท  ในจาํนวนนี้ประกอบดว้ย  ลกูหน้ีทีม่อีายุหนี้คงคา้งมากกว่า 12 เดอืน จํานวน 34.99 ลา้น
บาท โดยได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญไว้แล้ว 19.51 ล้านบาท คงเหลือเป็นลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่
เกี่ยวขอ้งกนัสุทธ ิ1,406.13 ล้านบาท รวมลูกหนี้การค้าขา้งต้นทัง้หมดสุทธิเป็น 1,416.63 ล้านบาท ลูกหน้ี
การคา้ลดลงจากสิน้ปี 2558 จาํนวน 372.82 ลา้นบาท  เนื่องจากไดร้บัการชาํระเงนิจากลูกหนี้ทีถ่งึกําหนดแลว้ 
ทีเ่หลอือยู่ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีคงคา้งทีย่งัไม่ถงึกําหนดชําระ ซึ่งมจีํานวนน้อยกว่าสิ้นปีที่ผ่านมา เมื่อคํานึงถงึ
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ยอยู่ทีป่ระมาณ 54 วนั ซึ่งดกีว่าปีที่แลว้ทีอ่ยู่ที่ 63 วนั ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่อยู่ในช่วง
เครดติเทอมทีใ่หส้นิเชือ่กบัลกูคา้ 
               ในส่วนของลูกหน้ีอื่น  มจีํานวนรวม 265.56 ลา้นบาท โดยรวมเป็นรายการปกตซิึ่งจะสะสาง
ให้หมดภายใน 1 ปี  ส่วนใหญ่เป็นภาษีซื้อรอเรยีกคนื ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจ่ายล่วงหน้า  ภาษีอากรขาเขา้รอ
เรยีกคนื เป็นต้น ยกเวน้  รายการลูกหน้ีอื่น-กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัจํานวน 29.36 ล้านบาท  ซึ่งอยู่ระหว่างรอ
การชาํระบญัชแีละเป็นลกูหนี้รายเดยีวกบัลกูหนี้การคา้-กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัขา้งตน้  บรษิทัฯ  ไดบ้นัทกึคา่เผือ่
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หนี้สงสยัจะสญูเตม็จาํนวน 29.36 ลา้นบาทแลว้ เหลอืเป็นลูกหนี้อื่น–สุทธ ิ236.21 ลา้นบาท ซึง่คาดว่าจะหมด
ไปภายในระยะเวลา 1 ปี 
            เมื่อพจิารณาการประเมนิมลูค่าลูกหนี้ทีค่าดว่าจะไดร้บัชําระเงนิในส่วนของลูกหนี้ทีค่า้งชาํระ
เกนิ 1 ปี  จาํนวน 73.99 ลา้นบาท  ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 4.32 ของลูกหนี้ทัง้สิน้ บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึคา่เผือ่หนี้สงสยั
จะสญูไวแ้ลว้  จาํนวนรวม 58.51 ลา้นบาท  ทีเ่หลอืบรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถรบัชาํระเงนิไดค้รบ บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยเชื่อว่าค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูดงักล่าว มจีํานวนเหมาะสมและเพยีงพอในสถานการณ์ปัจจุบนั  จงึจดั
วา่จาํนวนเงนิลกูหนี้สทุธติามงบการเงนิรวมเป็นสนิทรพัยท์ีม่คีณุภาพ 
 

สินค้าคงเหลือ      
 

  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  บรษิัทฯ มยีอดสนิค้าคงเหลอืรวม 1,281.41 ล้านบาท บรษิัท
ยอ่ยมกีารปรบัลดราคาทุนใหเ้ป็นมลูคา่สุทธทิีค่วรจะไดร้บั จาํนวน 70.03 ลา้นบาท เหลอืมลูคา่สนิคา้คงเหลอื - 
สทุธ ิ1,211.37 ลา้นบาท   หรอืคดิเป็นสดัสว่น 5.04%  ของสนิทรพัยร์วม    สนิคา้คงเหลอืสิน้ปี 2559  เพิม่ขึน้ 
39.48 ล้านบาทเมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2558 เนื่องจากมกีารสัง่ซื้อสนิค้าเพื่อเตรยีมส่งมอบให้ลูกค้าช่วงต้นเดอืน
มกราคม 2560  แต่ยงัอยูร่ะหวา่งทาง ณ สิน้ปี 2559 จงึเป็นเหตุใหส้นิคา้ระหว่างทางเพิม่ขึน้ 186 ลา้นบาท แต่
ในส่วนประกอบอื่นของสนิคา้คงเหลอื เช่น สนิคา้สําเรจ็รูปหรอืงานระหว่างทํา  มยีอดลดลงเมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 
2558  ในสว่นของระบบการควบคุมภายในเกีย่วกบัสนิคา้คงเหลอื บรษิทัฯ มรีะบบการตรวจนับสนิคา้คงเหลอื
อย่างสมํ่าเสมอ  มกีารวเิคราะห์อายุของสนิคา้คงเหลอืเพื่อการบรหิารจดัการ  รวมทัง้มกีารเทยีบราคาตลาด
ของสนิคา้คงเหลอืกบัมลูค่าทางบญัช ีถา้ราคาตลาดต่ํากวา่มลูคา่ทางบญัชกีจ็ะบนัทกึสว่นต่างไวใ้นบญัชคีา่เผื่อ
การลดลงของสนิค้าคงเหลอื ซึ่งในรอบบญัชปีี 2559  มกีารปรบัลดราคาสนิคา้คงเหลอืลงอกี 3.29 ล้านบาท  
เพื่อใหมู้ลค่าตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมูลค่าทีค่าดว่าจะขายได ้ บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยประเมนิว่า จาํนวนมลูค่า
คา่เผือ่การลดลงของสนิคา้คงเหลอืทีป่รากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ หวัขอ้ที ่10 จาํนวน 70.04 ลา้น
บาท  มคีวามเหมาะสมมจีาํนวนไมม่ากหรอืน้อยเกนิไป 
 

รายการเงินลงทนุ    
 

  เงนิลงทุนรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ สิ้นปี 2559  มเีงนิลงทุนสุทธทิัง้สิ้น 6,508.35 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วน 27.10%  ของสนิทรพัยร์วม มจีาํนวนลดลง 1,216.78 ลา้นบาทเมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 
2558 ซึ่งมาจากการคํานวณตามวธิสี่วนได้เสยี สาเหตุหลกัของการลดลงของเงนิลงทุนดงักล่าว     เนื่องจาก  
ประการแรก  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจําหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้าโครงการ  Jiashan-Union 
Development ในประเทศจนี  ตามเหตุผลทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้รายไดอ้ื่นซึง่มกีาํไร 362 ลา้นบาท ตามงบการเงนิ
รวมสิ้นปี 2558  บรษิทัร่วมคา้แห่งน้ีแสดงมูลค่าวธิสี่วนได้เสยีไว ้812.83 ล้านบาท แต่สิน้ปี 2559 ไม่ปรากฏ
จํานวนเงนิลงทุนของบรษิทัร่วมคา้แห่งนี้แล้ว  ประการถดัมา สิน้ปี 2559 บรษิทัฯ มกีารพจิารณาดอ้ยค่าเงนิ
ลงทุนใน Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co., Ltd.  ตามมาตรฐานการบญัช ี เพือ่สะทอ้นถงึ
ผลตอบแทนในอนาคตที่คาดว่าจะไม่ได้รบัจากการลงทุนน้ี ซึ่งเปรยีบเทยีบมูลค่าสิ้นปี 2558  ปรากฏตามวธิี
สว่นไดเ้สยีแสดงมลูคา่ไว ้ 413.39 ลา้นบาท แต่สิน้ปี 2559 ไมม่มีลูค่าดงักล่าวแสดงไว ้เงนิลงทุนในการร่วมคา้
จงึลดลง 
               มูลค่าสุทธิของเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วมอื่นที่แสดงไว้  ได้สะท้อนถึง
ผลประโยชน์ในอนาคตทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการลงทุน 
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   นอกจากนี้  มรีายการเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรอการจาํหน่ายจาํนวน 180.03 ลา้นบาท ณ สิน้
ปี 2559 เป็นเงนิลงทุนรอการจาํหน่ายทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนระหวา่งขออนุมตัจิากทางการหลายหน่วยงานของประเทศ
จนี ซึ่งเป็นรายการเงนิลงทุนใน Zhejiang-Union Property Co., Ltd. ตามรายละเอยีดที่แสดงไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิหวัขอ้ที ่11 
  ในส่วนเงนิลงทุนระยะยาวอื่น  มกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อย เพิม่ขึน้ 128 ลา้นบาท  โดยมกีาร
ลงทุนเพิ่มในหลกัทรพัย์เผื่อขายที่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยราคาทุน  เพิ่มขึ้น 30.58 ล้านบาท  
นอกจากนี้ เป็นการปรบัมลูคา่ราคาตลาดของหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายทัง้หมด ณ  วนัสิน้ปี 2559 มรีาคาสงูกวา่ราคา
ทุนเพิม่ขึน้อกี  97 ล้านบาท  โดยรวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายมรีาคาทุน 686.7 ลา้นบาท โดยมมีูลค่า
ราคาตลาด  ณ 31 ธนัวาคม 2559  จาํนวน 1,094.57 ลา้นบาท 
  รายละเอียดของเงนิลงทุนทุกประเภท เช่น ชื่อเงนิลงทุน ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วน ราคาทุน 
มลูคา่ตามวธิสีว่นไดเ้สยี ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ หวัขอ้ที ่11 ถงึ หวัขอ้ที ่16 
 

ส่วนประกอบของสินทรพัยอ์ ื่น              
 

 (1) ค่าความนิยม   มจีํานวน 521.72 ล้านบาท   คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.17 ของสนิทรพัย์
รวม  ซึ่งบรษิัทย่อยได้มาพร้อมกบัการซื้อธุรกจิโรงแรมที่หวัหนิเมื่อปี 2557 บรษิัทฯ มกีารทบทวนประเมนิ
มลูค่าของค่าความนิยมทุกปีตามมาตรฐานการบญัช ี โดยพจิารณาว่ามูลค่าดงักล่าวยงัมอียู่อย่างสมเหตุสมผล  
ถ้าหากมขีอ้บ่งชี้ว่าเกดิการด้อยค่า บรษิัทฯ ก็จะบนัทกึการด้อยค่าเพื่อลดมูลค่าลง  ปี 2559  พจิารณาแล้ว
มลูคา่ดงักลา่วไมเ่กดิการดอ้ยคา่ 

 

(2) สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  ปรากฏรายละเอยีดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิหวัขอ้ 
20 ส่วนใหญ่เป็นสทิธิการเช่าที่ดนิ 74.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นสนิทรพัย์ของบรษิัทย่อยในประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี  ซึ่งเป็นทีด่นิที่ใชเ้ป็นสถานประกอบการดําเนินธุรกจิที่ต้องใชว้ธิเีช่าทีด่นิจากภาครฐั  ตามหลกั
กฎหมายปกตขิองประเทศดงักล่าว นอกจากนี้ มรีายการเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสนิทรพัยข์องบรษิทัย่อย  ส่วน
งานพลาสตกิ  ยาง  และโลหะ เพือ่จะใชใ้นการผลติสนิคา้จาํนวนรวมเงนิจา่ยลว่งหน้าสว่นนี้ 77.95 ลา้นบาท 

 

สนิทรพัยอ์ื่นขา้งตน้ลว้นจาํเป็นต่อการประกอบกจิการอนัจะก่อใหเ้กดิรายได ้ จงึเป็นสนิทรพัย์
ทีม่คีณุภาพด ี        
 

          14.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทนุของบริษทั 
 

        14.4.1 แหลง่ทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุน  
 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมแีหล่งที่มาและใชไ้ปของเงนิทุน โดยมี
เงนิสดไดจ้ากกจิกรรมดําเนินงาน ซึ่งมสี่วนประกอบของการรบัชําระหนี้จากลูกหน้ีและจ่ายชําระเงนิใหเ้จา้หน้ี
รวมอยู่ด้วย สุทธไิด้มา 1,624.42 ล้านบาท และนําไปจ่ายดอกเบี้ย 21.95 ล้านบาท จ่ายภาษีเงนิได้ 289.06 
ลา้นบาท และมกีารไดร้บัเงนิคนืภาษเีงนิได ้29.72 ลา้นบาท รวมแลว้เป็นเงนิสดสทุธไิดจ้ากกจิกรรมดาํเนินงาน 
1,343.12 ล้านบาท นอกจากน้ีมเีงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 970.89 ล้านบาท และใช้ไปทัง้สิ้นใน
กิจกรรมจดัหาเงนิ 530.55 ล้านบาท เมื่อรวมส่วนต่างจากการ แปลงค่างบการเงนิของต่างประเทศเพิม่ข ึ้น 
50.15 ลา้นบาทแล้ว  ปี 2559  มกีระแสเงนิสดสุทธเิพิม่ขึน้ 1,833.62 ลา้นบาท  เมื่อรวมกบัเงนิสดยกมาต้นปี  
2,606.27 ลา้นบาท เป็นเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดคงเหลอืสิน้ปี 2559 เทา่กบั 4,439.88 ลา้นบาท 
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  เมื่อพจิารณาถึงแหล่งที่มาของเงนิสดจากการดําเนินงานก่อนชําระจ่ายดอกเบี้ย และภาษ ี  
เงนิได้นิติบุคคลแล้ว ได้เงนิสดจากการกิจกรรมดําเนินงาน  1,624.42 ล้านบาท ในขณะที่มีกําไรจากการ
ดําเนินงาน 1,722.93  ล้านบาท แสดงถึงกําไรทางบญัชจีากการดําเนินงานได้กลบัมาในรูปเงนิสดคดิเป็น    
รอ้ยละ 94.28  หรอืเกอืบทัง้หมด  แสดงถงึบรษิทัมสีภาพคล่องเกีย่วกบัการใชจ่้าย ในกจิกรรมดาํเนินงานอยา่ง
เพยีงพอ 
  ในส่วนของการได้เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน มรีายการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยสําคญั 
ดงันี้  ได้จากการขายเงนิลงทุนชัว่คราวหลกัทรพัย์ที่ต่างประเทศ 175.43 ล้านบาท  มกีารจ่ายซื้อเงนิลงทุน
ระยะยาวอื่น (หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด) ซึง่ชว่งราคาเป็นระยะทีค่วรซื้อลงทุน  จาํนวน 30.58 ลา้น
บาท  อกีทัง้มกีารจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมค้าที่ประเทศจนีโครงการอสงัหารมิทรพัย์ Jiashan–Union 
Development ได้รบัเงนิในปี 2559  เป็นจํานวนเงนิ 1,140.43 ล้านบาท ตามรายละเอยีดที่กล่าวไวใ้นหวัขอ้
ภาพรวมผลการดําเนินงานแล้ว นอกจากนี้  ได้รบัเงนิปันผลจากเงนิลงทุนที่ไม่ใช่บรษิัทย่อย บรษิัทร่วมค้า  
หรอืบรษิทัร่วม เป็นจํานวน 668.23 ลา้นบาท  มดีอกเบี้ยรบั 54.20 ลา้นบาท และมรีายการจ่ายชําระเงนิเพื่อ
ซื้อที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซื้อเครื่องจกัร อุปกรณ์ อาคาร ของบรษิัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกจิผลติกระตกิน้ําสเตนเลส สุญญากาศ  และธุรกจิประเภทยาง  ตามแผนธุรกจิเพื่อรองรบัการผลติปรมิาณ
สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้รวม 524 ลา้นบาท ตลอดทัง้มกีารปรบัปรุงอาคารของโรงแรมทีห่วัหนิสาํหรบัปี 2559  ประมาณ 
100 ลา้นบาท  และจา่ยลงทุนสาํหรบัเครื่องจกัร อาคารโรงงานใหม ่ของธุรกจิโรงไฟฟ้าในประเทศจนี ประมาณ 
200 ลา้นบาท เหลา่นี้เป็นสาเหตุใหม้เีงนิสดรบัสทุธจิากกจิกรรมลงทุนเพิม่ขึน้ 970.89 ลา้นบาท 
  ในสว่นของกจิกรรมจดัหาเงนิ รายการทีม่นีัยสาํคญั คอื การจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ 607.17 
ลา้นบาท บรษิทัย่อยมรีบัเงนิกู้ระยะยาวจํานวน 196 ลา้นบาท และจ่ายชําระเงนิกู้ระยะยาวตามสญัญา 177.2 
ล้านบาท รายการอื่นมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสําคญั ทําให้มเีงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ 
530.55 ลา้นบาท 
  ในภาพรวมสรุปแล้ว บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงนิสูง มีเงินสดเพียงพอที่จะใช้ใน
กจิกรรมดาํเนินงาน  และชาํระหนี้เงนิกูต้ามกาํหนดเวลาได ้
 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
 

  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม  2559 บริษัทฯ  มีโครงสร้างเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
20,945.40 ลา้นบาท  และจากหน้ีสนิรวม 3,075.53 ลา้นบาท  ซึง่แสดงถงึอตัราสว่นหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
เท่ากบั 0.15 ต่อ 1 เท่า  ซึง่ใกลเ้คยีงกบัปีทีแ่ลว้ ทีม่อีตัราส่วน 0.16 ต่อ 1 เท่า แสดงว่าสดัส่วนของหนี้สนิยงัมี
น้อยมากเมือ่เทยีบกบัแหลง่ทีม่าจากสว่นของผูถ้อืหุน้  ทัง้นี้ เจา้หนี้มคีวามเสีย่งตํ่าในการใหกู้ย้มืเงนิ 
  สรุปไดว้่า  โครงสรา้งเงนิทุนส่วนมากมาจากสว่นของเงนิทุน และยงัสามารถใชเ้งนิจากแหล่ง
เงนิกูใ้นอนาคตไดอ้กีพอสมควร 
 

ความสามารถในการชาํระหนี้  (Debt service coverage ratio) 
 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของหน้ีระยะสัน้ที่จะต้องชําระภายในระยะเวลา 1 ปี 
ประกอบดว้ย เงนิเบกิเกนิบญัช ีและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จํานวน 428.78 ลา้นบาท  ส่วนของ
เงนิกู้ยมืระยะยาวทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 232.4 ลา้นบาท ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิที่ถงึ
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี 44.27 ลา้นบาท  เงนิรบัฝากจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.25 ลา้นบาท รายการภาษี
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เงนิได้ค้างจ่าย 89.98 ล้านบาท และหนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 136.68 ล้านบาท รวมแล้วเป็นหนี้จํานวน 937.36 
ลา้นบาท แต่เมื่อเทยีบกบัจํานวนเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึ่งสามารถใชไ้ดท้นัทมีจีํานวน 4,439.88 
ลา้นบาท  แสดงถงึบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยมคีวามสามารถทีจ่ะชําระหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ปี ไดท้นัที
ทัง้หมด หรืออัตราส่วนหนี้ที่จะต้องชําระเทียบกับเงินสดที่มีอยู่ คือ 0.21 : 1 เท่า เห็นว่า บริษัทฯ มี
ความสามารถในการชาํระหนี้ไดส้งูโดยไม่กระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯมกีารลงทุนใน
หลากหลายธุรกจิ จงึเป็นการยากทีจ่ะหาอตัราส่วนในอุตสาหกรรมมาเทยีบเคยีงได ้นอกจากตวัเลขจากแหล่ง
เจา้หน้ีเงนิกู้ที่ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงนิแล้ว  บรษิทัฯ ยงัมแีหล่งเงนิทุนนอกงบดุลอกี ซึ่งเป็นวงเงนิ
สนิเชือ่ทีไ่ดร้บัจากสถาบนัการเงนิทีย่งัไมไ่ดใ้ชอ้กีประมาณ 900 ลา้นบาท 
  ในระหว่างงวด  บรษิทัฯ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งเงนิทุน ไม่มกีารเพิม่ทุนหรอื  ลดทุน 
และไมม่กีารใชแ้หลง่เงนิทุนจากเจา้หนี้เพิม่อยา่งมนียัสาํคญั 
 

องคป์ระกอบของส่วนของผ ูถ้ือหุ้น 
 

  ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจํานวน 
19,069.36 ลา้นบาท   เพิม่ขึน้ 579.55 ลา้นบาท  เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2558  ซึ่งมจีาํนวน 18,489.81 ลา้นบาท 
สาเหตุของการเปลีย่นแปลงเกดิจาก 
 

(1) สว่นทีเ่กีย่วกบัผลการดาํเนินงาน ปี 2559 บรษิทัฯ มกีําไรสุทธเิพิม่ขึน้ 1,323.02 ลา้นบาท 
และในระหว่างปีมีการจ่ายเงนิปันผลตามมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นให้จดัสรรเงนิกําไรเป็นเงนิปันผลจ่าย  
จํานวน 450 ล้านบาท จึงทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1,323.02 ล้านบาท และลดลง 450 ล้านบาท 
ตามลาํดบั 

 

(2) ส่วนที่ไม่เกี่ยวกบัผลการดําเนินงาน มกีารรบัรู้กําไร (ขาดทุน) ในส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม
ลดลง 293.47 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ย 

 

(2.1) ณ  สิ้นปี 2559  เกดิกําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
ซึ่งเป็นผลต่างจากผลสะสมของการประมาณการรอบ 3 ปี เทยีบกบัการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้จรงิซึ่งต่างจาก
สมมตฐิาน ณ สิน้ปี 2559  มจีาํนวน 1.75 ลา้นบาท 

 

(2.2) รายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ อัตรา
แลกเปลีย่นทีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิรวมมผีลต่างระหว่างอตัราแลกเปลีย่นทีใ่ชใ้นการแปลงค่าดา้นงบแสดง
ฐานะการเงนิ  และดา้นงบกาํไรขาดทุน รวมทัง้ผลต่างจากงวดทีผ่า่นมา ณ วนัสิน้ปี 2559 มผีลตา่งรายการนี้ทาํ
ใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 440.05 ลา้นบาท  

 

(2.3) รายการปรบัปรุงตามมาตรฐานการบญัชีเกี่ยวกบั การปรบัมูลค่าเงนิลงทุนใน
หลกัทรพัยเ์ผื่อขายใหเ้ท่ากบัราคาตลาด ณ วนัสิน้ปี 2559 จงึเกดิรายการกําไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิแต่แสดงการ
รบัรูใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ จาํนวน 129.80 ลา้นบาท  

(2.4) ตามมาตรฐานการบญัชเีงนิปันผลของบรษิทัใหญ่ทีจ่่ายใหผู้ร้บั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย
จะไมน่บัเป็นการจา่ยเงนิปันผลในงบการเงนิรวม ดงันัน้ จงึตอ้งปรบัปรุงบวกกลบัมาในสว่นของผูถ้อืหุน้ จาํนวน 
15.03 ลา้นบาท 
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เมื่อรวมปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้  ทาํใหส้่วนของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ปี 2559  เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2558  
จํานวน 579.55 ล้านบาท มผีลทําให้ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 มจีํานวนเงนิ 
19,069.36 ลา้นบาท  

 

                 14.4.2 รายจา่ยลงทุน (Capital Expenditure)  
 

   ในปี 2559  บรษิทัฯ มรีายจ่ายลงทุนทีม่นียัสาํคญั คอื 
 

(1) ธุรกิจพลงังาน   โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมที่ประเทศสาธารณรฐั-
ประชาชนจนี  ยงัคงลงทุนต่อเนื่องเกี่ยวกบัอาคารโรงงานใหม่  เครื่องจกัรอุปกรณ์ หรอื Boiler ชุดใหม่ ที่ใช้
เทคโนโลยทีนัสมยั  เพือ่ทดแทนเครื่องจกัรชุดเดมิ ทัง้นี้ เพือ่เพิม่กาํลงัการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  และ
เพิม่อุปทานรองรบัความตอ้งการการใชพ้ลงังานมากขึน้ของประชากรในพืน้ที ่ ในปี 2559 
 มรีายจา่ยลงทุนนี้ประมาณ 200 ลา้นบาท  
 

(2) ธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ มีรายจ่ายลงทุนเกี่ยวกับอาคารโรงงาน  เครื่องจกัร 
อุปกรณ์  รวมประมาณ 538 ลา้นบาท  เพือ่ลงทุนเพิม่อุปกรณ์แมพ่มิพ ์เครื่องจกัรทีเ่กีย่วเนื่องของกระบวนการ
ผลติสนิคา้ประเภทยาง  รวมทัง้สรา้งอาคารโรงงาน  ซื้อเครื่องจกัร  อุปกรณ์ ตามแผนขยายกําลงัการผลติของ
ปี 2559  ที่เกี่ยวกบัสนิค้าจากสเตนเลส  และสนิค้ากระตกิน้ําสุญญากาศ สําหรบัรองรบัคําสัง่ซื้อที่คาดว่าจะ
เพิม่ขึน้ในอนาคต 

 

(3) ธุรกิจโรงแรม มีรายจ่ายลงทุนปรบัปรุงตกแต่งห้องพัก เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่ไดด้าํเนินการบางสว่นแลว้ในปี 2559 จาํนวนเงนิประมาณ 100 ลา้นบาท 

 

        ทีม่าของแหล่งเงนิทุน ขอ้ (1) และ (3) มาจากเงนิทุนหมุนเวยีนของแต่ละบรษิทัยอ่ย ส่วนขอ้ 
(2) บางส่วนมาจากเงนิทุนหมุนเวยีนของแต่ละบรษิัทย่อย และอีกส่วนหนึ่งมาจากแหล่งเงนิกู้จากสถาบนั
การเงนิ  ซึง่คาดวา่สามารถปฏบิตัติามขอ้ตกลงในสญัญากูย้มืเงนิไดทุ้กประการ  

 

         14.4.3 ความเพยีงพอของสภาพคลอ่ง 
 

  ตามขอ้มลูทีก่ล่าวขา้งตน้  เรื่องความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทุน ทีม่อีตัราส่วนหนี้สนิต่อ
สว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.15 ต่อ 1 เท่า  ซึง่มแีหล่งทีม่าของเงนิทุนในสว่นจากเงนิกูม้สีดัส่วนน้อยแต่มเีงนิทุน
หมุนเวยีนมาก  กําไรจากการดําเนินงานได้กลบัมาในรูปของเงนิสด 94.28% หรอืเกือบทัง้หมด บรษิัทฯ มี
ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสัน้ได้ทัง้หมดทนัทจีากกระแสเงนิสด หรอืรายการเทยีบเท่าเงนิสดที่มอียู ่ 
ความเพยีงพอของสภาพคล่องจดัได้ว่ามสีูงมาก นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัมีวงเงนิกู้ยมืที่ยงัไม่ได้ใช้เหลืออยู่
ประมาณ  900  ลา้นบาท ตามทีก่ล่าวไวข้า้งต้น ดงันัน้ หากมคีวามจาํเป็นตอ้งจดัหาเงนิทุนระยะสัน้  บรษิทัฯ 
สามารถใช้วงเงนิที่ยงัเหลืออยู่นัน้ได้  โดยเป็นวงเงนิประเภทเงนิกู้ยมืเมื่อทวงถาม และประเภทมีกําหนด
ระยะเวลาไมเ่กนิ 3 เดอืน  ตามอตัราดอกเบีย้เงนิกูร้ะยะสัน้ในตลาดเงนิ ณ ขณะนัน้ๆ 
      บรษิทัฯ มอีตัราสว่นสภาพคลอ่งทางการเงนิดงันี้ 
  อตัราส่วนสนิทรพัย์หมุนเวยีนต่อหน้ีสนิหมุนเวยีน  (Current Ratio) เท่ากบั 3.39 ต่อ 1 
เท่า  และอตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ (Quick Ratio)  เท่ากบั 2.90 ต่อ 1 เท่า  ซึ่งแสดงถงึความสามารถ
ในการเปลีย่นสนิทรพัยส์ภาพคล่องเป็นเงนิสด  เพือ่ทีจ่ะสามารถชาํระหนี้สนิหมุนเวยีนทัง้หมดไดท้นัท ี แลว้ยงั
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มสีภาพคล่องส่วนเกนิเหลอือกี 1.90 เท่า แสดงให้เหน็ว่า บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมสีภาพคล่องทางการเงนิ
อยา่งเพยีงพอ 
                   เรื่องลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีะยะเวลาการเกบ็หนี้เฉลีย่
อยูท่ี ่54 วนั ซึง่ดกีว่าปีทีผ่า่นมา (คอื 63 วนั)  บรษิทัฯ สามารถเกบ็เงนิจากลกูหนี้การคา้ไดภ้ายในระยะเวลาที่
ให้เครดติเทอมกบัลูกค้า ในส่วนของระยะเวลาการชําระหนี้ให้เจ้าหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 39 วนั ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว    
(อยูท่ี ่36 วนั) โดยอยูใ่นช่วงระยะเวลาทีไ่ดร้บัเครดติจากเจา้หนี้  สว่นเรื่องวงจรเงนิสดตัง้แต่จา่ยซือ้วตัถุดบิรวม
กบัเวลาที่ขายสนิคา้จนถงึวนัทีไ่ดร้บัชําระเงนิค่าขายสนิคา้จากลูกคา้คดิเป็นเวลา 25 วนั  ซึ่งน้อยกว่าปีที่แลว้ 
(อยูท่ี ่38 วนัต่อ 1 รอบ)  เสมอืนหนึ่ง บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมวีงจรเงนิสดประมาณ 14.6 รอบ ใน 1 ปี 
                   อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบีย้อยูท่ี ่74 เท่า  แสดงถงึบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมี
กระแสเงนิสดหมนุเวยีนอยา่งเพยีงพอในการชาํระดอกเบีย้ใหเ้จา้หนี้ไดอ้ยา่งครบถว้น 
 
  14.4.4 ความสามารถในการจดัหาแหลง่เงนิทุนเพิม่เตมิ     
 

                   บรษิทัฯ มแีหล่งเงนิทุนเพิม่เตมิจากสถาบนัการเงนิคอื วงเงนิกูร้ะยะสัน้ทีย่งัสามารถใชไ้ดอ้กี  
คงเหลือประมาณ 900 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงนิกู้ประเภทใช้ตัว๋สญัญาใช้เงนิระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และ
ประเภทเมื่อทวงถาม ทัง้นี้ ถ้าหากมกีรณีต้องใช้เงนิกู้ประเภทโครงการ บรษิัทฯ คาดว่าสามารถติดต่อกบั
สถาบนัการเงนิเพื่อพิจารณาอนุมตัิเงนิกู้โครงการนัน้ๆ โดยเป็นเงนิกู้ยมืระยะปานกลาง หรอืระยะยาวใน
อนาคตได ้
 

                   14.4.5 ปัจจยัทีอ่าจมผีลกระทบต่อ Credit Rating 
 

  บรษิทัฯ มแีหล่งทีม่าของเงนิทุนจากสว่นของผูถ้อืหุน้ ประเภทผูถ้อืหุน้สามญัเท่านัน้  ไมม่กีาร
ออกตราสารหนี้แต่อย่างใด จงึไม่มกีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Credit rating) จากบริษัทจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอื เน่ืองจากทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ไม่ตอ้งใชข้อ้มลูน้ี ดงันัน้ จงึไม่มปัีจจยัทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัอนัดบั
ความน่าเชือ่ถอืแต่อยา่งใด 
 

     14.4.6 ความสามารถในการชาํระหน้ีและการปฏบิตัติามเงือ่นไขการกูย้มื (Covenant)  
 

  บรษิทัย่อย มกีารกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ เป็นประเภทเงนิกูย้มืระยะยาว จํานวน 379.4 
ล้านบาท  ซึ่งมกีําหนดระยะเวลาการชําระคนืทุก 6 เดอืน หรอืทุก 1 ปี เริม่ตัง้แต่ปี 2555 ถงึปี 2561  โดยมี
ส่วนที่ถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี เป็นจํานวนเงนิ 232.4 ลา้นบาท ทัง้นี้ภายใต้สญัญาเงนิกู้  บรษิทัย่อยต้อง
ปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิบางประการทีร่ะบุในสญัญา เช่น การดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  
ขอ้จาํกดัในการจาํหน่าย จา่ย โอน ทรพัยส์นิทีม่คีวามสาํคญัต่อการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ย เป็นตน้ อนึ่ง เมือ่
บรษิัทฯ พจิารณาถงึการปฏบิตัติามเงื่อนไขดงักล่าว เห็นว่าบรษิัทย่อยสามารถปฏิบตัติามเงื่อนไขการกู้ยมื
ดงักลา่วทุกประการ 
    ในส่วนของความสามารถในการชําระหน้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2559 ตามงบการเงนิรวม  
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมเีงนิกูย้มืระยะยาวทัง้สิน้ 379.4 ลา้นบาท มเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิรวม 428.78 ลา้นบาท รวมเป็นหนี้สนิเงนิกูย้มืทัง้ระยะยาวและระยะสัน้รวมทัง้สิน้ 808.18 ลา้น
บาท แต่มีเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวม 4,439.88 ล้านบาท เห็นว่า  บริษัทฯ และบรษิัทย่อยมี
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ความสามารถในการชําระหน้ีทัง้หมดทนัทอีย่างเพยีงพอ รวมทัง้ไม่มปัีจจยัทีค่าดว่าจะทําใหไ้ม่สามารถปฏบิตัิ
ตามเงือ่นไขการกูย้มืเงนิได ้และไมม่ผีลกระทบต่อการจา่ยเงนิปันผลแตอ่ยา่งใด 
 

 14.5 ภาระผกูพนัด้านหนี้ สิน  (Contractual Obligations) และ การบริหารจดัการภาระ
นอกงบดลุ (Off – Balance Sheet Arrangements)      
 

 หนี้สนิของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย  แบ่งเป็น  หน้ีสนิหมุนเวยีนซึ่งมภีาระที่จะต้องชําระภายใน 1 ปี 
เช่น เจา้หน้ีการคา้ เป็นต้น  ส่วนน้ีมทีรพัยส์นิหมุนเวยีน หรอืเงนิทุนหมุนเวยีนในการชําระตามปกตขิองการ
ดาํเนินงานทัว่ไป นอกจากนี้ มหีนี้สนิไม่หมุนเวยีน ณ 31 ธนัวาคม 2559 มจีํานวนเงนิรวมทัง้สิน้ 561.08 ลา้น
บาท ซึ่งหนี้สนิแต่ละประเภทมรีะยะเวลาที่จะต้องจ่ายชําระเงนิแตกต่างกนัตามแต่ละลกัษณะหน้าที่ เช่น เงนิ
กู้ยมืระยะยาว มภีาระผูกพนัที่จะต้องชําระตามขอ้กําหนดในสญัญาเงนิกู้ ส่วนรายการหนี้สนิตามสญัญาเช่า
การเงนิ  มภีาระผูกพนัต้องชําระตามจํานวนงวดที่ระบุไว้ในสญัญา  ในส่วนของรายการสํารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน  มภีาระผูกพนัที่จะต้องจ่ายให้พนักงานเมื่อพนักงานลาออก  หรอื เกษียณอายุตาม
ระเบยีบขอ้บงัคบั และตามกฎหมาย เป็นตน้ ในกรณีของภาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายใหพ้นักงานกรณีลาออกจาก
งานก่อนเกษียณ อีกนัยหน่ึงคอื ภาระผูกพนั-เงนิช่วยเหลือลาออก (ซึ่งเป็นคนละส่วนกบัภาระผูกพนั-เงนิ
เกษยีณ โดยมขีอ้กาํหนดตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย) นัน้   บรษิทัฯ บรหิารจดัการภาระผกูพนัสว่นนี้ โดยจ่ายเงนิ
สมทบเขา้กองทุนสํารองเลี้ยงชพีทุกงวดทีม่กีารจ่ายเงนิเดอืน  ฉะนัน้ พนักงานจะไดร้บัเงนิส่วนนี้จากกองทุน
สาํรองเลี้ยงชพีแทน อกีส่วนหน่ึงภาระผกูพนั-เงนิเกษยีณ  บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึเงนินี้เป็นเงนิสาํรองรบัรูท้างดา้น
หนี้สนิไมห่มุนเวยีน และบรษิทัฯ จะจา่ยเงนินี้ใหพ้นกังานตามกฎเกณฑท์างกฎหมายเมือ่พนกังานเกษยีณอาย ุ
           ในส่วนของภาระผูกพนัหน้ีสนิที่อาจเกิดขึ้นนอกงบดุล แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ซึ่งอ้างอิงข้อมูลที่
เปิดเผยไวต้ามหมายเหตุประกอบงบการเงนิดงันี้           
 

ประเภทภาระผกูพนั รายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน จาํนวนเงิน 
และระยะเวลาการชาํระเงิน ปรากฏตามหวัข้อต่างๆ  

ภาระผกูพนัดา้นหนี้สนิระยะยาว หวัขอ้ 23     เรือ่ง  เงนิกูย้มืระยะยาว 
 หวัขอ้ 24     เรื่อง สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  
ภาระผกูพนัดา้นหนี้สนิภาษเีงนิได ้ หวัขอ้ 28     เรือ่ง  ภาษเีงนิได ้(วรรคสุดทา้ย) เรือ่งหนี้สนิภาษ ี 

                        เงนิไดร้อการตดับญัช ี
ภาระผกูพนัดา้นรายจา่ยฝ่ายทุน หวัขอ้ 33.1  เรือ่ง  ภาระผกูพนัเกีย่วกบัรายจา่ยฝ่ายทุน  
ภาระผกูพนัดา้นสญัญาเช่าดาํเนินงาน หวัขอ้ 33.2  เรือ่ง  ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเชา่ดาํเนินงาน 
ภาระผกูพนัดา้นการคํ้าประกนั หวัขอ้ 33.5  เรือ่ง   การคํ้าประกนั 
ภาระผกูพนัดา้นหนี้สนิอื่น ๆ หวัขอ้ 33.3  เรือ่ง   ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาบรกิารระยะยาว 
  
ทัง้นี้  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสามารถบรหิารจดัการเรื่องต่าง ๆ ขา้งต้นได ้โดยคาดว่าไม่มผีลกระทบต่อการ
ดาํเนินธุรกจิ 
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 14.6 ปัจจยัหรือ เหต ุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด ําเนินงานในอนาคต  
(Forward Looking) 
 

      การดําเนินงานของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกจิต่างๆ เช่น สิง่ทอ   พลาสตกิ ยาง และ
โลหะ คอมพวิเตอร ์พลงังาน โรงแรม และอื่นๆ ในประเทศจนี ดงันัน้ รายไดห้ลกัจะเป็นเงนิปันผลรบัจากธุรกจิ
ทีไ่ปลงทุน  ซึ่งมที ัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ปัจจยัหรอืเหตุการณ์ทีจ่ะมผีลต่อฐานะการเงนิ  หรอื
การดาํเนินงานในอนาคตของบรษิทัฯ ทีม่นียัสาํคญั  ไดแ้ก่ 
 

                   14.6.1 การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของวัตถุดิบประเภทถ่านหิน  ฝ้าย ยางพารา จะมี
ผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน  เช่น โรงไฟฟ้าที่ประเทศจนีใช้ถ่านหนิซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกั  ถ้าหาก  ราคา
ตลาดของถ่านหินลดลง ธุรกิจดงักล่าวจะมกีําไรเพิม่ขึ้น แต่ถ้าราคาตลาดของถ่านหินเพิม่ขึ้น ราคาขายไม่
สามารถเพิม่ไดต้ามสดัส่วนของอตัราราคาถ่านหนิทีเ่พิม่ขึน้ทนัท ีจะมผีลทําใหผ้ลการดาํเนินงานลดลง  ในส่วน
ของราคาตลาดของฝ้าย  โพลเีอสเตอร์ ถ้ามรีาคาเพิม่ขึ้น ในขณะที่ราคาขายไม่สามารถเพิม่ได้  หรอืเพิม่ได้
ยาก เน่ืองจากมีภาวะการแข่งข ันสูงมาก จะมีผลกระทบทําให้ผลการดําเนินงานของธุรกิจสิ่งทอลดลง 
นอกจากนี้ ราคาตลาดของยางพาราซึ่งเป็นวตัถุดบิทีส่าํคญัของสนิคา้ประเภทยางยดื หรอืผลติภณัฑ์ทีท่ําจาก
ยางธรรมชาต ิ ถา้ราคาตลาดของยางพาราสงูขึน้ มผีลกระทบทาํใหต้น้ทุนการผลติสงูขึน้ ลกูคา้เปลีย่นแปลงไป
ใช้วตัถุดบิซึ่งทําจากยางสงัเคราะห์ที่มตี้นทุนถูกกว่า จะมผีลกระทบทําให้ฐานลูกค้าที่เคยสัง่ซื้อวตัถุดบิเพื่อ
นําไปผลติต่อจะลดลง ปรมิาณการขายอาจจะลดตามดว้ย มผีลใหผ้ลการดาํเนินงานอาจลดลงเชน่กนั 
 

         14.6.2 สภาวะเศรษฐกจิโดยรวม ถ้าอยู่ในช่วงถดถอย ยงัไม่สามารถฟ้ืนตวัได้เต็มที่ จะทําให้
อุตสาหกรรมที่ผนัแปรตามภาวะเศรษฐกจิ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุปสงค์มน้ีอยกว่าอุปทาน ซึ่งอาจทําให้
ยอดขายรถยนตล์ดลง จะมผีลต่อเนื่องถงึธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัชิน้ส่วนรถยนต ์เช่น ธุรกจิผลติพลาสตกิของกลุ่ม
บรษิทัฯ มผีลกระทบทําใหย้อดขายลดลง การผลติลดลง ตน้ทุนต่อหน่วยสงูขึน้   กําไรจากการดาํเนินงานกจ็ะ
ลดลงตามด้วย แต่ถ้าสถานการณ์ภาวะเศรษฐกจิดขี ึน้ ความต้องการของผูบ้รโิภคมมีากขึน้ จะส่งผลให้ธุรกจิ
ดงักลา่วกลบัทศิทางดขีึน้ได ้
 

         14.6.3 การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรพัย์ในความต้องการของตลาด  ถ้าราคา
หลกัทรพัยใ์นตลาดรองเพิม่ขึน้  จะทาํใหเ้งนิลงทุนประเภทหลกัทรพัยเ์พือ่คา้  หรอื หลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย  
ที่บรษิทัฯ ถอือยู่  ถ้าจําหน่ายออกจะมกีําไรมากขึน้ ส่งผลให้มกีําไรจากการดําเนินงานเพิม่ขึน้ แต่ถ้าในทาง
กลบักนั ราคาตลาดของหลกัทรพัยใ์นตลาดรองลดลง อาจส่งผลใหเ้กดิขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการปรบั
มูลค่าของเงนิลงทุนให้เป็นตามราคาตลาด ก็จะมีผลต่อทัง้ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานในอนาคต 
อย่างไรกต็าม ในเรื่องการลงทุน บรษิทัฯ  มนีโยบายใช้ความระมดัระวงัและกําหนดเกณฑ์การลงทุน เพื่อลด
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 
 

 14.7 ข้อมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการแปลงค่างบการเงิน 
 

 งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ มสี่วนประกอบของบรษิทัยอ่ยทีอ่ยู่ต่างประเทศ  จงึตอ้งใชง้บการเงนิทีเ่ป็น
สกุลเงนิตราต่างประเทศ  มาแปลงคา่เป็นเงนิบาท เพือ่รวมประกอบเป็นงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ซึง่เป็นสกุล
เงนิบาท  อตัราแลกเปลีย่นทีใ่ชใ้นการแปลงคา่งบการเงนิ 3 ปียอ้นหลงั ปรากฏดงันี้ 
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 อตัราแลกเปลีย่นทีใ่ชใ้น 
สกุลเงนิ งบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุน 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
RMB 5.13670 5.53280 5.28530 5.160350 5.608413 5.294563 
HKD 4.61270 4.65105 4.24360 4.543700 4.637588 4.203750 
TWD 1.10950 1.09925 1.03795 1.110113 1.097938 1.058238 
 

ทัง้นี้  งบการเงนิของบรษิัทฯ ผู้สอบบญัชไีด้ตรวจสอบแล้ว  แสดงความเห็นเป็นแบบไม่มเีงื่อนไข  
พรอ้มทัง้ไดส้รุปขอ้มลูเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบบนหน้ารายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตตามมาตรฐานการ
สอบบญัชไีวแ้ลว้ 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          

 

   

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 
       
 บรษิทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั 
บรษิทัขอรบัรองวา่ ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้นไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่าํใหผู้อ้ ื่นสาํคญัผดิหรอืไมข่าดขอ้มลูที่
ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั  นอกจากน้ี บรษิทัขอรบัรองวา่ 
 

 (1)  งบการเงนิและข้อมูลทางการเงนิที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีได้แสดง
ขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด
ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยแลว้ 
 

 (2)  บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ี เพือ่ใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในสว่น
ที่เป็นสาระสําคญัทัง้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแลว้ รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มกีาร
ปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 
 

 (3)  บรษิัทได้จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏบิตัิตามระบบ
ดงักล่าว และบรษิทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 19 มกราคม 2560 ต่อ
ผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ซึ่งครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่
สําคญัของระบบการควบคุมภายใน  รวมทัง้การกระทําที่มชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัทํารายงาน
ทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
 

           ในการน้ีเพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัไดร้บัรองความ
ถูกตอ้งแลว้ บรษิทัไดม้อบหมายให ้นางศรนีวล สมบตัไิพรวนั เป็นผูล้งลายมอืชื่อกํากบัเอกสารนี้ไวทุ้ก
หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของนางศรนีวล  สมบตัไิพรวนั กํากบัไว ้บรษิัทจะถือว่าไม่ใช่
ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 
 
 ชื่อ ตาํแหน่ง ลายมือชื่อ 
 
1.  นางสาวศรวีารนิทร ์ จริะพรรคคณา       ประธานกรรมการ           ................................................ 
 

2.  นางจนัทรตร ี ดารกานนท ์  กรรมการผูอ้าํนวยการ      ............................................... 

 
   ชื่อ ตาํแหน่ง ลายมือชื่อ 
 
ผูร้บัมอบอาํนาจ  นางศรนีวล  สมบตัไิพรวนั   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  ............................................... 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผ ูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2559  

 1.  ข้อมลูกรรมการ ผูบ้ริหารและเลขานุการบริษทั 

       1.1  รายละเอียดประวตัิกรรมการ ผ ูบ้ริหารและเลขานุการบริษทั 

1.  นางสาวศรีวารินทร  ์ จิระพรรคคณา 

อาย  ุ 69  ปี 
ตาํแหน่งในบริษทั :  ประธานกรรมการ  (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2556)  
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่าํหนดในหนังสอืรบัรอง 
คณุวฒุิทางการศึกษา   

-  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-  ปรญิญาตร ีการบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
-  Management Information System จดัโดย International Labour Organization 
-  Dynamic Management for International Executives Program, International Management Development 

Department of Syracuse University, U.S.A.   
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั         0.052 % 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผ ูบ้ริหาร      

-  พีส่าวภรรยาของนายปรชีา  ชุณหวาณิชย ์
ประวตัิการอบรมของ IOD 

-  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 18/2004 
ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ 

 มนีาคม 2536 – 2541 กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน   ลงทุน     
 พ.ศ. 2542 – 2547 ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนไทย-นิจบินั จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2542 – 2547 ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนโชจริชุ ิจก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2542 – 2549 ประธานกรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2542 – 2550 กรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ. สหยเูนี่ยน   ลงทุน 
 พ.ศ. 2542 – เมษายน 2555 ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนนิฟโก ้จก.  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2542 – พฤษภาคม 2555 ประธานกรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2545 – 2549 กรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ   สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2548 – เมษายน 2555 กรรมการ บ. ยเูน่ียนไทย-นิจบินั จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2550 – 2553 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2550 – พฤษภาคม 2558 ประธานกรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ   สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2551 – 2555 รองประธานกรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
 พ.ศ. 2554  ประธานกรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 มถุินายน – ธนัวาคม 2555 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2555 – มถุินายน 2557 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 

เอกสารแนบ  1 



ตาํแหน่งงานปัจจบุนั         ประเภทธุรกจิ 
บริษทัจดทะเบียน 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน ลงทุน 
บริษทัในกล ุ่มสหยูเน่ียน 

 พ.ศ. 2542 – 2559 รองประธานกรรมการ บ.โรงงานรวมอุตสาหกรรม จก. ลงทุน 
 พ.ศ. 2542 – 2559 รองประธานกรรมการ บ. ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จก.  ลงทุน 
 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนโชจริชุ ิจก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 เมษายน 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนนิฟโก ้จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พฤษภาคม 2557 – 2559 ประธานกรรมการ บ. เดอะรอยลั โฮเตล็ จก. โรงแรม 
 สงิหาคม 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. การแพทย ์สขุมุวทิ 62 จก. โรงพยาบาล 
 ปัจจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูนี่ยน 
บริษทัอื่น 
 - ไมม่ ี- 
 
2.  นายชตุินธร  ดารกานนท ์

อาย  ุ   57   ปี 
ตาํแหน่งในบริษทั           

- รองประธานกรรมการ  (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2556) 
- กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2554) 

ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่าํหนดในหนังสอืรบัรอง 
คณุวฒุิทางการศึกษา    

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

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั      0.543 % 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผ ูบ้ริหาร      

- พีช่ายสามนีางจนัทรตร ี ดารกานนท ์ 
- พีช่ายนางพนิิจพร ดารกานนท ์เกษมทรพัย ์
- พีช่ายนายบวรรตัน์  ดารกานนท ์  
- พีช่ายนายวชัรพงษ์  ดารกานนท ์

ประวตัิการอบรมของ IOD 

-  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 17/2004 
ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ 

 ธนัวาคม 2533 - 2549 กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน   ลงทุน 
 พ.ศ. 2536 – 2550 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ   สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2536 – 2550 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร ์  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2544 – มนีาคม 2552 กรรมการ บ. ยเูน่ียนเอน็เนอรย์ี ่(ไชน่า) จก.  ลงทุน 
 พ.ศ. 2550 – 2555 รองประธานกรรมการสายกจิการในประเทศจนี บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 

 



 

ตาํแหน่งงานปัจจบุนั   ประเภทธุรกจิ 
บริษทัจดทะเบียน 

 มกราคม 2554 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บมจ. สหยเูนี่ยน  ลงทุน 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน   ลงทุน 
 กุมภาพนัธ ์2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ   สิง่ทอ 
บริษทัในกล ุ่มสหยูเน่ียน 

 พ.ศ. 2535 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บ. ยเูนี่ยนสปินน่ิงมลิล ์จก. สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2535 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บ. วนีสัเธรด็ จก.  สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บ. สหยเูน่ียนโฮลดิง้ จก.  ลงทุน 
 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนบรหิารธุรกจิ จก. ลงทุน 
 พ.ศ. 2545 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จก. ลงทุน 
 พ.ศ. 2545 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บ. โรงงานรวมอุตสาหกรรม จก. ลงทุน 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนการเ์มน้ท ์จก.   สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนไมครอนคลนี จก.   สิง่ทอ 
 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. เดอะรอยลั โฮเตล็ จก.   โรงแรม 
 พฤศจกิายน 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนโชจริชุ ิจก.  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 ปัจจุบนั กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุม่สหยเูน่ียน 
บริษทัอื่น 
 - ไมม่ ี- 
 
3.  ศาสตราจารยกิ์ตติคณุ ดร. อจัฉรา  จนัทรฉ์าย 

อาย  ุ   68    ปี 
ตาํแหน่งในบริษทั : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2556) 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีไ่มม่อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีกํ่าหนดในหนังสอืรบัรอง 
คณุวฒุิทางการศึกษา       

 -  ปรญิญาเอก Ph.D (Quantitative Business Analysis) Arizona State University, United States of America 
 -  ปรญิญาโท พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ (การเงนิ) (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 -  ประกาศนียบตัรนกัสอบบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 -  ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั       ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผ ูบ้ริหาร      ไมม่ ี
ประวตัิการอบรมของ IOD 

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

ประสบการณ์          ประเภทธุรกจิ 

 พ.ศ. 2552 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ   
  บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ  สิง่ทอ 



ตาํแหน่งงานปัจจบุนั  ประเภทธุรกจิ 
บริษทัจดทะเบียน 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
บริษทัจดทะเบียนอื่น 

 พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  
  บมจ. อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย  

บริษทัในกล ุ่มสหยูเน่ียน 
- ไมม่ ี- 

ตาํแหน่งอื่น 

 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั ศาสตราจารยก์ติตคิุณ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ บมจ. แพน ราชเทว ีกรุป๊  ลงทนุ 
 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั  อาจารยพ์เิศษหลกัสตูร Technopreneuship and Innovation Management                  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการมลูนิธริากแกว้ 
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ บมจ. เจา้พระยามหานคร  
 

4.  นายชีวิน  ไชยพานิชย ์

อาย  ุ 70  ปี 
ตาํแหน่งในบริษทั  : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2557) 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีไ่มม่อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีกํ่าหนดในหนังสอืรบัรอง 
คณุวฒุิทางการศึกษา         

 -  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเคม ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั     ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผ ูบ้ริหาร     ไมม่ ี
ประวตัิการอบรมของ IOD 

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

ประสบการณ์          ประเภทธุรกจิ 

 พ.ศ. 2538 – 2552  กรรมการผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนไทย-นิจบินั จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2539 – 2544 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2539 – 2544 กรรมการ บ. ยเูน่ียนนิฟโก ้จก.  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2539 – 2545 กรรมการ บ. ยเูน่ียนโชจริชุ ิจก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2539 – 2552 กรรมการ บ. กรงุเทพยเูน่ียน จก. 
 พ.ศ. 2555 – มกราคม 2556 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ  

 บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 
 



 

ตาํแหน่งงานปัจจบุนั ประเภทธุรกจิ 
บริษทัจดทะเบียน 

 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ บมจ. สหยเูน่ียน   ลงทุน 
บริษทัในกล ุ่มสหยูเน่ียน 
 - ไมม่ ี- 
บริษทัอื่น 
        - ไมม่ ี- 
 
5.  นางสาวภคินี  พฤฒิธาํรง 

อาย  ุ   67   ปี 
ตาํแหน่งในบริษทั           

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2548) 
- กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2557) 

ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีไ่มม่อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีกํ่าหนดในหนังสอืรบัรอง 
คณุวฒุิทางการศึกษา     

- ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                            0.65 % 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผ ูบ้ริหาร     ไมม่ ี
ประวตัิการอบรมของ IOD 

-  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 2/2003 
ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ 

 พ.ศ. 2526 – เมษายน 2551 กรรมการ บ. โรงงานรวมอุตสาหกรรม จก.  ลงทุน 
 พ.ศ. 2537 – เมษายน 2551   กรรมการ บ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จก.  ลงทุน 
 เมษายน 2541 – 2547 กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน   ลงทุน 
 พ.ศ. 2542 – มนีาคม 2554 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ บมจ. ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008)  
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน 

 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ บมจ. สหยเูน่ียน   ลงทุน 
 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บมจ. สหยเูน่ียน   ลงทุน 
บริษทัในกล ุ่มสหยูเน่ียน 

 พ.ศ. 2537 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. วนีสับทัทึน่ จก.  สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2539 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนบทัทนึคอรป์อเรชัน่ จก.  สิง่ทอ 
บริษทัอื่น 
        - ไมม่ ี– 
 

6. นายยรรยง  ต ัง้จิตต ์กลุ 

อาย  ุ      64   ปี 



ตาํแหน่งในบริษทั           
-  กรรมการอสิระ  (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่เดอืนกนัยายน 2552) 
-  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2556) 

ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีไ่มม่อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีกํ่าหนดในหนังสอืรบัรอง 
คณุวฒุิทางการศึกษา     

-  ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
-  พฒันาบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ ทางบรหิารธุรกจิ (เกยีรตนิิยมด)ี สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
-  Management Development Program, Indiana University, U.S.A. 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง)   0.15 % 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผ ูบ้ริหาร         ไมม่ ี
ประวตัิการอบรมของ IOD 

 -  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 79/2009 
ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ 
 มนีาคม 2552 – มกราคม 2554 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน 
 กนัยายน 2552 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
บริษทัในกล ุ่มสหยูเน่ียน 

- ไมม่ ี- 
บริษทัอื่น 
 พ.ศ. 2523 – ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บ. นิยมบรกิาร จก. 

 
7.  นางบศุราคาํ  นีลวชัระ 

อาย  ุ   65    ปี 
ตาํแหน่งในบริษทั  : กรรมการอสิระ (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2556) 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีไ่มม่อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีกํ่าหนดในหนังสอืรบัรอง 
คณุวฒุิทางการศึกษา       

- ปรญิญาตร ีสาขาครศุาสตร ์(เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั      ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผ ูบ้ริหาร      ไมม่ ี
ประวตัิการอบรมของ IOD 

-  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 100/2013 
ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ  
 พ.ศ. 2546 – 2550   ผูช้ว่ยเหรญัญกิ สมาคมหมูบ่า้นฤดรูอ้นเดก็นานาชาต ิประเทศไทย   

 กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 พ.ศ. 2547 – 2550 เลขานุการ คณะกรรมการบรหิาร บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 

 



 

 พ.ศ. 2550 – 2554  กรรมการกลาง สมาคมหมูบ่า้นฤดรูอ้นเดก็นานาชาต ิประเทศไทย   
 กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

ตาํแหน่งงานปัจจบุนั         ประเภทธุรกจิ 
บริษทัจดทะเบียน 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
บริษทัในกล ุ่มสหยูเน่ียน 
 - ไมม่ ี- 
บริษทัอื่น 

    -ไม่ม-ี 
 
8. นางสาวดาลดัย  ์ ทรพัยท์วีชยักลุ  

อาย  ุ   60    ปี 
ตาํแหน่งในบริษทั :  กรรมการผูอ้าํนวยการ (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2555) 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีม่อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่าํหนดในหนงัสอืรบัรอง 
คณุวฒุิทางการศึกษา     

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

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั      0.004 % 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผ ูบ้ริหาร     ไมม่ ี
ประวตัิการอบรมของ IOD 

-  Director Certification Program (DCP) รุน่ 9/2001 
-  Finance For Non-Finance Director (FN) รุน่ 1/2001 
-  Audit Committee Program (ACP) รุน่ 10/2005 
-  Director Diploma Examination รุน่ 4/2001  

ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ  
 พ.ศ. 2542 – 2550  กรรมการบรหิาร และกรรมการผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ บมจ. สหยเูนี่ยน  ลงทุน 
 พ.ศ. 2542 – 2554 กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
 พ.ศ. 2538 – พฤษภาคม 2558 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ  สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2554 – พฤษภาคม 2557 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2555 – พฤษภาคม 2555 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2555 – 2559 กรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ. สหยเูนี่ยน  ลงทุน 
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 

บริษทัจดทะเบียน 
 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน  
 มถุินายน 2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ  สิง่ทอ 
 



บริษทัในกล ุ่มสหยูเน่ียน ประเภทธุรกจิ 

 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนนิฟโก ้จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนการเ์มน้ท ์จก.  สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนโชจริชุ ิจก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนไมครอนคลนี จก. สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 มนีาคม 2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนไทย-นิจบินั จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการ บ. คอมพวิเตอรย์เูน่ียน จก. การคา้ 
 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. เดอะรอยลั โฮเตล็ จก. โรงแรม 
 สงิหาคม 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บ.การแพทย ์สขุมุวทิ 62 จก. โรงพยาบาล 
 ปัจจุบนั กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุม่บรษิทัสหยเูน่ียน 
บริษทัอื่น 
 พ.ศ. 2532 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ศนูยป์ระมวลผล จาํกดั 

 
9. นางจนัทรตรี  ดารกานนท์ 

อาย  ุ   53    ปี 
ตาํแหน่งในบริษทั : กรรมการรองผูอ้าํนวยการ  (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่เดอืนกนัยายน 2557) 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีม่อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่าํหนดในหนงัสอืรบัรอง 
คณุวฒุิทางการศึกษา     

-  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-  หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติการจดัการ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง)   0.090 % 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผ ูบ้ริหาร      

-  น้องสะใภน้ายชุตนิธร  ดารกานนท ์ 
-  พีส่ะใภน้างพนิิจพร ดารกานนท ์เกษมทรพัย ์
-  พีส่ะใภน้ายบวรรตัน์  ดารกานนท ์  
-  พีส่ะใภน้ายวชัรพงษ์  ดารกานนท ์

ประวตัิการอบรมของ IOD 

-  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 5/2003 
ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ 
 พ.ศ. 2537 – 2551 กรรมการรองผูจ้ดัการ บ. โรงงานรวมอุตสาหกรรม จก. ลงทุน 
 พ.ศ. 2545 – 2551 กรรมการรองผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จก. ลงทุน 
 พ.ศ. 2545 – 2551 กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
 พ.ศ. 2545 – 2552  กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ  สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2545 – 2557 กรรมการ บ. โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอรี ่แมเนจเมน้ท ์คอรป์ จก. 
 พ.ศ. 2556 – กนัยายน 2557 กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
 กนัยายน 2557 – 2559 กรรมการรองผูอ้าํนวยการ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 

 
 



 

ตาํแหน่งงานปัจจบุนั ประเภทธุรกจิ 
บริษทัจดทะเบียน 

 มถุินายน 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 มกราคม 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ  สิง่ทอ 
 พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ  สิง่ทอ 
 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
บริษทัจดทะเบียนอื่น 

 พ.ศ. 2533 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลลาดพรา้ว  โรงพยาบาล 
บริษทัในกล ุ่มสหยูเน่ียน 

 พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั กรรมการรองผูจ้ดัการ บ. วนีสัเธรด็ จก.  สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั กรรมการรองผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนซปิ จก. สิง่ทอ 
 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. เดอะรอยลัโฮเตล็ จก. โรงแรม 
 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. คอมพวิเตอรย์เูน่ียน จก. การคา้ 
 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนโชจริชุ ิจก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนนิฟโก ้จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนรบัเบอรโ์ปรดกัสค์อรป์อเรชัน่ จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. วสิาหกจิยางไทย จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 สงิหาคม 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. การแพทย ์สขุมุวทิ 62 จก. โรงพยาบาล 
 ปัจจุบนั กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุม่บรษิทัสหยเูน่ียน 
บริษทัอื่นๆ  

 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนไซมด์ารบ์ี ้(ประเทศไทย) จาํกดั 
 
10.  นายปรีชา  ชุณหวาณิชย ์

อาย  ุ   59   ปี 
ตาํแหน่งในบริษทั           

- กรรมการ  (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2558) 
- ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้าํนวยการ  (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2558) 

ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีม่อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่าํหนดในหนงัสอืรบัรอง 
คณุวฒุิทางการศึกษา     

-  บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง)    0.003 %     
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผ ูบ้ริหาร 

-  น้องเขยนางสาวศรวีารนิทร ์ จริะพรรคคณา    
ประวตัิการอบรมของ IOD 

-  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 62/2007 
 



ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ 

 พ.ศ. 2520 -2532 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บมจ. สหพฒันพบิลูย ์ 
 พ.ศ. 2532 - 2538 รองกรรมการผูจ้ดัการ บ. พ ีจ ีอนิเตอรเ์ทรด จก. 
 พ.ศ. 2538 - 2546 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บ. โอสถสภา จก. 
 พ.ศ. 2546 - 2547 ผูจ้ดัการทัว่ไป บ. ยนิูลเีวอร ์เบสทฟู้์ดส ์(ประเทศไทย) จก. 
 พ.ศ. 2547 - 2550 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2547 - 2550 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2547 - 2550 กรรมการ บ. ยเูน่ียนโชจริชุ ิจก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2547 – 2550 กรรมการ บ. ยเูน่ียนไทย-นิจบินั จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2550 - 2551 ผูจ้ดัการทัว่ไป บ. ยเูน่ียนเอน็เนอรย์ี ่(ฮอ่งกง) จก. ลงทุน 
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน 

 มกราคม 2558 – ปัจจุบนั กรรมการผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
บริษทัในกล ุ่มสหยเูน่ียน 

 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. คอมพวิเตอรย์เูน่ียนซสิเตม็ส ์จก. การคา้ 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บ.โซลดฟิ จก. การคา้ 
 กุมภาพนัธ ์2557 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการสายธุรกจิการคา้และบรกิาร บ. คอมพวิเตอรย์เูน่ียน จก. การคา้ 
 เมษายน 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
บริษทัอื่น 
 - ไมม่ ี- 
 
11.  นายฐิติวฒัน์  สืบแสง 

อาย  ุ    63    ปี 
ตาํแหน่งในบริษทั : กรรมการ (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2546) 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีม่อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่าํหนดในหนังสอืรบัรอง 
คณุวฒุิทางการศึกษา       

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

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั     ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผ ูบ้ริหาร     ไมม่ ี
ประวตัิการอบรมของ IOD 

-  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 21/2004 
ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ 

 กนัยายน 2536 – ตุลาคม 2544 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 มนีาคม 2550 – มนีาคม 2556 ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนโชจริชุ ิจก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 มนีาคม 2550 – เมษายน 2558 กรรมการ บ. ยเูน่ียนโชจริชุ ิจก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 



 

 พ.ศ. 2550 – กุมภาพนัธ ์2556 ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2550 – มนีาคม 2557 ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนไทย-นิจบินั จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2550 – เมษายน 2558 กรรมการ บ. ยเูน่ียนนิฟโก ้จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 มกราคม 2551 – ธนัวาคม 2554 กรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
 มนีาคม 2551 – เมษายน 2555 ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนการเ์มน้ท ์จก. สิง่ทอ 
 มนีาคม 2551 – 2556 กรรมการ บ. ยเูน่ียนการเ์มน้ท ์จก. สิง่ทอ 
 มนีาคม 2551 – เมษายน 2556 ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนไมครอนคลนี จก. สิง่ทอ 
 มนีาคม 2551 – ธนัวาคม 2556 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ สิง่ทอ 
 เมษายน 2551 – ธนัวาคม 2554 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 เมษายน 2551 – เมษายน 2555 ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนยนีูเวอรส์ จก. สิง่ทอ 
 พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2557 กรรมการ บ. ยเูน่ียนยนีูเวอรส์ จก. สิง่ทอ 
 มถุินายน 2551 – มนีาคม 2556 กรรมการ บ. เทนคาเต ้– ยเูน่ียนโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเชยี จก.  
 สงิหาคม 2551 – มนีาคม 2557 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008)  
 มกราคม 2553 – ธนัวาคม 2554 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 มกราคม 2555 – พฤษภาคม 2557  ประธานกรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 กนัยายน 2558 – ธนัวาคม 2558 รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน 

 กนัยายน 2535 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  
 มกราคม 2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน  
บริษทัในกล ุ่มสหยูเน่ียน 

 กุมภาพนัธ ์2542 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 เมษายน 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชัน่ จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 มนีาคม 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. พลงังาน 
 ปัจจุบนั กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุม่สหยเูน่ียน 
บริษทัอื่น 
 - ไมม่ ี- 
 

12 .  นางพินิจพร  ดารกานนท์  เกษมทรพัย ์

อาย  ุ      54    ปี 
ตาํแหน่งในบริษทั  :  กรรมการ (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่เดอืนธนัวาคม 2553) 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีม่อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่าํหนดในหนงัสอืรบัรอง 
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 (รวมบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง)    0.05 % 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผ ูบ้ริหาร     

- น้องสาวนายชุตนิธร  ดารกานนท ์
- พีส่าวนายบวรรตัน์  ดารกานนท ์
- พีส่าวนายวชัรพงษ์  ดารกานนท ์
- น้องสาวสามนีางจนัทรตร ี ดารกานนท ์

ประวตัิการอบรมของ IOD 

 -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 92/2011 
ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ 

 พ.ศ. 2527 – 2534  ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ Geary Pharmacy (U.S.A.) 
 พ.ศ. 2534 – 2539 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายขายต่างประเทศ บ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จก. ลงทุน 
 พ.ศ. 2539 – 2548               กรรมการผูจ้ดัการ บ. วนีัสคทิส ์จก. สิง่ทอ 
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน 

 ธนัวาคม 2553 – ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
บริษทัในกล ุ่มสหยูเน่ียน 

 พ.ศ. 2538 – ปัจจุบนั  กรรมการ บ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จก. ลงทุน 
 พ.ศ. 2538 – ปัจจุบนั  กรรมการ บ. โรงงานรวมอุตสาหกรรม จก. ลงทุน 
 พ.ศ. 2538 – ปัจจุบนั  กรรมการ บ. ยเูน่ียนสปินน่ิงมลิล ์จก. สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2539 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการ บ. ยนิูอโกร จก. ลงทุนและเกษตร 
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั  กรรมการผูช้ว่ยผูจ้ดัการ International Investment Projects, 

  Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. ลงทุน 
  พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ บ. ยเูน่ียนซปิ จก. สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ บ. วนีสัเธรด็ จก. สิง่ทอ 
 มนีาคม 2554 – ปัจจุบนั  กรรมการ บ. วสิาหกจิยางไทย จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 เมษายน 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. สหยเูน่ียนโฮลดิง้ จก. ลงทุน 
 เมษายน 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนอคีวติี ้จก. ลงทุน 
 เมษายน 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนรวมทนุ จก. ลงทุน 
 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนทรพัยส์นิ จก. ลงทุน 
 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บ. เดอะรอยลัโฮเตล็ จก. โรงแรม 
 ปัจจุบนั กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุม่สหยเูน่ียน 
บริษทัอื่น 

- ไมม่ ี- 
 

13.  นายบวรรตัน์  ดารกานนท์ 

อาย  ุ    53    ปี 
ตาํแหน่งในบริษทั  :  กรรมการ (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่เดอืนเมษายน 2534) 



 

ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีม่อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่าํหนดในหนังสอืรบัรอง 
คณุวฒุิทางการศึกษา 

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

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั         ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผ ูบ้ริหาร     

- น้องชายนายชุตนิธร  ดารกานนท ์
- น้องชายนางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย ์
- พีช่ายนายวชัรพงษ์  ดารกานนท ์
- น้องชายสามนีางจนัทรตร ี ดารกานนท ์

ประวตัิการอบรมของ IOD 

-  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 18/2004 
ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ 

 พ.ศ. 2536 – ธนัวาคม 2549 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ  สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2536 – ธนัวาคม 2549 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2537 – ธนัวาคม 2549 กรรมการและกรรมการบรหิาร บ. ยเูน่ียนเอน็เนอรย์ี ่จก. ลงทนุ 
 พ.ศ. 2539 – 2552 กรรมการและผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนเอน็เนอรย์ี ่(ไชน่า) จก. ลงทุน 
 พ.ศ. 2554 – ธนัวาคม 2555 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ  สิง่ทอ 
 รองผูอ้าํนวยการ  Saha-Union International (Georgia) Inc. 
 ผูจ้ดัการทัว่ไป  Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. ลงทุน 
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน 

 เมษายน 2534 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน ลงทุน 
บริษทัในกล ุ่มสหยูเน่ียน 

 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จก. ลงทุน  
 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. โรงงานรวมอุตสาหกรรม จก. ลงทุน 
 พ.ศ. 2544 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนสปินน่ิงมลิล ์จก. สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2544 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. วนีสัเธรด็ จก. สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2544 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนซปิ จก. สิง่ทอ 
 เมษายน 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. สหยเูน่ียนโฮลดิง้ จก. ลงทุน 
 ปัจจุบนั กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุม่สหยเูน่ียน 
บริษทัอื่น 
        - ไมม่ ี- 
 
14.  นายวชัรพงษ์  ดารกานนท์ 

อาย  ุ     51   ปี 
ตาํแหน่งในบริษทั  :  กรรมการ (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่เดอืนกุมภาพนัธ ์2535) 



ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีม่อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่าํหนดในหนงัสอืรบัรอง 
คณุวฒุิทางการศึกษา    

- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์สาขาฟิสกิส,์ Harvey Mudd College, California, U.S.A    
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั           0.53 % 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผ ูบ้ริหาร        

- น้องชายนายชุตนิธร  ดารกานนท ์
- น้องชายนางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย ์
- น้องชายนายบวรรตัน์  ดารกานนท ์
- น้องชายสามนีางจนัทรตร ี ดารกานนท ์

ประวตัิการอบรมของ IOD 

 Director Certification Program (DCP) รุน่ 9/2001 
 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 69/2006 
 Director Diploma Examination รุน่ 19/2006 
 Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ 15/2012 
 Chartered Director Class รุน่ 7/2013 

ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ 

 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ  บ. วนีสัเธรด็ จก. สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2533 – พฤษภาคม 2556 กรรมการ บ. คอมพวิเตอรย์เูน่ียน จก. การคา้ 
 พ.ศ. 2542 – 2543 ผูจ้ดัการทัว่ไป บมจ. สหยเูน่ียน เขตศรรีาชา ลงทุน 
 พ.ศ. 2544 – ธนัวาคม 2549 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ  สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2550 – 2551 กรรมการ บ. ยเูน่ียนไทย-นิจบินั จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2550 – 2554 กรรมการ บ. ยเูน่ียนโชจริชุ ิจก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2550 – มนีาคม 2557 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008)  
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน 

 กุมภาพนัธ ์2535 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
 เมษายน 2542 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 เมษายน 2543 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
บริษทัในกล ุ่มสหยูเน่ียน 

 พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. วสิาหกจิยางไทย จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชัน่ จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนนิฟโก ้จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนไทย-นิจบินั จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนโชจริชุ ิจก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. เดอะรอยลัโฮเตล็ จก. โรงแรม 
 กนัยายน 2558 – ปัจจุบนั รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 



 

 ปัจจุบนั กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุม่สหยเูน่ียน 
บริษทัอื่น     
 - ไมม่ ี- 
 

15.  นายนันทิยะ  ดารกานนท์ 

อาย  ุ    48    ปี 
ตาํแหน่งในบริษทั  :  กรรมการ (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่เดอืนเมษายน 2539) 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีม่อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่าํหนดในหนังสอืรบัรอง 
คณุวฒุิทางการศึกษา       

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาตร ี Applied Physics, University of California, Davis, U.S.A 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั         ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผ ูบ้ริหาร      

- ลกูผูน้้องของนายชุตนิธร  ดารกานนท,์ นางพนิิจพร ดารกานนท ์เกษมทรพัย,์ นายบวรรตัน์ ดารกานนท,์  
นายวชัรพงษ์  ดารกานนท ์
ประวตัิการอบรมของ IOD                          

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

ประสบการณ์  ประเภทธุรกจิ 
 พ.ศ. 2539 – กนัยายน 2556 กรรมการ  บ. ยเูน่ียนบทัทึน่คอรป์อเรชัน่ จก. สิง่ทอ 
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน 

 เมษายน 2536 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 เมษายน 2539 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน ลงทุน 
 เมษายน 2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
บริษทัในกล ุ่มสหยูเน่ียน 
 - ไมม่ ี- 
บริษทัอื่น 
        - ไมม่ ี– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เลขานุการบริษทั 
นางชฎาพร  เจียมสกลุทิพย  ์
อาย  ุ    54     ปี 
ตาํแหน่งในบริษทั  : เลขานุการบรษิทั (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่เดอืนมกราคม 2557) 
คณุวฒุิทางการศึกษา       

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
- ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู บรหิารธุรกจิ สาขาวชิาบญัช ีวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา วทิยาเขตเทคนิคกรงุเทพฯ 

ประวตัิการอบรม 

• หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ 27/2008 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT) รุน่ 11/2008 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• หลกัสตูร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28)  สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

• อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• หลกัสตูรการบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (P01)  
หลกัสตูรการจดัทาํรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
หลกัสตูรการวเิคราะหค์วามเสีย่งและประเดน็สาํคญัดา้นความยัง่ยนื (S04)  
หลกัสตูรการประเมนิผลและการจดัการขอ้มลูดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (S05)  
หลกัสตูรการจดัทาํรายงานแหง่ความยัง่ยนื (S06)  
ของศูนยพ์ฒันาความรบัผดิชอบต่อสงัคม (SR Center) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 หลกัสตูรผูช้าํนาญการศุลกากร กรมศุลกากร 
ประสบการณ์ 

• กรกฎาคม 2551 - 2556   ผูช้ว่ยเลขานุการบรษิทั  บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)  
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 

• มกราคม 2552 – ปัจจุบนั  เลขานุการบรษิทั  บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน)       

• มกราคม 2557 - ปัจจุบนั  เลขานุการบรษิทั  บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)  

• มกราคม 2559 – ปัจจุบนั     เลขานุการบรษิทั  บรษิทั ยเูน่ียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน) 

• มกราคม 2559 – ปัจจุบนั      เลขานุการบรษิทั  บรษิทั ยเูน่ียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน) 
 
       1.2  หน้าที่ความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

    เลขานุการบรษิทั (Company Secretary) มหีน้าทีต่ามทีก่ฏหมายกําหนด ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 
ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัในวนัที ่31 สงิหาคม 2551 
ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์ุจรติ รวมทัง้ตอ้งปฎบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบับรษิทัมตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี หน้าทีต่ามกฎหมายของเลขานุการบรษิทั มดีงัน้ี 
            1. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี   

   ก.  ทะเบยีนกรรมการ 
   ข.  หนงัสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิทั 
   ค.  หนงัสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 



 

            2. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมสีว่น
ไดเ้สยีตาม  มาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนับแต่
วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 
            3. ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกาํหนด   
            นอกจากน้ี เลขานุการบรษิทั ยงัมหีน้าทีอ่ื่นตามทีบ่รษิทั (หรอืคณะกรรมการบรษิทั) มอบหมายดงัน้ี  
            *  ให้คําแนะนําด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และขอ้พงึปฎิบตัิด้านการกํากบัดูแลในการ
ดาํเนินกจิกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
            *  ทาํหน้าทีใ่นการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ 
            *  ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิทั ใหป้ฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
            * ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กํากับดูแล เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อ
หน่วยงานทีก่ํากบัดแูลและสาธารณชนใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
            *  ใหค้าํแนะนําแก่กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม ่
            *  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทั 
 
        1.3  บริษทัฯ ไม่ได้เป็นบริษทั ที่ประกอบธรุกิจหลกั โดยการถอืหุ้นในบริษทัอื่น 
 
 



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

1 นางสาวศรวีารนิทร์ จริะพรรคคณา C I C C C C I C I C I I 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 I I     C   ประธานกรรมการ

3 นางอจัฉรา จนัทรฉ์าย I     V   รองประธานกรรมการ

4 นายชวีนิ ไชยพานิชย์ I     P   กรรมการผ ู้อาํนวยการ

5 นางสาวภคนิี พฤฒธิํารง I     X   กรรมการรองผ ู้อาํนวยการ

6 นายยรรยง ตัง้จติตก์ุล I     Y   กรรมการผ ู้ช่วยผ ู้อาํนวยการ

7 นางบุศราคํา นีลวชัระ I     Z   รกัษาการกรรมการผ ู้จดัการ

8 นางสาวดาลดัย์ ทรพัยท์วชียักุล P C C C C C C I I P O I I I V I O C O C I P P I    O   กรรมการผ ู้จดัการ

9 นายฐติวิฒัน์ สบืแสง I I I I I C 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 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 I I I I

14 นายนันทยิะ ดารกานนท์ I I I

15 นางชฎาพร เจยีมสกุลทพิย์ * *

16 นายดําหริ ดารกานนท์ C C

17 นางจงรกัษ์ ดารกานนท์ I I

18 นายอกัษรประสทิธิ ์ ดารกานนท์ I I I I I I I I I I I

19 นางสรญัญา ดารกานนท์ I

20 นางศุภางค์ ตัง้สจุรติพนัธ์ I

21 นางสาวพกัตรผ์จง วฒันสนิธุ์ I

22 นายบรรเจดิ ตัง้เลศิไพบูลย์ I

23 นางสาวจุฑาทพิย์ อรุณานนทช์ยั I

24 นางศรนีวล สมบตัไิพรวนั I I I I O I

25 นายกลยท์รรศน์ ตัง้จติตก์ุล I

26 นางพมิพพ์ร  โชตริตันกุล O Z

27 นายปรชีา วฒันศรานนท์ I

28 นายพงศศ์กัดิ ์ เทีย่งวบิูลยว์งศ์ O I I O I

29 นายปรชีา ชุณหวาณชิย์ Y I O I

30 นางอมรรตัน์ สรุภาพวเิศษ I

31 น.อ.สพุชิ สงัขโกวทิ I

32 นายมาซาโอะ อุวา I
33 นายศุภกจิ ตยิะวชัรพงศ์ O I

34 นายมาซาฮโิร่ โยชดิะ I

35 นายฮโีรเอกิ จเิกยีว I
36 นางยพุา บุญช่วยดี I

37 นางระพพีรรณ สงวนศษิย์ I

38 นายพลิาศพงษ์ ทรพัยเ์สรมิศรี I

39 นายชนิอจิิ อุราตะ I

40 นายบุญเสรมิ วมิุกตะนันท์ I

41 นายศรโีรจน์ อนุตรเศรษฐ์ O

42 นายสรุศกัดิ ์ อนุตรเศรษฐ์ I

43 นายวชิยั ทวสีนิ I I I

44 นายดุลธรรม ดารกานนท์ I

45 นายราเมศ เขม็เพชร O

46 นายโกมล เอีย่มวชัรนิทร์

47 นางสาวกิง่แกว้ คูณพชิติชยั I I

48 Mr. He Han Jin I

หมายเหต  ุ:
 - นางสรญัญา ดารกานนท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัยอ่ย 1 เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2559 แทนนางศุทธนีิ ขุนวงษา
 - นางยุพา บุญชว่ยด ีดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัยอ่ย 3 เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2559 แทนนายประด ีเจรญิวภิาสเจต
 - นายราเมศ เขม็เพชร ดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2559 
 - นายโยจ ิฮโิรเซะ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบรษิทัยอ่ย 5 มผีลวนัที ่10 ธนัวาคม 2559 

รายชื่อกรรมการ บริษทั



เอกสารแนบ  2.1
รายชื่อบริษทัย่อย

1. บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน)
2. บรษิทั ยเูน่ียนการเ์มน้ท ์จาํกดั
3. บรษิทั ยเูน่ียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน)
4. บรษิทั ยเูน่ียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)
5. บรษิทั ยเูน่ียนโชจริุช ิจาํกดั
6. บรษิทั ยเูน่ียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จาํกดั
7. บรษิทั ยเูน่ียนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชัน่ จาํกดั
8. บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จาํกดั
9. บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูน่ียน จาํกดั

10. บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูน่ียน 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 สหยเูน่ียนโฮลดิง้ จาํกดั
18. บรษิทั วนัีสชสู ์จาํกดั
19. บรษิทั ยเูน่ียนการพมิพ ์จาํกดั
20. บรษิทั ยเูน่ียนอคีวติี ้จาํกดั
21. บรษิทั ยเูน่ียนฮวิแมนรซีอรส์ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั
22. บรษิทั ยเูน่ียนชสู ์จาํกดั
23. บรษิทั ยเูน่ียนการก่อสรา้ง จาํกดั
24. บรษิทั สหยเูน่ียน พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั
25. บรษิทั สหยเูน่ียน เวล็ท ์พลสั จาํกดั
26. บรษิทั ยเูน่ียนนคร จาํกดั



เอกสารแนบ 2.2

1 2 3 4 5 6 7

1 นางสาวศรวีารนิทร์ จริะพรรคคณา C I C C I   C    ประธานกรรมการ

2 นายชตุนิธร ดารกานนท์ I I I   V   รองประธานกรรมการ

3 นางอจัฉรา จนัทรฉ์าย   O   กรรมการผ ู้จดัการ

4 นายชวีนิ ไชยพานิชย์   #  กรรมการรองผ ู้จดัการ

5 นางสาวภคนีิ พฤฒธิาํรง    I     กรรมการ

6 นายยรรยง ตัง้จติตกุ์ล

7 นางบศุราคาํ นีลวชัระ

8 นางสาวดาลดัย์ ทรพัยท์วชียักุล I C C I I I

9 นายฐติวิฒัน์ สบืแสง I

10 นางพนิิจพร  ดารกานนท ์เกษมทรพัย์

11 นางจนัทรตรี ดารกานนท์ I I I I I

12 นายบวรรตัน์ ดารกานนท์

13 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ I

14 นายนนัทยิะ ดารกานนท์

15 นายปรชีา ชณุหวาณชิย์ I

รายชื่อกรรมการ
บริษทัรว่มค้า



เอกสารแนบ  2.3

รายชื่อบริษทัร่วมค้า
 

1. Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co., Ltd.

2. บรษิทั ยเูน่ียนยนีูเวอรส์ จาํกดั
3. บรษิทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จาํกดั
4. บรษิทั โซลดฟิ จาํกดั
5. Shaoxing Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd.
6. Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd.
7. บรษิทั การแพทย ์สขุมุวทิ 62 จาํกดั



เอกสารแนบ   2.4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 นางสาวศรวีารนิทร์ จริะพรรคคณา C C C V V I I C V V I C C C C   C    ประธานกรรมการ
2 นายชุตินธร ดารกานนท์ I V V V I I C I V V/O V/O V/O O O V O I I I   V   รองประธานกรรมการ
3 นางอจัฉรา จนัทรฉ์าย   O   กรรมการผ ู้จดัการ
4 นายชวีิน ไชยพานิชย์   #  กรรมการรองผ ู้จดัการ
5 นางสาวภคินี พฤฒธิาํรง    I     กรรมการ
6 นายยรรยง ตัง้จติต์กุล
7 นางบุศราคํา นีลวชัระ
8 นางสาวดาลดัย์ ทรพัยท์วีชยักุล C I I I C I O I I I I I I I I
9 นายฐติิวฒัน์ สบืแสง
10 นางพนิิจพร  ดารกานนท ์เกษมทรพัย์ I I I O I I I I I I I I I I
11 นางจนัทรตรี ดารกานนท์ I # # I I I
12 นายบวรรตัน์ ดารกานนท์ O I I I 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 I I
14 นายนันทยิะ ดารกานนท์
15 นายปรชีา ชุณหวาณิชย์

รายชื่อกรรมการ บริษัทร่วม



เอกสารแนบ  2.5

รายชื่อ บริษทัร ่วม
 

1. บรษิทั ยูเน่ียนไมครอนคลนี จํากดั
2. บรษิทั ยูเน่ียนสปินน่ิงมลิล ์จํากดั
3. บรษิทั ยูเน่ียนซิป จํากดั 
4. บรษิทั วนีัสเธรด็ จํากดั  
5. บรษิทั ยูเน่ียนไทย-นิจบินั จํากดั 
6. Taixing Union Zond Chemicals Co., Ltd.
7. Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd.
8. Wuhan Taicang Car Internal Decoration Parts Co., Ltd.
9. Zhonglian-Union Carpet (Foshan) Co., Ltd.

10. Saha-Union International Taipei Ltd.
11. บรษิทั ยูนิไฟเบอร ์จํากดั
12. บรษิทั ยูนิอโกร จํากดั
13. บรษิทั ยูเน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จํากดั
14. บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากดั
15. บรษิทั ยูเน่ียนบรหิารธุรกจิ จํากดั
16. บรษิทั ผลติภณัฑว์นีัส จํากดั 
17. บรษิทั ยูเน่ียนดสิทรบิวิเทอร ์จํากดั
18. บรษิทั ยูเน่ียนแมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั
19. บรษิทั ยูเน่ียน แอสเซท แมนเนจเมน้ท ์จํากดั
20. บรษิทั ยูเน่ียนเอน็เตอรไ์พรซ โฮลดิง้ส ์จํากดั
21. บรษิทั ยูเน่ียนแอสเซท โฮลดิง้ส ์จํากดั
22. บรษิทั ยูเน่ียนแคปปิทอล โฮลดิง้ส ์จํากดั
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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 นางสาวภคนิี พฤฒธิาํรง V   รองประธานกรรมการ
5 นายยรรยง ตัง้จติต์กุล O  กรรมการผ ู้จดัการ
6 นางบุศราคํา 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 ชุณหวาณิชย์
12 นายบวรรตัน์ ดารกานนท์ I
13 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ I I I I I I
14 นายนันทยิะ ดารกานนท์
15 นายดําหริ ดารกานนท์ C C I I I I
16 นางจงรกัษ์ ดารกานนท์ I I I I I I
17 นายอกัษรประสทิธ ิ ์ ดารกานนท์ I

บริษทัท่ีเกี่ยวข้อง
รายช่ือกรรมการ



เอกสารแนบ  2.7

 

1. บรษิทั ยูเน่ียนแคปปิทอล จํากดั
2. บรษิทั ยูเน่ียนทรพัยส์นิ จํากดั 
3. บรษิทั ยูเน่ียนสมคดิ จํากดั
4. บรษิทั ยูเน่ียนชดิลม จํากดั
5. บรษิทั ยูเน่ียนจามจุร ีจํากดั
6. บรษิทั ยูเน่ียนพรอ้มพงษ์ จํากดั

รายชื่อ บริษทัที่เกี่ยวข้อง



เอกสารแนบ  3 

รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษทั 

ชื่อ                     นางจนัทรเ์พญ็   นพสรูยิ ์

ตาํแหน่ง            หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

อาย  ุ                    60  ปี 

การศึกษา              ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการบญัช ี 

                         คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวตัิการทาํงาน 

พ.ศ. 2530-2535    เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน ธนาคาร ศรนีคร จาํกดั  

พ.ศ. 2539-2540    ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์ 

                        บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย ์ไอ ท ีเอฟ จาํกดั  

พ.ศ. 2545-2556    เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน บรษิทั สหยเูนี่ยน จาํกดั (มหาชน) 

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

 

  ในรอบปี 2559 บรษิัทฯ ไม่มีการทํารายการระหว่างกัน รวมทัง้ไม่มีรายการปรบัโครงสร้างการ

ดําเนินธุรกิจ อนัเป็นผลทําให้มกีารได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ ดงันัน้ จงึไม่มกีารประเมินราคาทรพัย์สนิเพื่อ

ประกอบรายการดงักล่าว 



เอกสารแนบ    5.1

โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการของบริษทัและบริษทัย่อย

เปรียบเทียบ 3 ปี ( หน่วย : ลา้นบาท)  

งบการเงนิรวม

สว่นงาน ต่างประเทศ ในประเทศ รวม

2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %

(ปรบัปรงุใหม)่

ธุรกจิสิง่ทอ 772.1      6.31   788.9      7.00   912.0      8.42   514.8      4.21   529.1      4.69   610.8      5.64   1,286.9   10.51    1,318.0   11.69    1,522.8   14.07     

ธุรกจิพลาสตกิ ยางและโลหะ 4,663.4   38.09  4,219.2   37.42  3,696.2   34.14  1,938.1   15.83  2,030.6   18.01  1,917.7   17.71  6,601.5   53.93    6,249.8   55.42    5,613.9   51.85     

ธุรกจิการคา้ 33.0       0.27   2.5         0.02   33.4       0.31   2,720.1   22.22  2,370.7   21.02  2,602.9   24.04  2,753.1   22.49    2,373.2   21.05    2,636.3   24.35     

ธุรกจิพลงังาน 903.5      7.38   716.8      6.36   648.2      5.99   -            -        -            -        -            -        903.5      7.38      716.8      6.36      648.2      5.99      

ธุรกจิโรงแรม -            -        -            -        -            -        464.2      3.79   522.8      4.64   242.1      2.24   464.2      3.79      522.8      4.64      242.1      2.24      

ธุรกจิการลงทุนและอื่นๆ 6.8         0.06   16.1       0.14   2.8         0.03   37.2       0.30   29.7       0.26   25.2       0.23   44.0       0.36      45.8       0.40      28.0       0.26      

รวม 6,378.8   52.11  5,743.5   50.93  5,292.6   48.89  5,674.4   46.35  5,482.9   48.62  5,398.7   49.87  12,053.2  98.45    11,226.4  99.56    10,691.3  98.76     

การตดัรายการบญัชรีะหวา่งกนั -            -        -            -        -            -        (1,113.3)  (9.09)  (1,108.8)  (9.83)  (1,005.5)  (9.29)  (1,113.3)  (9.09)     (1,108.8)  (9.83)     (1,005.5)  (9.29)     

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร-สทุธิ 6,378.8   52.11  5,743.5   50.93  5,292.6   48.89  4,561.1   37.26  4,374.1   38.79  4,393.2   40.58  10,939.9  89.35    10,117.6  89.73    9,685.8   89.47     

เงนิปันผลรบั 376.2      3.07      264.1      2.34      230.2      2.13      

คา่เชา่รบั 52.4       0.43      58.8       0.52      42.9       0.39      

ดอกเบีย้รบั 54.4       0.44      25.0       0.22      54.2       0.50      

รายไดอ้ื่น 819.1      6.69      810.7      7.19      812.8      7.51      

รายไดร้วม 12,242.0  100.00  11,276.2  100.00   10,825.9  100.00   



เอกสารแนบ  5.1.1
                                                 

  สดัส่วน  (%) สดัส่วน  (%) สดัส่วน  (%)
กลุ่มธรุกิจ             ชื่อบริษทั การถือหุ้น การถือหุ้นของ การถือหุ้น

 ทางตรง บคุคลที่เกี่ยวข้อง ทางตรงและทางอ้อม

ธรุกิจส่ิงทอ Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co.,Ltd. 39.59  - 57.57
บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน) 49.88 1.32 51.42
บรษิทั ยเูน่ียนการเ์มน้ท ์จาํกดั 99.99 0.01 99.99
บรษิทั ยเูน่ียนยนีูเวอรส์ จาํกดั 49.87  - 49.87
บรษิทั ยเูน่ียนไมครอนคลนี จาํกดั 25.00  - 51.00
บรษิทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมลิล ์จาํกดั 25.00 0.02 51.99
บรษิทั ยเูน่ียนซปิ จาํกดั  - 0.01 24.85
บรษิทั วนีสัเธรด็ จาํกดั  -  - 24.90

ธรุกิจพลาสติก ยางและโลหะ บรษิทั ยเูน่ียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน) 48.96 12.51 52.73
บรษิทั ยเูน่ียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน) 49.52 1.80 49.69
บรษิทั ยเูน่ียนโชจรุิช ิจาํกดั 51.00  - 51.00
บรษิทั ยเูน่ียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จาํกดั 98.00  - 98.00
บรษิทั ยเูน่ียนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชัน่ จาํกดั 99.99  - 99.99
บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จาํกดั 50.69  - 50.69
บรษิทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จาํกดั 30.00  - 50.00
บรษิทั ยเูน่ียนไทย-นิจบินั จาํกดั 40.29  - 40.29

ธรุกิจการค้า บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูน่ียน จาํกดั 97.77  - 97.77
บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูน่ียน ซสิเตม็ส ์จาํกดั  -  - 97.77
บรษิทั โซลดฟิ จาํกดั  -  - 61.00

ธรุกิจพลงังาน Jiashan-Union Cogeneration Co.,Ltd. 56.93  - 75.96
Shaoxing Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co.,Ltd 25.00  - 50.00
(เดมิชือ่ Shangyu Hangzhou - Union Cogeneration Co.,Ltd.)
Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. 40.00  - 50.00
บรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จาํกดั 10.00  - 10.00

ธรุกิจโรงแรม บรษิทั เดอะรอยลั โฮเตล็ จาํกดั 96.00 0.40 96.22
ธรุกิจโรงพยาบาล บรษิทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จาํกดั 47.21  - 47.21

ธรุกิจการลงทุนและอื่นๆ 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
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 สหยเูน่ียนโฮลดิง้ จาํกดั 99.54  - 99.54
บรษิทั วนีสัชสู ์จาํกดั 76.00  - 99.99
บรษิทั ยเูน่ียนการพมิพ ์จาํกดั 94.74 0.75 94.74
บรษิทั ยเูน่ียนอคีวติี ้จาํกดั 99.79 0.04 99.79
บรษิทั ยเูน่ียนฮวิแมนรซีอรส์ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 99.99  - 99.99
บรษิทั ยเูน่ียนชสู ์จาํกดั 61.91 1.40 98.23
บรษิทั ยเูน่ียนการก่อสรา้ง จาํกดั 2.37 1.01 99.88
บรษิทั สหยเูน่ียน พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั 99.99  - 99.99
บรษิทั สหยเูน่ียน เวล็ท ์พลสั จาํกดั 99.99  - 99.99
บรษิทั ยเูน่ียนนคร จาํกดั 75.00  - 77.49
บรษิทั ยนิูไฟเบอร ์จาํกดั 25.67  - 62.35
บรษิทั ยนิูอโกร จาํกดั 30.00  - 44.94
บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั 24.90 1.96 35.99
บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั 24.90 7.09 29.46
บรษิทั ยเูน่ียนบรหิารธุรกจิ จาํกดั  -  - 37.54
บรษิทั ผลติภณัฑว์นีสั จาํกดั  - 0.12 24.86
บรษิทั ยเูน่ียนดสิทรบิวิเทอร ์จาํกดั  - 0.60 24.73
บรษิทั ยเูน่ียนแมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั  - 0.10 24.86
บรษิทั ยเูน่ียนแอสเซทแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  -  - 24.90
บรษิทั ยเูน่ียนเอน็เตอรไ์พรซ โฮลดิง้ จาํกดั  -  - 22.32
บรษิทั ยเูน่ียนแอสเซท โฮลดิง้ จาํกดั  -  - 35.99
บรษิทั ยเูน่ียนแคปปิทอล โฮลดิง้ จาํกดั  -  - 24.46
บรษิทั ยเูน่ียนไซมด์ารบ์ี ้(ประเทศไทย) จาํกดั 18.95  - 18.95
บรษิทั ยเูน่ียนบทัทนึคอรป์อเรชัน่ จาํกดั 10.71 83.45 10.71
บรษิทั วนีสับทัทึน่ จาํกดั  - 54.00 7.66
บรษิทั เทนคาเต-้ยเูน่ียนโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเซยี จาํกดั  -  - 49.35

สดัส่วนการลงทนุ



นิติบคุคลที่บริษทัถือหุ้นทางตรงต ัง้แต่ร ้อยละ 10 ขึน้ไป เอกสารแนบ  5.1.2

ทนุจดทะเบยีน ทนุเรยีกชาํระแลว้ มลูคา่หุน้เรยีกชาํระ การลงทุน

(บาท) (บาท) (บาท) ทางตรง %

ธุรกิจสิง่ทอ
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 ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน) 600,000,000     600,000,000     10.00 49.882 เลขที ่205  หมูท่ี ่4 ถ.สขุมุวทิ กม.39.5 ต.บางปใูหม ่อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10280 (66-2) 323-1085-7(66-2) 323-9283

สาขา 1  เลขที ่205  หมูท่ี ่4  ถ.สขุมุวทิ  กม.39.5   ต.บางปใูหม ่อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 10280
บรษิทั ยเูนี่ยนการเ์มน้ท ์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.สขุมุวทิ  กม.39.5   ต.บางปใูหม ่อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 10280 (66-2) 323-9285-6(66-2) 710-7694
(66-2) 710-7785

บรษิทั ยเูนี่ยนยนูีเวอรส์ จาํกดั 7,500,000         7,500,000         100.00 49.865 เลขที ่52/16-17  ซอยเจรญิกรงุ 41  ถนนเจรญิกรงุ  แขวงสีพ่ระยา  เขตบางรกั  กรงุเทพฯ (66-2) 266-2976-8(66-2) 237-6468
บรษิทั ยเูนี่ยนไมครอนคลนี 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  หมูท่ี ่4  ถ.สขุมุวทิ  กม.39.5   ต.บางปใูหม ่อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 10280 (66-2) 745-6871 (66-2) 710-7793
บรษิทั ยเูนี่ยนสปินนิ่งมลิล ์จาํกดั 200,000,000     200,000,000     100.00 25.000 เลขที ่142 ซอยลาดพรา้ว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511 (66-2) 538-4247
ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ
บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน) 75,000,000       75,000,000       10.00 48.958 เลขที ่1  ซอยเสรไีทย 62  แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 517-0105-8(66-2) 517-9056,

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

บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน) 250,000,000     250,000,000     10.00 49.521 เลขที ่11/1 ซอยเสรไีทย 62 แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 517-0109-1(66-2) 517-0529
บรษิทั ยเูนี่ยนโชจริชุ ิจาํกดั 600,000,000     600,000,000     100.00 51.000 เลขที ่11/3 ซอยเสรไีทย 62 แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 919-8893-5(66-2) 517-1863

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

สาขา 1  เลขที ่70/1 หมู ่1 ตาํบลแสนตุง้  อาํเภอเขาสมงิ  จงัหวดัตราด (66-39) 696421
บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จาํกดั 32,000,000       32,000,000       100.00 50.693 เลขที ่11/1 ซอยเสรไีทย 62 แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 919-9930 (66-2) 919-9931

สาขา 1  เลขที ่12 หมูท่ี ่2 ตาํบลทบัไทร อาํเภอโป่งนํ้ารอ้น จงัหวดัจนัทบรุี (66-39) 447300
สาขา 2  เลขที ่70/2 หมูท่ี ่1 ตาํบลแสนตุง้ อาํเภอเขาสมงิ  จงัหวดัตราด (66-39) 696423

บรษิทั ยเูนี่ยนนิฟโก ้จาํกดั 100,000,000     100,000,000     100.00 30.002 เลขที ่99/11 หมูท่ี ่5  ถ.บางนา-ตราด  ต.บางสมคัร  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชงิเทรา 24180 (66-38) 842-130-5(66-38) 842-129
บรษิทั ยเูนี่ยนไทย-นิจบินั จาํกดั 15,000,000       15,000,000       100.00 40.285 เลขที ่12  ซอยเสรไีทย 62  แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 517-0100-3(66-2) 517-0104
ธุรกิจการค้า
บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนี่ยน จาํกดั 100,000,000     100,000,000     100.00 97.769 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 กรงุเทพฯ 10310 (66-2) 530-0505 (66-2) 530-2940 ,
530-1955,530-2388

ธุรกิจพลังงาน
Jiashan-Union Cogeneration Co.,Ltd. USD 24,100,000 USD 14,140,000 56.929 No. 8 Hengshan Rd.Jiashan County Economic Development Area, Zhejiang Province, China
Shaoxing Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration CoRMB 200,000,000RMB 200,000,000 25.000 No. 7 Wei Jiu Road, Shangyu Economic and Technological Development Zone, 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 ราชบรุเีพาเวอร ์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 หมู6่ ต.บา้นไร ่อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบรุ ี (66-32) 719300 # 100(66-32) 719300 # 1090
ธุรกิจโรงแรม
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.ประจวบครีขีนัธ ์  77110 (66-32) 538-999 (66-32) 538-990
ธุรกิจโรงพยาบาล
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

ประเภทกจิการ  /  ชือ่บรษิทั ทีอ่ยูส่าํนกังาน โทรศพัท์ โทรสาร



เอกสารแนบ  5.1.2
ธุรกิจการลงทุนและอืน่ๆ
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) 5459-0378,5459-0(86-21) 6427-9117
Jiashan-Union Development Co., Ltd. -                 -                 0.000 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. MB 79,394,073.79MB 79,394,073.79 25.000 No.81  Luoyang East Road, Lei dong Avenue, Taicang City(Taicang Economic Development Zone), Jiangsu Province, China
Zhejiang-Union Property Co.,Ltd. RMB 100,000,000RMB 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 สหยเูนี่ยนโฮลดิง้ จาํกดั 1,200,000,000   1,200,000,000   100.00 99.540 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9(66-2) 331-5668
บรษิทั วนีัสชสู ์จาํกดั 72,000,000       72,000,000       100.00 76.000 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9(66-2) 331-5668

สาขา 1  เลขที ่99 หมูท่ี ่5  ถ.บางนา-ตราด  ต.บางสมคัร  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชงิเทรา 24180 (66-38) 842-108-9(66-38) 842-109
บรษิทั ยเูนี่ยนการพมิพ ์จาํกดั 30,000,000       30,000,000       10.00 94.735 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9(66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนี่ยนอคีวติี ้จาํกดั 160,000,000     160,000,000     10.00 99.794 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9(66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนี่ยนฮวิแมนรซีอรส์ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 1,000,000        250,000           2.50 99.998 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9(66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนี่ยนชสู ์จาํกดั 24,000,000       24,000,000       24.00 61.910 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9(66-2) 331-5668

สาขา 1  เลขที ่99/5  หมูท่ี ่5  ก.ม.38  ถ.บางนา-ตราด  ต.บางสมคัร  อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา  24180
บรษิทั สหยเูนี่ยน พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั 500,000,000     125,000,000     25.00 99.999 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9(66-2) 331-5668
บรษิทั สหยเูนี่ยน เวล็ท ์พลสั จาํกดั 500,000,000     125,000,000     25.00 99.999 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9(66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนี่ยนนคร จาํกดั 350,000,000     210,000,000     60.00 75.000 เลขที ่899 หมูบ่า้นไอ-บซิ อเวนิว ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 (66-75) 318-700 ต(66-75) 318-700 ต่อ 800
บรษิทั ยนูิไฟเบอร ์จาํกดั 120,000,000     120,000,000     100.00 25.667 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9(66-2) 331-5668
บรษิทั ยนูิอโกร จาํกดั 65,000,000       65,000,000       100.00 30.000 เลขที ่142 ซอยลาดพรา้ว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511-3(66-2) 538-3292
บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย 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 ยเูนี่ยนไซมด์ารบ์ี ้(ประเทศไทย) จาํกดั 4,000,000        4,000,000        100.00 18.950 เลขที ่29  อาคารวานิสสา ชัน้ 20 ซอยชดิลม แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 (66-2) 251-5288 (66-2) 254-6383
บรษิทั ยเูนี่ยนบทัทนึคอรป์อเรชัน่ จาํกดั 85,000,000       85,000,000       100.00 10.714 เลขที ่142 ซอยลาดพรา้ว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-7040-5(66-2) 539-6124

สาขา เลขที ่99/10 หมูท่ี ่5 ถ.บางนา-ตราด กม.38  ต.บางสมคัร อ.บางประกง จ.ฉะเชงิเทรา 24180

บรษิทั ศูนยป์ระมวลผล จาํกดั 50,000,000       50,000,000       100.00 20.000 เลขที ่142  อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 4 ถ.สลีม แขวงสรยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 (66-2) 237-6330-4(66-2) 237-6340



เอกสารแนบ 5.2

รายงานผ ูส้อบบญัชี ปี 2559, 2558 และ 2557

ปี 2559
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (กลุม่
บรษิทั) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนรวม 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสด
รวม สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตุสรปุ
นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั 
(มหาชน) ดว้ยเชน่กนั

ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงนิสด สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) 
และบรษิทัยอ่ย และเฉพาะของบรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามทีค่วรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่ว
ไวใ้นสว่นของความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บรษิทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่
กาํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ
 และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ตามทีร่ะบุในขอ้กาํหนดนัน้ดว้ย 
ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเหน็ของขา้พเจา้

เร ื่องสาํคญัในการตรวจสอบ 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตา่งๆ ทีม่นียัสาํคญัทีส่ดุตามดลุยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิสาํหรบังวดปัจจบุนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรือ่งเหลา่น้ีมาพจิารณา
ในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้
ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกตา่งหากสาํหรบัเรือ่งเหลา่น้ี



เอกสารแนบ 5.2

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นสว่นของความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ซึง่ไดร้วมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่ง
เหลา่น้ีดว้ย การปฏบิตังิานของขา้พเจา้ไดร้วมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองตอ่การ
ประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิ ผลของ
วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึง่ไดร้วมวธิกีารตรวจสอบสาํหรบัเรือ่งเหลา่น้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิโดยรวม

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวธิกีารตรวจสอบสาํหรบัแตล่ะเรือ่งมดีงัตอ่ไปน้ี (Key Audit 
Matters)

การรบัร ู้รายได้

กลุม่บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและบรกิารสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 จาํนวนทัง้สิน้ 
10,940 ลา้นบาท ซึง่เป็นจาํนวนเงนิทีม่สีาระสาํคญัในงบกาํไรขาดทุน เน่ืองจากกลุม่บรษิทัมลีกูคา้
เป็นจาํนวนมากรายและมเีงือ่นไขในการขายสนิคา้ทีแ่ตกตา่งกนั และรวมถงึแนวโน้มการชะลอตวั
ของเศรษฐกจิทีส่ง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ธรุกจิ ตา่งๆ ดงันัน้กลุม่บรษิทัจงึอาจมคีวามเสีย่งเกีย่วกบั
มลูคา่และระยะเวลาในการรบัรูร้ายได้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดข้องกลุม่บรษิทัโดยการประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุ
ภายในของกลุม่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและ
เลอืกตวัอยา่งมาสุม่ทดสอบการปฏบิตัติามการควบคมุทีก่ลุม่บรษิทัออกแบบไว ้และใหค้วามสาํคญั
เป็นพเิศษในการทดสอบทีต่อบสนองเรือ่งความถกูตอ้งและรอบระยะเวลาในการรบัรูร้ายได ้สุม่
ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปี ชว่งใกลส้ิน้รอบระยะเวลาบญัชแีละ
หลงัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีสอบทานใบลดหนี้ทีก่ลุม่บรษิทัออกภายหลงั วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี
 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูบญัชรีายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพือ่ตรวจสอบ
ความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัช ีโดยเฉพาะรายการบญัชทีีท่าํ
ผา่นใบสาํคญัทัว่ไป
การด้อยค่าของเงินลงทนุ
ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 13, 14 และ 15 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
บรษิทัฯ มคีา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย การรว่มคา้และบรษิทัรว่ม จาํนวน 558 
ลา้นบาท 828 ลา้นบาท และ 33 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่เป็นจาํนวนเงนิทีม่สีาระสาํคญัในงบแสดง
ฐานะการเงนิ ดงันัน้ การพจิารณาคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนดงักลา่วจงึตอ้งใชด้ลุยพนิิจอยา่ง
สงูของฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯในการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคตของบรษิทัยอ่ย การ
รว่มคา้และบรษิทัรว่มเหลา่น้ี รวมถงึการกาํหนดอตัราคดิลดและสมมตฐิานทีส่าํคญั ซึง่อาจทาํให้
เกดิความเสีย่งเกีย่วกบัมลูคา่ของคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย การรว่มคา้และ
บรษิทัรว่ม
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิความเหมาะสมในการพจิารณาการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย การรว่ม
คา้และบรษิทัรว่ม ของฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ โดยทาํความเขา้ใจการกาํหนดการคาดการณ์ผลการ
ดาํเนินงานในอนาคตของบรษิทัดงักลา่ว ทีฝ่่ายบรหิารของบรษิทัฯจดัทาํขึน้ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได้
ทาํความเขา้ใจและประเมนิความเหมาะสมในเรือ่งดงัตอ่ไปน้ี

•      สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัทาํแผนและการคาดการณ์กระแสเงนิสดในอนาคตของบรษิทัยอ่ย 
การรว่มคา้และบรษิทัรว่ม โดยการทาํความเขา้ใจในกระบวนการทีท่าํใหไ้ดม้าซึง่ตวัเลข
ดงักลา่ว เปรยีบเทยีบสมมตฐิานดงักลา่วกบัแหลง่ขอ้มลูภายในและภายนอกของบรษิทัฯและ
สอบทานความแมน่ยาํของประมาณการกระแสเงนิสดในอดตีกบัผลการดาํเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิ
เพือ่ประเมนิความน่าเชือ่ถอืของประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัในอนาคตดงักลา่ว
 รวมถงึเปรยีบเทยีบอตัราการเตบิโตระยะยาวของแตล่ะบรษิทักบัการคาดการณ์ของภาค
เศรษฐกจิและอุตสาหกรรม

•      อตัราคดิลด โดยประเมนิตน้ทุนถวัเฉลีย่ของเงนิทุนและขอ้มลูอื่นๆ กบับรษิทัอื่นที่
เปรยีบเทยีบกนัได้

ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาขอบเขตและความเป็นไปไดข้องการเปลีย่นแปลงในสมมตฐิานทีส่าํคญัทีอ่าจ
เกดิขึน้ โดยเฉพาะอตัราการเตบิโตทีใ่ชใ้นการคาดการณ์กระแสเงนิสด และทาํการวเิคราะห์
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงของสมมตฐิานดงักลา่วตอ่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของเงนิลงทุน
ดงักลา่ว นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิความเพยีงพอของการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิ
การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย การรว่มคา้และบรษิทัรว่ม

ค่าความนิยม 

ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 19 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุม่บรษิทัมคีา่
ความนิยมจาํนวน 522 ลา้นบาท ซึง่เป็นจาํนวนเงนิทีม่สีาระสาํคญัในงบแสดงฐานะการเงนิ ดงันัน้ 
การประเมนิการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมจงึถอืเป็นประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญัทีฝ่่ายบรหิารของ
บรษิทัยอ่ยตอ้งใชด้ลุยพนิิจอยา่งสงูในการระบุหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดและการประมาณ
การกระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดวา่จะไดร้บัจากกลุม่สนิทรพัยน์ัน้ รวมถงึการกาํหนดอตัรา
คดิลดและอตัราการเตบิโตในระยะยาวทีเ่หมาะสม ซึง่อาจทาํใหเ้กดิความเสีย่งเกีย่วกบัมลูคา่ของ
คา่ความนิยม
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิการกาํหนดหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดและแบบจาํลองทางการเงนิทีฝ่่าย
บรหิารของบรษิทัยอ่ยเลอืกใชโ้ดยการทาํความเขา้ใจกระบวนการพจิารณาของฝ่ายบรหิารของ
บรษิทัยอ่ยวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยห์รอืไม ่นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได้
ทาํการทดสอบขอ้สมมตทิีส่าํคญัทีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัในอนาคต
จากสนิทรพัยท์ีจ่ดัทาํโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัยอ่ย โดยการเปรยีบเทยีบขอ้สมมตดิงักลา่วกบั
แหลง่ขอ้มลูภายในและภายนอกของบรษิทัยอ่ย รวมถงึเปรยีบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสดใน
อดตีกบัผลการดาํเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่ประเมนิการใชด้ลุยพนิิจของฝ่ายบรหิารของบรษิทัยอ่ย
ในการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัในอนาคตดงักลา่ว และพจิารณาอตัราคดิลดที่
ฝ่ายบรหิารของบรษิทัยอ่ยเลอืกใชโ้ดยการวเิคราะหต์น้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ถวัน้ําหนกัของบรษิทั
ยอ่ยและอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของคา่ความนิยม
ดงักลา่วตามแบบจาํลองทางการเงนิ และพจิารณาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิี่
สาํคญัตอ่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืโดยเฉพาะอตัราคดิลดและอตัราการเตบิโตของรายไดใ้นระยะ
ยาว นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิ   การดอ้ยคา่ของคา่
ความนิยม

ข้อมลูอื่น 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่ขอ้มลูอื่น ซึง่รวมถงึขอ้มลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุม่บรษิทั 
(แตไ่มร่วมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซึง่คาดวา่จะถกู
จดัเตรยีมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี

ความเหน็ของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หข้อ้สรปุใน
ลกัษณะการใหค้วามเชือ่มัน่ในรปูแบบใดๆ ตอ่ขอ้มลูอื่นนัน้

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาวา่
ขอ้มลูอื่นนัน้มคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสาํคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้หรอืไม ่หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นแสดงขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปีของกลุม่บรษิทัตามทีก่ลา่วขา้งตน้แลว้ และหากสรปุไดว้า่มกีาร
แสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรือ่งดงักลา่วใหผู้ม้หีน้าทีใ่น
การกาํกบัดแูลทราบเพือ่ใหม้กีารดาํเนินการแกไ้ขทีเ่หมาะสมตอ่ไป

ความรบัผิดชอบของผ ูบ้ริหารและผ ูม้ ีหน้าที่ในการกาํกบัดแูลต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิเหลา่น้ีโดยถกูตอ้งตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่
จาํเป็นเพือ่ใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระสาํคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด
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ในการจดัทาํงบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัในการ
ดาํเนินงานตอ่เน่ือง การเปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานตอ่เน่ืองในกรณทีีม่เีรือ่งดงักลา่ว  
และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบักจิการทีด่าํเนินงานตอ่เน่ืองเวน้แตผู่บ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิ
กลุม่บรษิทัหรอืหยดุดาํเนินงานหรอืไมส่ามารถดาํเนินงานตอ่เน่ืองอกีตอ่ไปได้

ผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการ
เงนิของกลุม่บรษิทั

ความรบัผิดชอบของผ ูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงนิ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ไมว่า่จะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 
ความเชือ่มัน่อยา่งสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัวา่การ
ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนั
เป็นสาระสาํคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด
และถอืวา่มสีาระสาํคญัเมือ่คาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะ
รายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใช้
งบการเงนิเหลา่น้ี

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชด้ลุยพนิิจและการสงัเกตและ
สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานดงัตอ่ไปน้ีดว้ย

•      ระบุและประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัใน
งบการเงนิ ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีาร
ตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและ
เหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัตอ่
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกวา่ความเสีย่งทีเ่กดิจาก
ขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน
 การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซง
การควบคมุภายใน

•      ทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบ
วธิกีารตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็
ตอ่ความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทั

•      ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิารจดัทาํ
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•      สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบักจิการทีด่าํเนินงานต่อเนื่อง
ของผูบ้รหิารและสรปุจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระสาํคญัที่
เกีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอยา่งมนียัสาํคญัต่อ
ความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการดาํเนินงานต่อเนื่องหรอืไม ่หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรปุวา่มี
ความไมแ่น่นอนทีม่สีาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ถงึการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในงบการเงนิ หรอืหากเหน็วา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่
เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ขอ้สรปุของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐาน
การสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งหยดุการดาํเนินงาน
ต่อเนื่องได้

•      ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประเมนิวา่งบการเงนิแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดย
ถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่

•      รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอยา่งเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทาง
การเงนิของกจิการหรอืของกจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลเกีย่วกบัขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพรอ่งทีม่นียัสาํคญั
ในระบบการควบคมุภายในซึง่ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนด
จรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระและไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลเกีย่วกบั
ความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขา้พเจา้เชือ่วา่มเีหตุผลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาวา่
กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอสิระ

จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งต่าง ๆ ทีม่ี
นยัสาํคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจบุนัและกาํหนดเป็นเรือ่งสาํคญัในการ
ตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหล่านี้ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอื
ขอ้บงัคบัหา้มไมใ่หเ้ปิดเผยเรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ 
ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไมค่วรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีผู่ม้สีว่น
ไดเ้สยีสาธารณะจะไดจ้ากการสือ่สารดงักล่าว

ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการนําเสนอรายงานฉบบันี้คอื นาย กฤษดา เลศิวนา
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ปี 2558

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ซึง่
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม 
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัและหมายเหตุเรือ่งอื่นๆ
 และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเชน่กนั

ความรบัผิดชอบของผ ูบ้ริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่
จาํเป็นเพือ่ใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระสาํคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด

ความรบัผิดชอบของผ ูส้อบบญัชี
ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่กาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัิ
ตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่
อยา่งสมเหตุสมผลวา่    งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั
หรอืไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจาํนวน
เงนิและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูส้อบ
บญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั
ของงบการเงนิไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว 
ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิโดย
ถูกตอ้งตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่
เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกจิการ การ
ตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการนําเสนอ
งบการเงนิโดยรวม
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ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดง ความเหน็ของขา้พเจา้

ความเหน็

ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงนิสด สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) 
และบรษิทัยอ่ย และเฉพาะของบรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามทีค่วรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ข้อมลูและเหตกุารณ์ที่เน้น

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกต หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 และขอ้ 4 เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง
นโยบายการบญัช ีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 เรือ่ง การรว่มการงาน มาถอื
ปฏบิตั ิบรษิทัฯไดป้รบัยอ้นหลงังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 
ธนัวาคม 2557 ทีแ่สดงเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ เพือ่สะทอ้นรายการปรบัปรงุจากการเปลีย่นแปลง
นโยบายการบญัชดีงักล่าว และนําเสนองบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะ
กจิการ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 เพือ่เป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ โดยใชน้โยบายการบญัชเีกีย่วกบั 
การรว่มการงาน ทีไ่ดนํ้ามาถอืปฏบิตัใิหมด่ว้ยเชน่กนั ทัง้น้ี ขา้พเจา้มไิดแ้สดงความเหน็อยา่งมี
เงือ่นไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด

ปี 2557

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ซึง่
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม 
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัและหมายเหตุเรือ่ง
อื่น ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเชน่กนั

ความรบัผิดชอบของผ ูบ้ริหารต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถกูตอ้งตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่
จาํเป็นเพือ่ใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระสาํคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด



เอกสารแนบ 5.2

ความรบัผิดชอบของผ ูส้อบบญัชี
ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่กาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัิ
ตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่
อยา่งสมเหตุสมผลวา่    งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั
หรอืไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจาํนวน
เงนิและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของผูส้อบ
บญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั
ของงบการเงนิไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว 
ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิโดย
ถกูตอ้งตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่
เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการการ
ตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการนําเสนอ
งบการเงนิโดยรวม

ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดง ความเหน็ของขา้พเจา้

ความเหน็

ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงนิสด สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั สหยเูนี่ยน จาํกดั (มหาชน) 
และบรษิทัยอ่ย และเฉพาะของบรษิทั สหยเูนี่ยน จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามทีค่วรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ข้อมลูและเหตกุารณ์ที่เน้น
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 1.2 เกีย่วกบับรษิทั เดอะรอยลัโฮเตล็ จาํกดั 
(บรษิทัยอ่ย) ทีไ่ดด้าํเนินการซือ้ธุรกจิของโรงแรม ฮลิตนั หวัหนิ รสีอรท์แอนดส์ปา เมือ่วนัที ่12 
มถุินายน 2557 จากกจิการที ่ ไมเ่กีย่วขอ้งกนัแหง่หนึ่ง บรษิทั เดอะรอยลัโฮเตล็ จาํกดั ได้
ดาํเนินการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีร่บัมา ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ เพือ่ปันสว่น
ตน้ทนุการซือ้ธุรกจิใหแ้ก่รายการดงักล่าว โดยการวดัมลูคา่นี้สว่นใหญ่แลว้มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการ
ระบแุละวดัมลูคา่สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนบางรายการ โดยไดด้าํเนินการเสรจ็
สมบรูณ์แลว้ในไตรมาสที ่4 ของปี 2557 ซึง่อยูภ่ายในระยะเวลาสบิสองเดอืนนบัจากวนัทีซ่ือ้ธุรกจิ
ตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2555) การรวมธุรกจิ 
โดยผลแตกต่างจากการวดัมลูคา่นัน้เป็นจาํนวนทีไ่มม่นียัสาํคญัจากทีไ่ดบ้นัทกึไวใ้นเบือ้งตน้ ทัง้นี้ 
ขา้พเจา้มไิดใ้หข้อ้สรปุอยา่งมเีงือ่นไขต่อกรณนีี้แต่อยา่งใด



เอกสารแนบ  5.3
 (หน่วย : ลา้นบาท)

ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี        2559 2558 2557
งบการเงนิ % งบการเงนิ % งบการเงนิ % งบการเงนิ % งบการเงนิ % งบการเงนิ %

รวม เฉพาะบรษิทั รวม เฉพาะบรษิทั รวม เฉพาะบรษิทั
(ปรบัปรุงใหม)่ (ปรบัปรุงใหม)่

งบแสดงฐานะการเงิน
สนิทรพัย์
   เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 4,440    18.48 2,071     13.48 2,606       11.03 343        2.33 2,871      12.97 665        4.49
   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 161       0.67 2           0.01 7            0.03 363        2.47 7           0.03 212        1.43
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 3,915    16.30 254        1.65 4,441       18.80 201        1.37 3,547      16.02 225        1.52
   เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มรอการจาํหน่าย 180       0.75 170        1.11 -          0.00 -        0.00 -         0.00 -        0.00
   เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย การรว่มคา้ และบรษิทัรว่ม 4,427    18.43 10,007    65.11 5,966       25.25 11,023    74.96 5,488      24.79 10,765    72.89
   เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ 1,868    7.78 1,645     10.70 1,740       7.36 1,545     10.51 1,866      8.43 1,676     11.35
   อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 1,828    7.61 1,155     7.52 1,879       7.95 1,162     7.90 1,858      8.40 1,169     7.92
   ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 6,311    26.27 58         0.38 6,180       26.16 63         0.43 5,716      25.82 50         0.34
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 891       3.71 7           0.05 808         3.42 5           0.03 784        3.54 6           0.04
รวมสนิทรพัย์ 24,021   81.52 15,369    86.53 23,627     88.97 14,705    97.67 22,137    87.03 14,768    95.49

หนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้
   เงนิรบัฝากจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5          0.02 664        4.32 34           0.14 866        5.89 58          0.26 836        5.66
   หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 2,510    10.45 146        0.95 2,737       11.58 82         0.56 1,996      9.02 85         0.57
   เงนิกูย้มืระยะยาว 147       0.61 -        0.00 183         0.77 -        0.00 361        1.63 -        0.00
   หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 414       1.72 87         0.57 385         1.63 73         0.50 409        1.85 103        0.70
รวมหนี้สนิ 3,076    12.80 897        5.84 3,339       14.12 1,021     6.95 2,824      12.76 1,024     6.93
   สว่นของผูถ้อืหุน้
   ทนุออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูคา่แลว้ 3,000    12.49 3,000     19.52 3,000       12.70 3,000     20.40 3,000      13.55 3,000     20.31
   สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 2,599    10.82 2,599     16.91 2,599       11.00 2,599     17.67 2,599      11.74 2,599     17.60
   กาํไรสะสม 12,933   53.84 8,592     55.90 12,043     50.97 7,861     53.46 11,647    52.61 7,816     52.93
   องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 537       2.24      281        1.83 848         3.59     224        1.52 537        2.43       329        2.23
   ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุของบรษิทัย 1,876    7.81 -        0.00 1,798       7.61 -        0.00 1,530      6.91 -        0.00
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 20,945   87.20 14,472    94.16 20,288     85.87 13,684    93.05 19,313    87.24 13,744    93.07
รวมหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 24,021   100.00 15,369    100.00 23,627     100.00 14,705    100.00 22,137    100.00 14,768    100.00

มลูคา่หุน้ตามบญัชี 65.76 48.24 63.76 45.61 61.32 45.81



เอกสารแนบ  5.4
 (หน่วย : ลา้นบาท)

ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี 2559 2558 2557
งบการเงนิรวม % งบการเงนิ % งบการเงนิรวม % งบการเงนิ % งบการเงนิรวม % งบการเงนิ %

เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ
งบกาํไรขาดทุน (ปรบัปรุงใหม)่ (ปรบัปรุงใหม)่

รายได้
   รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 10,940     90.48 1,177      42.08 10,118     92.45 1,274      59.62 9,686      92.81 1,284      46.50
          ขายสง่ออก 6,379      52.76 483         17.27 5,744      52.49 521         24.38 5,293      50.72 537         19.45
          ขายในประเทศ 4,561      37.72 694         24.81 4,374      39.97 753         35.24 4,393      42.09 747         27.06
   เงนิปันผลรบั 376         3.11 1,083      38.72 264         2.41 792         37.06 230         2.20 1,309      47.41
   รายไดอ้ื่น 775         6.41 537         19.20 562         5.14 71          3.32 520         4.98 168         6.08
รวมรายได้ 12,091     100.00 2,797      100.00 10,944     100.00 2,137      100.00 10,436     100.00 2,761      100.00
คา่ใชจ้่าย
   ตน้ทุนขายและบรกิาร 9,331      77.17 1,158      41.40 8,715      79.63 1,251      58.54 8,466      81.12 1,266      45.85
   คา่ใชจ้่ายในการขาย 271         2.24 9            0.32 275         2.51 10          0.47 278         2.66 10          0.36
   คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 754         6.24 100         3.58 735         6.72 96          4.49 681         6.53 121         4.38
   คา่ใชจ้่ายอื่น 12          0.10 259         9.26 110         1.01 211         9.87 89          0.85 140         5.07
รวมคา่ใชจ้่าย 10,368     85.75 1,526      54.56 9,835      89.87 1,568      73.37 9,514      91.17 1,537      55.67
กาํไรก่อนสว่นแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการรว่มคา้และ 1,723      14.25  1,271      45.44 1,109      10.13  569         26.63 922         8.83   1,224      44.33
     เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม  คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 
     และรายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษเีงนิได้
สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ (21)         (0.17)  -         0.00 97          0.89 -         0.00 268         2.57 -         0.00
สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 173         1.43 -         0.00 235         2.15 -         0.00 122         1.17 -         0.00
กาํไรก่อนคา่ใชจ้่ายทางการเงนิ และรายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษเีงนิได 1,875      15.51  1,271      45.44 1,441      13.17  569         26.63 1,312      12.57  1,224      44.33
คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ (32)         (0.26)  (2)           (0.07)  (38)         (0.35)  (1)           (0.05)  (36)         (0.34)  (5)           (0.18)  
กาํไรก่อนรายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษเีงนิได้ 1,843      15.24  1,269      45.37 1,403      12.82  568         26.58 1,276      12.23  1,219      44.15
รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษเีงนิได้ (277)        (2.29)  (88)         (3.15)  (195)        (1.78)  6            0.28   (122)        (1.17)  (13)         (0.47)  
กาํไรสาํหรบังวด 1,566      12.95  1,181      42.22  1,208      11.04  574         26.86  1,154      11.06  1,206      43.68  

การแบ่งปันกาํไร
สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 1,323      10.94  1,181      42.22 917         8.38   574         26.86 1,003      9.61   1,206      43.68
สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุของบรษิทัยอ่ย 243         2.01   -         -     291         2.66   -         -     151         1.45   -         -     

1,566      12.95  1,181      42.22 1,208      11.04  574         26.86 1,154      11.06  1,206      43.68

กาํไรสทุธติ่อหุน้ (บาท) 4.56        3.94        3.16        1.91        3.46        4.02        
เงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) 2.00          1.50        1.75        
อตัราเงนิปันผลต่อกาํไรสทุธ ิ(%) 50.80% 78.37% 43.54%



เอกสารแนบ   5.5
ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี  (หน่วย : ลา้นบาท)

2559 2558 2557
งบกระแสเงินสด งบการเงนิรวม งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน : (ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

กาํไรก่อนภาษี 1,842.4       1,268.6       1,403.6       568.4         1,275.7       1,218.5       
รายการปรบักระทบยอดกาํไรก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน :- 
      คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 771.0         17.4           711.3         15.7           655.2         19.3           
      คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) 12.2           -               13.0           -               (7.7)           -               
      การปรบัลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั 10.3           -               5.8            -               17.8           -               
      ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสนิคา้คงเหลอื -               -               -               -               33.6           -               
      ขาดทนุ(กาํไร)จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (8.2)           (0.8)           (10.0)          (3.5)           12.6           (5.7)           
      กาํไรจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ (0.9)           (0.9)           (20.8)          (2.0)           (40.2)          (34.1)          
      ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุ -               246.5         -               192.4         -               105.0         
      คา่ใชจ้่ายในการตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 12.1           12.1           18.5           18.5           35.1           35.1           
      ขาดทนุ(กาํไร)ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากการปรบัมลูคา่ของเงนิลงทนุเพือ่คา้ (21.1)          -               87.4           -               (29.0)          -               
      สว่นแบ่ง(กาํไร)ขาดทนุจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 21.2           -               (96.7)          -               (267.4)        -               
      สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม (172.6)        -               (235.6)        -               (122.1)        -               
      กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุและเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย (367.3)        (451.7)        (14.2)          -               (93.5)          (51.8)          
      ขาดทนุ(กาํไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 3.0            1.6            (8.0)           0.2            (16.9)          (1.7)           
      เงนิปันผลรบัจากการลงทนุ (376.2)        (1,082.6)      (264.1)        (792.0)        (230.2)        (1,309.3)      
      สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 47.2           1.9            40.9           1.7            30.0           4.1            
      ดอกเบีย้รบั (54.4)          (21.5)          (25.0)          (15.1)          (54.3)          (38.7)          
      คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 21.8           2.0            27.9           1.3            29.9           5.5            
กาํไร(ขาดทนุ)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดาํเนินงาน 1,740.5       (7.4)           1,634.0       (14.4)          1,228.6       (53.8)          
สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง
     ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 492.9         52.6           (215.7)        25.0           (92.7)          4.7            
     สนิคา้คงเหลอื (49.8)          (4.7)           (100.4)        1.9            165.8         24.8           
     สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (1.1)           -               (57.9)          -               8.9            0.7            
     สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (88.7)          0.5            (54.5)          0.2            (28.9)          0.3            
หนี้สนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
     เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (430.5)        11.1           641.3         3.9            (202.3)        (45.6)          
     หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 6.1            -               24.7           0.6            25.9           0.4            
     หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ (45.0)          (1.5)           (53.4)          (4.0)           (23.2)          (6.5)           
เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 1,624.4       50.6           1,818.1       13.2           1,082.1       (75.0)          
     จ่ายดอกเบีย้ (22.0)          (2.4)           (28.3)          (2.0)           (29.8)          (6.7)           
     จ่ายภาษเีงนิได้ (289.0)        (72.2)          (190.5)        (20.8)          (193.9)        (36.3)          
     รบัคนืภาษเีงนิได้ 29.7           -               42.1           -               18.0           -               
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 1,343.1       (24.0)          1,641.4       (9.6)           876.4         (118.0)        



เอกสารแนบ   5.6
ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี  (หน่วย : ลา้นบาท)

2559 2558 2557
งบกระแสเงินสด งบการเงนิรวม งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (ปรบัปรุงใหม)่ (ปรบัปรุงใหม)่

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลง (เพิม่ขึน้) (154.6)        360.9         -               (151.3)        311.5         91.5           
เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง(เพิม่ขึน้) 175.4         -               (576.3)        -               165.4         -               
เงนิลงทุนทีม่ภีาระคํา้ประกนัลดลง(เพิม่ขึน้) (14.2)          -               (0.1)           -               8.6            -               
เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้เงนิลงทุน (30.8)          (99.0)          (336.3)        (450.6)        (150.8)        (2,986.8)      
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 9.2            0.8            27.2           5.4            14.6           8.6            
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 1.0            1.0            32.2           2.7            54.3           35.5           
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน 1,140.4       907.4         -               -               183.5         179.9         
เงนิสดรบัจากการเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย -               214.1         -               -               170.7         159.3         
เงนิปันผลรบัจากการลงทุน 668.2         975.4         617.1         792.0         533.4         1,309.3       
ดอกเบีย้รบั 54.2           23.3           25.3           14.3           56.1           39.7           
คา่ความนิยมในการซือ้ธุรกจิ -               -               -               -               (521.7)        -               
ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (3.3)           -               (5.9)           -               (639.4)        (600.0)        
ซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (874.6)        (5.2)           (993.0)        (23.1)          (3,307.1)      (9.1)           
      เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 970.9         2,378.7       (1,209.8)      189.4         (3,120.9)      (1,772.1)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง 94.9           -               (10.7)          -               254.0         -               
เจา้หนี้ทรสัตร์ซีทีเพิม่ขึน้ (ลดลง) 24.4           24.4           (11.2)          (6.5)           (27.2)          (28.7)          
เงนิรบัฝากจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ (ลดลง) (29.0)          (201.5)        (24.0)          29.9           46.1           (64.4)          
เงนิรบัคา่หุน้จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุของบรษิทัยอ่ย 24.7           -               152.4         -               167.2         -               
จ่ายเงนิปันผล (607.2)        (450.0)        (680.3)        (525.0)        (751.6)        (600.0)        
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 196.0         -               -               -               340.0         -               
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (177.2)        -               (177.2)        -               (233.3)        -               
เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ (57.2)          -               (72.4)          -               (78.7)          -               
        เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (530.6)        (627.1)        (823.4)        (501.6)        (283.5)        (693.1)        

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ เพิม่ขึน้ (ลดลง) 50.2           -               127.0         -               (186.7)        -               
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ 1,833.6       1,727.6       (264.8)        (321.8)        (2,714.7)      (2,583.2)      
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 2,606.3       342.9         2,871.1       664.7         5,585.8       3,247.9       
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 4,439.9       2,070.5       2,606.3       342.9         2,871.1       664.7         
ขอ้มลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :
      รายการซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีย่งัไมไ่ดจ้่ายชาํระ 56.7           0.3            127.4         0.3            69.8           -               



เอกสารแนบ 5.7
ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย

2559 2558 2557

อตัราส่วนสภาพคล่อง (ปรบัปรงุใหม)่

(LIQUIDITY RATIO)
    1.อตัราสว่นสภาพคลอ่ง            3.39            2.55            3.13 (เทา่)
    2.อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็            2.90            2.12            2.60 (เทา่)
    3.อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด            0.51            0.68            0.43 (เทา่)
    4.อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหน้ีการคา้            6.63            5.72            5.79 (เทา่)
    5.ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่            54             63             62 (วนั)
    6.อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื          36.65           31.67           28.90 (เทา่)
    7.ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่            10             11             12 (วนั)
    8.อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หน้ี            9.17           10.09            8.79 (เทา่)
    9.ระยะเวลาชาํระหนี้            39             36             41 (วนั)
    10.Cash Cycle            25             38             33 (วนั)
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
(PROFITABILITY RATIO)
    1.อตัรากาํไรขัน้ตน้           14.71           13.86           12.59 (%)
    2.อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน          15.31           12.78           12.11 (%)
    3.อตัรากาํไรอื่น          10.64           10.28           10.53 (%)
    4.อตัราสว่นเงนิสดต่อการทาํกาํไร          71.66         113.87           67.50 (%)
    5.อตัรากาํไรสทุธิ          10.81            8.13            9.27 (%)
    6.อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้            7.05            5.06            5.71 (%)
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
(EFFICIENCY RATIO)
    1.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์            5.55            4.01            4.60 (%)
    2.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร          25.61           20.71           27.87 (%)
    3.อตัราการหมนุของสนิทรพัย์            0.51            0.49            0.50 (เทา่)
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 
(FINANCIAL POLICY RATIO)
    1.อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้            0.16            0.18            0.16 (เทา่)
    2.อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้          74.00           64.27           36.56 (เทา่)
    3.อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั            1.07            0.57            0.19 (เทา่)
    4.อตัราการจา่ยเงนิปันผล          50.80           78.37           43.54 (%)



เอกสารแนบ 5.8

รายการระหว่างกนัของบริษทั สหยเูนี่ยน จาํกดั (มหาชน)  กบั บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปี 2559

ขอ้มลูระหวา่งกนั

ชือ่กลุม่บุคคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ นโยบายการกาํหนดราคา ความจาํเป็น

(ลา้นบาท)

1 บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิปันผลรบั-จา่ย 53.74            จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ทีม่บีุคคลเกีย่วโยงกนั

2 บรษิทั ยเูนี่ยนบรหิารธุรกจิ จาํกดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิปันผลรบั-จา่ย 33.86            จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ทีม่บีุคคลเกีย่วโยงกนั

3 บรษิทั ยเูนี่ยนแคปปิทอล จาํกดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิปันผลรบั-จา่ย 30.52            จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ทีม่บีุคคลเกีย่วโยงกนั

4 บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิปันผลรบั-จา่ย 33.70            จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ทีม่บีุคคลเกีย่วโยงกนั

5 บรษิทั ยนูิไฟเบอร ์จาํกดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิฝาก-เงนิรบัฝาก 5.25             เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2559

ทีม่บีุคคลเกีย่วโยงกนั 2 เงนิปันผลรบั-จา่ย 20.39            จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

3 รายไดค้า่บรกิาร 0.01             ราคาตามสญัญา

4 รายได-้คา่ใชจ้า่ยอื่น 0.01             ราคาตามสญัญา

5 ดอกเบีย้รบั-จา่ย 0.04             องิกบัประเภทและอตัราของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่แหง่หนึ่ง

6 บรษิทั ยเูนี่ยนรวมทุน จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 เงนิปันผลรบั-จา่ย 9.12             จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

มากกวา่ 30%

7 บรษิทั  วนีสัเธรด็  จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 ซือ้-ขาย สนิคา้ 19.87            เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

มากกวา่ 30% 2 รายไดค้า่เชา่ 0.03             ราคาตามสญัญา

3 รายได-้คา่ใชจ้า่ยอื่น 0.07             ราคาตามสญัญา

4 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 0.12             เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2559

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

บรษิทัในกลุม่มสีภาพคลอ่ง
สว่นเกนินํามาฝากกบับรษิทัฯ 
เพือ่บรหิารเงนิภายในกลุม่ใหม้ี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้เป็นปกติ
ของการลงทุนควรมผีลตอบแทน

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

รวมปรมิาณการจดัซือ้วตัถุดบิ    
เพือ่อํานาจการตอ่รองราคาทีด่ขี ึน้

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน
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รายการระหว่างกนัของบริษทั สหยเูนี่ยน จาํกดั (มหาชน)  กบั บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปี 2559

ขอ้มลูระหวา่งกนั

ชือ่กลุม่บุคคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ นโยบายการกาํหนดราคา ความจาํเป็น

(ลา้นบาท)

8 บรษิทั  ยเูนี่ยนสปินนิ่งมลิล ์ จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 ซือ้-ขาย สนิคา้ 15.86            เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

มากกวา่ 30% 2 รายไดค้า่เชา่ 0.13             ราคาตามสญัญา

3 รายได-้คา่ใชจ้า่ยอื่น 0.73             ราคาตามสญัญา

9 บรษิทั  ยเูนี่ยนซปิ  จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 รายได-้คา่ใชจ้า่ยอื่น 0.07             ราคาตามสญัญา

มากกวา่ 30%

10 บรษิทั  ยนูิอโกร  จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 เงนิปันผลรบั-จา่ย 0.48             จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

มากกวา่ 30%

11 บรษิทั  ยเูนี่ยนชสู ์ จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 เงนิฝาก-เงนิรบัฝาก 38.97            เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2559

มากกวา่ 30% 2 ดอกเบีย้คา้งรบั-คา้งจา่ย 0.07             เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2559

3 ดอกเบีย้รบั-จา่ย 0.38             องิกบัประเภทและอตัราของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แหง่หนึ่ง

4 เงนิปันผลรบั-จา่ย 1.86             จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

12 บรษิทั  ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ  จาํกดั (มหาชน บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 ซือ้-ขาย สนิคา้ 325.90          เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

2 เงนิปันผลรบั-จา่ย 1.50             จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

3 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 55.91            เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2559

4 รายได-้คา่ใชจ้า่ยอื่น 0.36             ราคาตามสญัญา

13 บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จาํกดั บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 เงนิกู-้เงนิใหกู้้ 2.00             เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2559

2 ดอกเบีย้คา้งรบั-คา้งจา่ย 0.01             เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2559

3 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 5.90             เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2559

4 รายไดค้า่เชา่ 1.49             ราคาตามสญัญา

5 ดอกเบีย้รบั-จา่ย 0.14             องิกบัประเภทและอตัราของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่แหง่หนึ่ง

6 รายได-้คา่ใชจ้า่ยอื่น 0.03             ราคาตามสญัญา

รวมปรมิาณการจดัซือ้วตัถุดบิ    
เพือ่อํานาจการตอ่รองราคาทีด่ขี ึน้

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

บรษิทัในกลุ่มมสีภาพคล่องสว่นเกนิ
นํามาฝากกบับรษิทัฯ เพือ่บรหิาร
เงนิภายในกลุ่มใหม้ปีระสทิธภิาพ

รวมปรมิาณการจดัซือ้วตัถุดบิ    
เพือ่อํานาจการตอ่รองราคาทีด่ขี ึน้

เพือ่พฒันาทีด่นิทีว่า่งเปลา่ของ
บรษิทัฯ ใหเ้กดิประโยชน์เพิม่ขึน้
โดยใหเ้ชา่ทีเ่พือ่การปลกูยาง
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รายการระหว่างกนัของบริษทั สหยเูนี่ยน จาํกดั (มหาชน)  กบั บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปี 2559

ขอ้มลูระหวา่งกนั

ชือ่กลุม่บุคคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ นโยบายการกาํหนดราคา ความจาํเป็น

(ลา้นบาท)

14 บรษิทั  ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์ จาํกดั (มหาชน) บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 ซือ้-ขาย สนิคา้ 5.77             เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

2 เงนิปันผลรบั-จา่ย 17.99            จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

3 รายไดค้า่เชา่ 3.31             ราคาตามสญัญา

4 รายได-้คา่ใชจ้า่ยอื่น 0.41             ราคาตามสญัญา

5 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 0.84             เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2559

15 บรษิทั ยเูนี่ยนบทัทนึคอรป์อเรชัน่ จาํกดั กรรมการและผูเ้กีย่วขอ้ง 1 รายไดค้า่เชา่ 0.01             ราคาตามสญัญา

ถอืหุน้มากกวา่ 10% 2 รายได-้คา่ใชจ้า่ยอื่น 0.04             ราคาตามสญัญา

3 เงนิปันผลรบั-จา่ย 2.72             จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

16 บรษิทั  วนีสัชสู ์ จาํกดั บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 เงนิฝาก-เงนิรบัฝาก 13.00            เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2559

2 ดอกเบีย้รบั-จา่ย 0.08             องิกบัประเภทและอตัราของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่แหง่หนึ่ง

3 รายได-้คา่ใชจ้า่ยอื่น 0.72             ราคาตามสญัญา

4 รายไดค้า่เชา่ 0.42             ราคาตามสญัญา

5 ดอกเบีย้คา้งรบั-คา้งจา่ย 0.11             เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2559

6 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 0.10             เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2559

ยอดรวมมลูคา่รายการระหวา่งกนัในปี 2559       704.04       

รวมปรมิาณการจดัซือ้วตัถุดบิ 
เพือ่อํานาจการต่อรองราคาทีด่ขี ึน้ 
และเป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

บรษิทัในกลุ่มมสีภาพคล่องสว่นเกนิ
นํามาฝากกบับรษิทัฯ เพือ่บรหิาร
เงนิภายในกลุ่มใหม้ปีระสทิธภิาพ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรยีน   ทา่นผูถ้อืหุน้

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ 3 ทา่น โดยม ี
ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร. อจัฉรา จนัทรฉ์าย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวภคนีิ พฤฒิ
ธาํรง และนายชวีนิ ไชยพานิชย ์เป็นกรรมการตรวจสอบ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมรวม 4 ครัง้ ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้รว่มประชุมดงัน้ี                           

จาํนวนครัง้
- ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร.อจัฉราจนัทรฉ์าย    4
- นางสาวภคนีิพฤฒธิาํรง    4
- นายชวีนิไชยพานิชย ์   4
ในการประชุมไดม้กีารหารอืรว่มกบัฝ่ายบรหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทั ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง โดยสรปุสาระในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ไดด้งัน้ี

1.  การสอบทานงบการเงนิ
     คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจาํปี 2559 
รว่มกบัฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัช ีในเรือ่งของนโยบายการบญัชทีีใ่ช ้รวมถงึการเปลีย่นแปลงที่
สาํคญัในระหวา่งปี ความถกูตอ้งเชือ่ถอืไดข้องรายงานการเงนิการบญัช ีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่ง
เพยีงพอและทนัเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ก่อน
จะใหค้วามเหน็ชอบงบการเงนิดงักลา่วเพือ่ประโยชน์กบันกัลงทุนหรอืผูใ้ชง้บการเงนิ นอกจากน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดป้ระชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการของบรษิทัฯ 1 ครัง้ เพือ่
ปรกึษาหารอืกนัอยา่งอสิระถงึขอ้สงัเกต และขอ้คดิเหน็ของผูส้อบบญัชี

2.  การสอบทานการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
     คณะกรรมการตรวจสอบมกีารกาํกบัดแูลบรษิทั ใหป้ฏบิตัถิกูตอ้งตามกฎระเบยีบตา่งๆ ไมม่กีาร
กระทาํใดๆทีเ่ป็นการฝ่าฝืน กฎระเบยีบของทางการ

3.  การสอบทานการบรหิารความเสีย่ง    
     คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระชุมรว่มกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ 1 ครัง้ 
ตลอดจนไดใ้หข้อ้คดิเหน็แก่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่ บรษิทัฯ 
มรีะบบการบรหิารและจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม
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4.  การสอบทานการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน
     คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานและพจิารณาอนุมตัแิผนการตรวจสอบภายในประจาํปี และ
ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน พบวา่การควบคมุภายในของบรษิทัฯ มคีวาม
เพยีงพอและมคีวามเหมาะสม รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่การเพิม่ประสทิธภิาพของ
ระบบการตรวจสอบภายใน

5.  การสอบทานรายการระหวา่งกนั
     คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารพจิารณาและใหค้วามเหน็การเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอื
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูของรายการดงักลา่วตาม
เกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 
และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้นและเพยีงพอ (ถา้ม)ี สว่นในรอบปี 2559 บรษิทัฯไมม่รีายการที่
เกีย่วโยงกนั

6.  การประเมนิตนเอง
     คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระเมนิตนเองเกีย่วกบัการปฏบิตังิานเป็นรายบุคคล ตามกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

7.  การพจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี
     คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ว่มพจิารณาคณุสมบตัแิละคา่ตอบแทนทีผู่ส้อบบญัชเีสนอ และ
เหน็ชอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอตอ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

        โดยสรปุ คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามสาํคญักบัการควบคมุภายใน เพือ่ใหบ้รษิทัฯ มกีาร
กาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีมรีะบบควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 
รวมทัง้การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธรุกจิของบรษิทัฯ

       ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
  

      อจัฉรา  จนัทรฉ์าย

(ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร. อจัฉรา จนัทรฉ์าย)
                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
                บรษิทั สหยเูน่ียน  จาํกดั (มหาชน) 




